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Inleiding

WENSEN EN JAARPLAN

Iedereen heeft wensen en plannen. Cliënten  

hebben wensen. Zij willen bijvoorbeeld meer  

personeel, beter geschoold personeel, nieuwe 

meubels of meer woningen om uit te kiezen. 

Een locatie of instelling heeft ook wensen en 

plannen. Zij willen bijvoorbeeld de zorg aan  

cliënten verder verbeteren of hebben plannen 

voor een grote verbouwing.

De cliënten en de manager of directeur  

hebben niet altijd dezelfde wensen. Daarom is 

het belangrijk dat de cliënten hun wensen op het 

juiste moment laten horen. Dan kan de manager 

of directeur er rekening mee houden in de  

jaarplannen.

De manager of directeur moet de plannen elk 

jaar opschrijven in een jaarplan. Daarin schrijft 

hij wat de locatie of instelling in een kalenderjaar 

van plan is en wil bereiken. De cliëntenraad heeft 

adviesrecht over het jaarplan. 
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WENSEN EN BEGROTING

De manager of directeur maakt bij een jaarplan 

ook altijd een geldplan: de begroting. Daarin 

staat waar hij het beschikbare geld voor wil  

gebruiken. De cliëntenraad heeft adviesrecht 

over de begroting.

Meestal zijn er meer wensen dan dat er geld 

beschikbaar is. Daarom moeten er keuzes  

gemaakt worden. De cliëntenraad kan de  

manager of directeur vertellen waar het geld 

volgens de cliënten voor gebruikt moet worden. 

Ook hier geldt: als de manager de wensen van 

de cliënten kent, kan hij daarmee rekening  

houden in zijn plannen. 

HET JUISTE MOMENT   

De cliëntenraad krijgt alle beleidsplannen en 

financiële plannen van de locatie of instelling te 

zien. Dat is zo geregeld in de Wet  

medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz). De manager of directeur moet de 

cliëntenraad om advies vragen over de plannen. 

Meestal zijn de plannen dan al gemaakt. 
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Maar de cliëntenraad kan ook afspraken maken 

om eerder betrokken te worden, namelijk al bij 

het bedenken van de plannen. 

De cliëntenraad heeft de meeste invloed  

wanneer hij mee kan denken en mee kan  

praten als de plannen nog gemaakt moeten 

worden. Niet als de plannen al klaar zijn.
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Hoofdstuk 1
De plannen van de instelling

De cliëntenraad krijgt elk jaar veel jaarstukken van 

de manager of directeur. De raad heeft  

adviesrecht over deze jaarstukken. Er zit een vaste 

volgorde in de jaarstukken. Als de  

cliëntenraad die volgorde kent, kan de  

cliëntenraad op het juiste moment zijn ideeën en 

wensen naar voren brengen.

VOORUITKIJKEN EN TERUGBLIKKEN

Er worden door de instelling verschillende  

jaarstukken geschreven:

•  Stukken die vooruitkijken: met plannen voor   

 de toekomst: wat zijn we van plan? 

 Deze plannen worden van tevoren gemaakt. 

 Dat zijn het meerjarenplan, het jaarplan en de  

 begroting. 

 In deze plannen wordt vooruitgekeken naar   

 wat er komen gaat.

•  En stukken die terugblikken: over wat er  

 gedaan is. 
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 Deze stukken worden geschreven als een  

 kalenderjaar voorbij is. 

 Dat zijn het jaarverslag, de jaarrekening en  

 het jaardocument. 

 Hierin wordt teruggeblikt op wat er gedaan  

 is en er wordt verantwoording afgelegd door  

 de locatie of instelling.

ADVIESRECHT EN INVLOED

De cliëntenraad ontvangt elk jaar veel  

belangrijke stukken van de manager of  

directeur. De cliëntenraad heeft adviesrecht over 

al deze plannen. Dit staat in de Wet  

medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz).Het zijn vaak ingewikkelde beleidsstuk-

ken en financiële stukken. Veel cliëntenraden 

zien dat als een grote moeilijke papierberg. Toch 

zit er wel een logische volgorde in deze papier-

berg. Als de cliëntenraad de volgorde van de 

stukken kent, kan de raad beter adviseren over 

de stukken. De raad neemt de jaarstukken  

bijvoorbeeld op in zijn eigen werkplan. De raad 

kan zich er dan beter op voorbereiden en op het 

juiste moment de wensen van cliënten kenbaar  
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maken. Daarmee heeft de raad invloed op de 

plannen van de locatie of instelling. 

   

EEN VOORBEELD

De cliëntenraad weet wat de wensen van  

cliënten zijn, omdat hij regelmatig met zijn  

achterban praat. De raad heeft een  

wensen-lijstje gemaakt met zaken die hij graag 

verbeterd wil zien. De raad weet dat de  

jaarplannen in het najaar klaar moeten zijn. Als 

de jaarplannen gemaakt gaan worden geeft de 

cliëntenraad zijn wensenlijstje aan de manager 

of directeur. De wensen van de cliënten kunnen 

dan meegenomen worden in de plannen van de 

manager of directeur. Het kan de manager of 

directeur ook op ideeën brengen die hij zelf nog 

niet bedacht had.

JAARCYCLUS

Elk jaar worden er beleidsplannen en  

begrotingen gemaakt, besproken, bijgesteld en 

vastgesteld. En het ene jaar is nog niet klaar of 

de nieuwe jaarplannen worden alweer gemaakt. 

Dit wordt de jaarcyclus genoemd. 



uitgave van het LSR      15

De jaarcyclus verloopt elk jaar op dezelfde 

manier. De plannen voor het nieuwe jaar en de 

verantwoording over het afgelopen jaar lopen 

door elkaar heen. 

In 2008 kan de cliëntenraad bijvoorbeeld de 

volgende stukken verwachten: 

• Voorjaar 2008: het jaardocument 

 (met jaarverslag en jaarrekening) over 2007  

 (terugblik, verantwoording over 2007)

•  Zomer 2008: soms een tussenrapportage  

 over 2008 (het jaarplan voor 2008 is al in het  

 najaar van 2007 gemaakt)

•  Najaar 2008: het jaarplan en de begroting  

 voor 2009 (vooruitblik, plannen voor een  

 nieuw kalenderjaar)

•  En misschien een meerjarenplan voor de  

 komende vijf jaar: 2009-2014 (vooruitblik,  

 plannen voor de toekomst).

De jaarstukken overlappen elkaar, maar er zit 

wel een vaste volgorde in.

Een voorbeeld van een jaarcyclus staat in 

bijlage 1. 
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In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe 

de cliëntenraad invloed kan hebben op de  

jaarstukken.
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Hoofdstuk 2 
Invloed op de plannen
      

We weten inmiddels dat de cliëntenraad  

adviesrecht heeft en invloed kan uitoefenen 

op de plannen. Dit hoofdstuk beschrijft hoe de 

raad dat kan doen. 

De cliëntenraad kan het beleid het meest  

beïnvloeden, als de plannen voor het nieuwe 

jaar nog gemaakt moeten worden (het jaarplan 

en de begroting). Het is voor de cliëntenraad 

belangrijk om daar goede afspraken over te  

maken met de manager of directeur. Zodat de 

raad op tijd betrokken wordt. 

Hieronder staan zes tips om meer invloed te 

hebben op de jaarstukken:

Tip1 Maak afspraken met de manager of 

 directeur 

Spreek met de manager of directeur af dat de 

cliëntenraad vroegtijdig betrokken wordt bij de 

plannen. Dus als de plannen nog ontwikkeld 
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worden. De raad heeft daar recht op, want de 

raad heeft recht op tijdige informatie.

Tip 2 Maak een wensenlijstje 

Bespreek in de cliëntenraad welke zaken de 

raad verbeterd wil zien. Doe dit in overleg met 

de achterban. Maak een wensenlijstje van de 

belangrijkste zaken. Zet de belangrijkste  

verbeterpunten bovenaan.

 

Tip 3 Regel een gesprek met de manager of  

 directeur

Vertel in dat gesprek wat de wensen van de 

cliënten zijn. En vraag ook naar de keuzes  

waarmee de manager of directeur te maken 

heeft.

Tip 4 Geef eventueel een schriftelijk advies

Dit kan zelfs al voordat de beleidsplannen of 

begroting er liggen. Advies geven kan ook  

ongevraagd. Geef per onderwerp een apart  

advies. Dan zijn de verschillende adviezen  

afzonderlijk te behandelen.
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ALS DE PLANNEN INMIDDELS GEMAAKT ZIJN

Tip 5 Vraag of de adviezen van de 

 cliëntenraad gebruikt zijn

Wanneer de beleidsplannen en de begroting 

klaar zijn, kan de cliëntenraad vragen waar hun 

adviezen terug te vinden zijn. Of waar hun 

wensen terug te vinden zijn.

Als de adviezen van de raad er goed in staan, 

adviseert de raad positief over de plannen. 

Als de adviezen van de raad niet terug te vinden 

zijn, kan de raad om uitleg vragen aan de  

manager of directeur. 

Is de raad het oneens met de argumenten van 

de manager of directeur? Dan adviseert de raad 

negatief en vertelt daarbij waarom. 

De raad heeft geen verzwaard adviesrecht over 

de plannen. De manager of directeur mag het 

advies dus naast zich neerleggen, maar moet 

dan wel uitleggen waarom hij dat doet. 
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ALS HET KALENDERJAAR INMIDDELS VOORBIJ IS

Tip 6 Terugblikken op een jaar dat voorbij is

Als een kalenderjaar voorbij is, kan de  

cliëntenraad in het jaarverslag of het  

jaardocument teruglezen of de zorg echt  

verbeterd is op de punten waarover de raad  

geadviseerd heeft. Als dat niet zo is, kan de raad 

er uitleg over vragen en/of opnieuw over  

adviseren in de jaarplannen voor het nieuwe jaar. 

De raad hoeft niet te wachten tot de manager de 

raad naar zijn ideeën vraagt. De raad mag ook 

altijd een ongevraagd advies uitbrengen. 

Het volgende hoofdstuk gaat over de plannen 

voor de toekomst. En over de invloed van de  

cliëntenraad op die toekomstplannen. 
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Hoofdstuk 3
Vooruitkijken
Het meerjarenplan, het jaarplan en de 

begroting.

Dit hoofdstuk gaat over de plannen voor de 

toekomst: de beleidsplannen en de  

financiële plannen van de locatie of instelling. 

En op welke manier de cliëntenraad invloed 

kan uitoefenen op die plannen. 

DE PLANNEN VOOR DE TOEKOMST

Elk najaar krijgt de cliëntenraad de plannen voor 

het nieuwe kalenderjaar. 

De raad krijgt:

1. het meerjarenplan (niet elk jaar)

2.  het jaarplan (beleidsplan voor het komende  

 kalenderjaar)

3.  de begroting (het financiële plaatje bij het  

 jaarplan)
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Sommige cliëntenraden krijgen de plannen pas 

als ze al helemaal klaar zijn. Maar als de raad 

goede afspraken heeft gemaakt met de  

manager of directeur, wordt de raad eerder  

betrokken bij de plannen (zie hoofdstuk 2). 

1. HET MEERJARENPLAN

Het meerjarenbeleidsplan, of meerjarenplan, 

is een plan voor ongeveer vijf jaar. In dit plan 

staat wat de organisatie over vijf jaar bereikt wil 

hebben. Er staat bijvoorbeeld in welke groepen 

cliënten de komende jaren extra aandacht  

krijgen. Of ideeën over samenwerking met 

andere organisaties. Vaak staan er ook grote 

projecten in, zoals een verbouwing of  

nieuwbouwplannen.

1.1 Wie maakt het meerjarenplan?

Het maken van het meerjarenplan is een creatief 

proces. Directie en managers brainstormen in 

ideeënbijeenkomsten over de ontwikkelingen 

in de zorg, over kansen en over bedreigingen. 

Ze praten over goede voorbeelden, over wat er 

beter kan en over wat misschien nog tijd nodig 
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heeft. Al deze ideeën worden in het  

meerjarenplan gezet. Het meerjarenplan bepaalt 

de richting voor de komende jaren. 

Een meerjarenplan moet stap voor stap worden 

bereikt. Het wordt daarom opgeknipt en  

vertaald naar jaarplannen (zie punt 2: 

Het jaarplan).

1.2 Invloed van de cliëntenraad op het  

meerjarenplan

Bij het maken van het meerjarenplan kan de 

cliëntenraad een actieve rol spelen. De raad kan 

bijvoorbeeld meedenken tijdens de  

ideeënbijeenkomsten en vertellen welke  

veranderingen de cliëntenraad graag zou zien. 

Of vertellen over goede voorbeelden bij andere 

instellingen. Ook kan de raad in zo’n  

bijeenkomst reageren op wat andere managers 

inbrengen. Probeer opbouwend mee te  

denken. Protesteer niet direct, maar vraag naar 

de redenen van een plan. Bijvoorbeeld bij een 

plan om te fuseren met een andere organisatie: 

Wat zijn de voordelen voor de cliënten zelf?  

En voor de cliënten van de andere instelling?  
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En voor de organisatie? Maar vraag ook naar de 

mogelijke nadelen en risico’s. Breng de  

speerpunten van de cliëntenraad wel duidelijk 

naar voren. 

Een voorbeeld

De cliëntenraad van een woonvorm is aanwezig 

bij een bijeenkomst voor het meerjarenplan. 

De directeur vertelt dat hij de mogelijkheden wil 

verkennen voor samenwerking met een andere 

woonvorm in de regio. 

De cliëntenraad ziet allerlei problemen: 

• Zullen vaste personeelsleden verdwijnen naar  

 de andere woonvorm?

•  Verdwijnt de keuken? 

Maar de raad ziet ook voordelen: 

•  Komen er nieuwe woonmogelijkheden? 

 Of meer keuzemogelijkheden?

•  Komt er een grote keuken waardoor meer  

 variatie en keuzemenu’s mogelijk worden? 

Door deze discussie over het meerjarenplan is 

de cliëntenraad al vroeg op de hoogte van  

zaken die de komende tijd misschien gaan  

spelen. De raad kan er meteen op reageren en 

zijn eigen wensen naar voren brengen.
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ALTIJD ADVIESRECHT

Als de cliëntenraad het meerjarenplan  

goedkeurt, wil dat niet zeggen dat de  

cliëntenraad daarover nooit meer iets mag  

zeggen. De raad houdt altijd het recht om te 

adviseren, ook als het onderwerp al in het 

meerjarenplan is behandeld. 

2. HET JAARPLAN

In een jaarplan staat wat de locatie of instelling 

in een kalenderjaar wil bereiken en welke  

resultaten ze willen halen. In het jaarplan  

worden de activiteiten, de hoeveelheid  

personeel, de producten en de diensten  

beschreven. 

Elk najaar wordt het jaarplan vastgesteld. Dus in 

het najaar van 2007 is het jaarplan voor 2008 

klaar. 

2.1 Wie maakt het jaarplan?

Vooral leidinggevenden en financiële mensen 

zijn betrokken bij het maken van het jaarplan. 
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2.2 Invloed van de cliëntenraad op het jaarplan

Ook bij het jaarplan moet de cliëntenraad  

proberen mee te praten als het plan nog  

gemaakt wordt. Van tevoren dus. Vraag aan 

de manager of directeur wanneer iedereen zijn 

wensenlijstje (zie ook punt 3.2) in kan leveren. 

Dat is ook het juiste moment voor de  

cliëntenraad om zijn belangrijkste wensen te 

laten horen. Een aantal tips hierbij:

• Vraag de manager of directeur naar de  

 planning.

•  Maak duidelijke afspraken om betrokken te  

 worden. 

•  Bereid het goed voor in de cliëntenraad: ruim  

 voordat de plannen vastgesteld worden. 

•  Doe dat eventueel in een vergadering met  

 de manager of directeur. Vertel de wensen en  

 speerpunten van de cliënten.

•  Zorg ook altijd voor een schriftelijk advies,  

 voor of na dit overleg. 

•  Leg de reden voor het advies uit.

•  Om het advies te onderbouwen kan de raad  

 zijn achterban raadplegen.
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Als het jaarplan al klaar is zijn de belangrijkste 

vragen bij het doornemen: 

•  Gaat er volgend jaar iets veranderen voor de  

 cliënten? 

•  Zijn de speerpunten van de cliëntenraad

 terug te vinden? 

•  Welke keuzes worden er gemaakt?

•  Kan de cliëntenraad zich in het jaarplan 

 vinden?

Als het goed is, worden de keuzes toegelicht 

in de tekst van het jaarplan. Deze tekst is vaak 

erg lang. Kruis daarom in de inhoudsopgave 

aan wat je als cliëntenraad wilt weten. Zo kan 

je je beter op de hoofdzaken concentreren. Je 

kan ook de onderwerpen onderling in de raad 

verdelen. 

Vraag om een toelichting bij de manager of 

directeur als in de tekst niet duidelijk terug te 

vinden is wat de gevolgen voor de cliënten zijn. 

3. DE BEGROTING

De begroting is het financiële plaatje dat bij het 

jaarplan hoort. In de begroting staat een  
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overzicht van de kosten die bij het jaarplan 

horen. 

Bij de begroting wordt ook gekeken naar de 

inkomsten: het geld dat er dat jaar waarschijnlijk 

binnenkomt. Want wat er niet is, kan ook niet 

uitgegeven worden. 

De inkomsten komen voornamelijk van de 

zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Soms krijgt 

de instelling nog subsidies of geld uit andere 

inkomstenbronnen. 

De instelling maakt elk jaar met de  

zorgverzekeraar afspraken waar het geld voor 

gebruikt moet worden. Dit zijn de productie-

afspraken. Daarin wordt afgesproken welke 

zorgproducten de locatie of instelling levert, aan 

hoeveel cliënten, en tegen welke prijs.  

Zorgproducten zijn bijvoorbeeld: verblijf,  

verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp. 

De manager of directeur moet zich aan deze 

productafspraken houden. 

3.1 Wie maakt de begroting?

De locatiemanagers of afdelingshoofden spelen 

een belangrijke rol bij het maken van de  
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begroting. In het najaar wordt de begroting 

gemaakt. De cliëntenraad kan in deze fase  

(ongevraagde) adviezen geven over hoe het 

geld volgens de cliënten besteed moet worden. 

De manager of directeur moet soms  

tussentijds (in de loop van het jaar)  

verantwoording afleggen over de begroting.  

Bij belangrijke afwijkingen in de begroting moet 

de cliëntenraad tussentijds geïnformeerd  

worden. Als iets bijvoorbeeld veel duurder 

uitvalt, moet gekeken worden hoe dat opgelost 

wordt met de andere geldposten. 

3.2 Invloed van de cliëntenraad op de 

begroting

De cliëntenraad heeft een belangrijke  

adviserende rol. Je kijkt als cliëntenraad als het 

ware mee in de portemonnee van de locatie of 

instelling. De cliëntenraad geeft bij voorkeur  

advies als de begroting en de beleidsplannen 

nog gemaakt worden.  

Het is belangrijk dat de cliëntenraad de manager 

of directeur vertelt waaraan het geld besteed 

zou moeten worden om de zorg en  
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ondersteuning te verbeteren. 

De keuzes die gemaakt worden zijn belangrijk 

voor de kwaliteit van de zorg. En dus voor de 

cliënten. Veel wensen kosten geld. Denk maar 

aan: 

• Een betere bejegening door het personeel  

 vraagt om scholing van het personeel. En dat  

 kost geld. 

•  Meer personeel aanstellen kost geld.

•  Een ruimer toilet heeft een verbouwing 

 nodig. Ook dat kost geld.

•  Meer activiteiten organiseren kost soms ook  

 meer geld.

Niet alle wensen kosten (veel) geld. Soms is 

iets op te lossen door het anders met elkaar te 

organiseren. 

WENSENLIJST

Het is voor de cliëntenraad handig om een 

wensenlijstje te maken. De raad schrijft het hele 

jaar door ideeën en wensen op over belangrijke 

zaken. De cliëntenraad kan dan altijd op het 

juiste moment zijn wensenlijst erbij pakken. 
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Hoe verzamel je wensen?

• door wat je als cliënt zelf meemaakt en ziet

•  door dingen die de raad hoort vanuit de 

 achterban

•  uit eerdere adviezen: wat heeft de raad al   

 eerder ter sprake gebracht? 

•  uit rapportages (bijvoorbeeld  

 kwaliteitsonderzoeken en klachtenoverzichten)

•  uit het jaardocument (zie ook hoofdstuk 5).

Zet bovenaan wat de cliënten het belangrijkst 

vinden. 

De cliëntenraad bedenkt ook welke  

onderwerpen meer aandacht of meer geld  

nodig hebben of waar het juist minder kan.  

Bijlage 3 kan helpen bij het maken van zo’n lijstje. 

Als de manager of directeur de wensen van de 

cliënten kent, kan hij daarmee rekening houden 

bij het maken van de financiële  

plannen. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid  

personeel. 
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Hoeveel iets kost hoeft de cliëntenraad niet te 

weten. Dat mag de manager of directeur zelf 

uitzoeken. Het is wel handig als cliëntenraad de 

prijzen een beetje kent. De raad kan dan goed en 

gelijkwaardig discussiëren met de manager of  

directeur. Als de raad weet dat het goedkoper 

kan, laat dat dan horen. Met het uitgespaarde 

geld kunnen andere leuke dingen gedaan  

worden voor de cliënten. 

Een voorbeeld

In de Woonvorm ergeren bewoners zich al een 

hele tijd aan het meubilair: het is donker en  

vlekkerig. Eigenlijk schamen de bewoners zich 

als er bezoek komt. Bovendien zijn de stoelen zo 

zwaar, dat het moeilijk is ze goed aan te schuiven. 

Je kan daardoor moeilijk dicht bij de tafel zitten. 

De hoogste tijd voor nieuwe meubels, vindt de  

cliëntenraad. De voorzitter van de cliëntenraad 

zet dit punt ruim voor de herfst op de agenda 

voor het overleg met de manager. Deze hoort het 

aan, maar vindt dat de cliëntenraad overdrijft. Hij 

hoort de bewoners er nooit over klagen.  

Bovendien zijn nieuwe meubels duur. 
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De cliëntenraad gaat vervolgens aan de slag: de 

raad vraagt de bewoners het meubilair een cijfer 

te geven, voor het uiterlijk, de hygiëne en de 

veiligheid. Veel mensen geven een onvoldoende 

of een magere zes. 

De cliëntenraad brengt een advies uit. Hierin 

staat dat uit de enquête blijkt dat de bewoners 

ontevreden zijn. De cliëntenraad adviseert  

dringend dat er geld gereserveerd wordt voor 

nieuw meubilair. De cliëntenraad adviseert dit in 

het jaarplan en de begroting op te nemen.

GEWOON EN VERZWAARD ADVIESRECHT

De manager of directeur is volgens de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz) verplicht om de jaarplannen, de  

begroting en de jaarrekening aan de cliënten-

raad voor te leggen. De cliëntenraad heeft  

hierover adviesrecht. Over bepaalde  

onderdelen van die stukken kan de raad  

verzwaard adviesrecht hebben. Bijvoorbeeld 

over: veiligheid, gezondheid, eten en drinken, 

hygiëne en kwaliteit van zorg. Het is dan ook 

verstandig om juist op deze onderwerpen te 

letten.
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Hoofdstuk 4 
Terugblikken
Het jaarverslag, de jaarrekening en het  

jaardocument.

Dit hoofdstuk gaat over terugblikken: over de 

jaarstukken die de raad krijgt als het jaar  

voorbij is. Hierin legt de locatie of instelling 

verantwoording af over wat ze gedaan hebben. 

Ook over de financiën. 

De invloed van de cliëntenraad op deze  

plannen is klein, omdat het allemaal al achter 

de rug is. Maar het kan wel de basis zijn voor 

adviezen voor de toekomst.

VERANTWOORDING AFLEGGEN

De cliëntenraad krijgt een aantal stukken als er 

een kalenderjaar voorbij is. De locatie of  

instelling legt verantwoording af en vertelt in de 

stukken wat er bereikt is en hoe het geld  

besteed is. 
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De raad krijgt:

1. het jaarverslag (hoe ging het afgelopen jaar?)

2. de jaarrekening (hoe is het financieel 

 gegaan?)

3. het jaardocument (jaarverslag en jaarrekening  

 bij elkaar)

De raad krijgt deze stukken meestal in het  

voorjaar. Het zijn dus stukken ‘na afloop’ van 

een kalenderjaar. 

1. Het jaarverslag

Na afloop van een jaar wordt er  

verantwoording afgelegd in het jaarverslag. De 

locatie of instelling vertelt wat er van het  

jaarplan terecht is gekomen. Belangrijke  

gebeurtenissen en veranderingen staan hierin. 

Maar ook de stand van zaken van de locatie of 

instelling, zoals het aantal cliënten en  

personeelsleden. 

2. De jaarrekening

Bij het jaarverslag hoort ook een financieel  

verslag: de jaarrekening. Hierin staat een  

overzicht van:
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• de schatting van de kosten 

 (de begrote kosten) 

• de echt gemaakte kosten (echte kosten) 

Als hier grote verschillen tussen bestaan, moet 

dat in het jaarverslag worden toegelicht. Een  

accountant (financieel deskundige) controleert 

het jaarverslag en de jaarrekening van de  

instelling. Een verslag daarvan komt in het  

jaardocument. 

3. Het jaardocument

Een jaardocument is een combinatie van het 

jaarverslag en de jaarrekening. Elke instelling is 

verplicht zo’n jaardocument te maken. Het  

jaardocument moet aan bepaalde eisen  

voldoen. Het ministerie van VWS stelt elk jaar 

nieuwe eisen vast waaraan het jaardocument 

precies moet voldoen. 

Sinds kort maken alle zorginstellingen hun 

jaardocument op dezelfde manier. Dit heet het 

‘Jaardocument Maatschappelijke  

Verantwoording Zorg’. Alle instellingen moeten 

eenzelfde vragenlijst beantwoorden. 
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Bijvoorbeeld vragen als

• Wat zijn de uitgangspunten in het 

 meerjarenbeleid? 

• Hoeveel mensen hebt u in dienst? 

• Hoe ziet uw medezeggenschapstructuur 

 eruit? 

• Welke adviezen heeft de cliëntenraad 

 uitgebracht?

• Wat heeft u met de adviezen gedaan?

Dit heeft tot gevolg dat alles boven tafel komt. 

En dat de informatie van verschillende  

organisaties makkelijk vergelijkbaar is. 

Alle jaardocumenten van zorginstellingen zijn 

openbaar en worden gepubliceerd op 

www.jaarverslagenzorg.nl.

Een grote stichting hoeft de informatie niet per 

locatie of zorgonderdeel weer te geven, maar 

mag één jaardocument maken van alle  

onderdelen van de instelling tegelijk. Hierop is 

één uitzondering: de verantwoording voor de  

‘normen verantwoorde zorg’ moet wel  

uitgesplitst worden per locatie of zorgonderdeel. 
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Verantwoorde zorg gaat over de kwaliteit van 

ondersteuning. 

In hoofdstuk 5 staat hoe de cliëntenraad het 

jaardocument kan lezen. 

INVLOED VAN DE CLIËNTENRAAD

Het jaarverslag, de jaarrekening en het  

jaardocument zijn verslagen na afloop van een 

kalenderjaar. De cliëntenraad kan de stukken 

lezen en bedenken of de cliënten zich in het 

geschetste beeld kunnen vinden. Adviseren over 

deze stukken heeft weinig zin. De informatie 

kan wel handig zijn om er onderwerpen voor de 

toekomst uit te halen. 
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Het is voor de cliëntenraad vaak lastig om de 

losse zorgonderdelen terug te vinden in de  

jaarstukken. De raad kan de manager of  

directeur altijd vragen welk gedeelte van de 

stukken betrekking heeft op de eigen locatie of 

afdeling. Daar heeft de cliëntenraad recht op.

De raad kan anders zijn adviestaak niet  

uitvoeren.

In bijlage 2 staan alle jaarstukken nogmaals kort 

beschreven. 

In het jaardocument staat heel veel informatie. 

In het volgende hoofdstuk worden tips  

gegeven hoe de cliëntenraad het jaardocument 

kan lezen. Ook staat er wie er nog meer naar 

het jaardocument kijken.  
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Hoofdstuk 5 
Leeswijzer bij het 
jaardocument

Bij het doornemen van het jaardocument hoeft 

de raad niet alles te lezen. Het is beter om 

keuzes te maken voor bepaalde onderwerpen of 

onderdelen en de taken onderling te verdelen. 

Dit hoofdstuk geeft tips over het lezen van het 

jaardocument. Ook staat er in wie er nog meer 

naar het jaardocument kijken. 

Het jaardocument is een combinatie van het 

jaarverslag en de jaarrekening. Het gaat dus 

over wat er bereikt is en over wat het gekost 

heeft. Het bevat heel veel informatie. Alles lezen 

is niet nodig. De cliëntenraad kan het beste van 

tevoren bepalen welke informatie ze  

wil lezen of opzoeken. Maak bijvoorbeeld een 

‘zoeklijst’ van vragen en onderwerpen die de 

raad belangrijk vindt. Deze onderwerpen  

kunnen verdeeld worden over meerdere  

raadsleden. Hieronder staan wat tips om het 

jaardocument door te nemen.
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Wat kan de cliëntenraad in het jaardocument 

vinden? 

Het jaardocument bevat de volgende  

hoofdstukken:

• Profiel van de organisatie 

Hierin staan algemene gegevens over de  

organisatie en de zorg en diensten. Er staat 

bijvoorbeeld ook het aantal cliënten in. Verder 

staat er in: het organogram, de medezeggen-

schapstructuur, de kernactiviteiten, het aantal 

personeelsleden, het aantal cliënten, de diensten 

en producten van de instelling en de  

werkgebieden van de instelling. 

• Governance (besturen) 

Dit onderdeel vertelt over de bedrijfsvoering, 

het bestuur, de ondernemingsraad en de  

cliëntenraad.

• Beleid, inspanningen en prestaties

In dit hoofdstuk staat belangrijke informatie 

voor de cliëntenraad. Over de kwaliteit van 

zorg en personeel. Er staat ook iets in over het 

meerjarenbeleid, het kwaliteitsbeleid, klachten, 

wachtlijsten, tevredenheid van cliënten,  

veiligheid en personeelsbeleid. Ook staat er 
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korte informatie over het financiële beleid van 

de zorginstelling. 

• Jaarrekening en een aantal bijlagen

Hierin staat uitgebreid beschreven hoe de  

financiële situatie van de instelling is. Er kunnen 

ook interessante overzichten in staan, zoals een 

formatieplan (hierin staat een overzicht van het 

personeelsbestand) en de cijfers van de  

productie (hierin staat wat de zorg gekost 

heeft). Er kan ook een verslag in staan van de 

uitkomsten van een inspectiebezoek. 

Een aantal onderdelen uit het jaardocument is 

belangrijk voor de cliëntenraad, zoals:

1. kwaliteit van zorg

2.  personeel

3.  de cliëntenraad zelf

4.  de huidige stand van zaken

5.  het meerjarenplan

6.  verkeerde financiële inschattingen

7.  overige overzichten

Ze kunnen de raad helpen bij het bepalen van 

prioriteiten voor de komende begroting.  

Hierna worden deze onderdelen toegelicht.
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1. Kwaliteit van zorg

Hiervoor is het hoofdstuk ‘Beleid, inspanningen 

en prestaties’ van het jaardocument  het  

allerbelangrijkste. Per locatie wordt ingegaan op 

de kwaliteit van zorg, op klachten, tevredenheid 

en veiligheid. De raad vindt er antwoord op 

vragen als: 

• Wat kwam er uit het kwaliteitsonderzoek  

 onder cliënten? 

•  Wat kwam er uit het rapport van de inspectie  

 over de zorg aan cliënten? 

•  Hoeveel klachten zijn er gekomen? 

•  Hoe zit het met de veiligheid? 

Over deze onderwerpen heeft de cliëntenraad 

veelal verzwaard adviesrecht. 

De cliëntenraad kan zichzelf de volgende vragen 

stellen: 

•  Herken je wat er in staat? Of is dit nieuw? 

•  Zou de instelling meer actie moeten  

 ondernemen op bepaalde terreinen? 

Zo ja, maak hiervan dan een advies. En neem dit 

ook mee in het advies over de komende  

begroting.
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NB De cliëntenraad hoort natuurlijk al op de 

hoogte te zijn van de uitkomsten van cliënten-

onderzoeken, want deze moeten met de  

cliëntenraad besproken worden. 

2. Personeel

Personeelszaken en beleid komt op meerdere 

plekken in het jaardocument terug:

In het hoofdstuk ‘Beleid, inspanningen en 

prestaties’ wordt ingegaan op personeelszaken. 

Bijvoorbeeld: Is er voldoende personeel? 

Hoe zit het met het ziekteverzuim, de scholing 

van medewerkers, enzovoorts?

Informatie over het personeelsbeleid staat ook 

in:

• de bijlage ‘Personeel’

•  de jaarrekening en 

•  de bijlage bij de jaarrekening. 

Ook in hoofdstuk 6 staat nog meer over  

personeel en financiën. 

3. De cliëntenraad zélf

In het hoofdstuk ‘Governance’ staat informatie 

over de organisatiestructuur en de  
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medezeggenschapstructuur. 

Er is een speciale paragraaf over de  

cliëntenraad. Over de taken van de raad, de  

samenstelling van de raad en over de  

uitgebrachte adviezen. 

Lees of dit een goede weergave is. Worden de 

adviezen alleen maar opgesomd, of worden ze 

ook toegelicht? En vertelt de zorgaanbieder wat 

er met de adviezen is gebeurd? 

Als de raad niet helemaal tevreden is over de 

tekst, kan hij vragen om de volgende keer 

betrokken te worden bij het schrijven van de 

paragraaf over de cliëntenraad. 

Ook in het hoofdstuk ‘Profiel van de  

organisatie’ staat korte informatie over de  

medezeggenschap. 

4. De huidige stand van zaken

In het hoofdstuk ‘Profiel van de organisatie’ zijn 

allerlei feiten opgenomen, zoals het aantal  

cliënten, het aantal personeelsleden, de  

verschillende werkgebieden en zorgactiviteiten 

van de instelling, met daarbij ook de  

kernactiviteiten.  
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5. Het meerjarenplan

In het hoofdstuk ‘Beleid, inspanningen en  

prestaties’ staat informatie over het meerjaren-

beleid en de toekomstige ontwikkelingen. Het is 

nuttig om hier kennis van te nemen, omdat het 

de plannen in een ruimer verband plaatst. Ook 

staat in dit hoofdstuk of de organisatie nog ‘op 

koers ligt’ wat betreft het meerjarenplan, en of 

er nieuwe ontwikkelingen zijn waarop de  

organisatie moet inspelen.

6. Verkeerde financiële inschattingen

In het hoofdstuk ‘Beleid, inspanningen en  

prestaties’, in een aparte paragraaf, staan de 

belangrijkste zaken over het geld. Hierin staat 

onder meer hoe de instelling er financieel  

voorstaat, of er grote en onverwachte  

kostenposten waren of dat er juist minder geld 

is uitgegeven, en wat daarmee zal gebeuren.

7. Overige overzichten

In de inhoudsopgave kan de raad kijken of er 

nog andere interessante zaken staan.  

Bijvoorbeeld: ‘specificatie projecten’. Het kan bij 
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sommige projecten om veel geld gaan, en ook 

om nieuwe wegen die de organisatie wil inslaan. 

In de bijlagen kunnen nog andere overzichten 

staan; bijvoorbeeld de uitkomsten van het  

inspectieonderzoek. 

Wie kijken er nog meer naar het jaardocument?

Het jaardocument is ook van groot belang voor 

de instanties die toezicht houden op de 

zorginstelling. Het jaardocument is bedoeld om 

maatschappelijke verantwoording af te leggen. 

Er kijken dus een aantal partijen van buiten de 

organisatie naar, zoals:

1. de accountant

2. de zorgverzekeraar

3. andere instanties

1. DE ACCOUNTANT

De accountant is een financieel deskundige. Hij 

controleert de cijfers in de jaarrekening en kijkt 

hoe het afgelopen jaar financieel is gegaan. En 

ook of de inkomsten en uitgaven duidelijk zijn 

uitgelegd. Daarvan maakt hij een rapport. Dit 

rapport wordt in het jaardocument opgenomen. 



52 jaarstukken en begroting van de locatie of instelling

Er kan belangrijke informatie voor de cliënten-

raad in staan; bijvoorbeeld over een onduidelijke 

uitleg van de inkomsten of uitgaven. Daar kan 

de cliëntenraad dan over doorvragen bij de  

manager of directeur.  

Een accountant kijkt naar de cijfers, niet naar de 

inhoudelijke keuzes. Dus ook al is de  

accountant tevreden, dan kan er wel  

onduidelijkheid bestaan over de gemaakte  

keuzes. De zorgverzekeraar, de inspectie en 

de cliëntenraad mogen daar een mening over 

geven.

2. DE ZORGVERZEKERAAR

De zorgverzekeraar kijkt wél naar de  

inhoudelijke zaken van het jaardocument.  

De zorgverzekeraar kent ook de  

jaardocumenten van veel andere zorgaanbieders 

en kan dus goed vergelijken en zich kritisch  

opstellen. Waarom is het bij de ene instelling 

veel duurder dan bij een andere instelling? 

De zorgverzekeraar kan dus om opheldering  

vragen bij de instelling.
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3. ANDERE INSTANTIES

• De Inspectie voor de Gezondheidszorg haalt  

 ook informatie uit het jaardocument. Zij 

 controleert op afstand hoe het gaat en of het  

 nodig is om een inspectiebezoek af te leggen. 

•  De overheid verzamelt ook veel informatie,  

 want die is verantwoordelijk voor de  

 gezondheidszorg. Bijvoorbeeld het ministerie 

 van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (het  

 voormalig College Tarieven Gezondheids 

 zorg) en het Centraal Planbureau (CPB) halen  

 veel gegevens uit het jaardocument. 

 De gegevens worden door  de overheid ook  

 gebruikt om beleid te maken. 

•  Iedereen betaalt via belastingen mee aan  

 de zorg. De maatschappij heeft dus ook het  

 recht om te weten wat er met dit geld  

 gebeurt. 

•  En als cliënt wil je natuurlijk ook een goede  

 keus maken voor een huis of voor werk/ 

 dagbesteding. 
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Het jaardocument geeft openheid van zaken 

aan iedereen. De jaardocumenten van  

zorginstellingen zijn openbaar en worden  

gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. 

De cliëntenraad staat er dus niet alleen voor. 

Veel anderen kijken ook kritisch naar de  

jaarstukken. En iedereen heeft daarin zijn eigen 

verantwoordelijkheid. 

Voor de cliëntenraad blijft toch het  

belangrijkste dat ze weten wat hun achterban 

belangrijk vindt. Zodat de raad dat op het juiste 

moment kan vertellen aan de mensen die de 

plannen maken. 

Het volgende hoofdstuk gaat over de financiële 

jaarstukken. Vooral bedoeld voor de liefhebbers 

van cijfers, want deze stukken zijn vaak moeilijk 

te begrijpen. De raad kan ook ondersteuning 

vragen bij het lezen en beoordelen van de  

financiële jaarstukken. 





56 jaarstukken en begroting van de locatie of instelling

Hoofdstuk 6 
Leeswijzer bij de financiële 
stukken 

Hoe kan de cliëntenraad meepraten en  

meebeslissen over de financiële stukken van de 

locatie of instelling? 

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de raad 

met financiële stukken om kan gaan. Het  

tweede deel van dit hoofdstuk (‘Waar kan de 

cliëntenraad op letten in de cijfers?’ en  

verder) is bedoeld voor de echte liefhebbers 

van cijfers. 

De manager of directeur maakt elk jaar, naast 

de beleidsplannen, een aantal financiële stukken 

die de cliëntenraad onder ogen krijgt: de  

begroting en de jaarrekening (zie ook hoofdstuk 

3 en 4). Deze financiële stukken zijn meestal  

ingewikkelde stukken voor de raadsleden.  

En dat is begrijpelijk, want voor de financiële  

stukken worden vaak specialisten ingehuurd.  

De raad hoeft deze stukken dan ook niet alleen 

te beoordelen. 
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ONDERSTEUNING VRAGEN

De raad mag ook altijd om uitleg vragen aan 

de manager of directeur. De cliëntenraad heeft 

recht op begrijpelijke informatie, ook over de 

begroting en jaarrekening. 

De raad kan ook een deskundige vragen om te 

helpen bij het lezen van de financiële stukken. 

Bijvoorbeeld een financieel medewerker van de 

organisatie. Dat scheelt de raad veel tijd en deze 

persoon kan veel vragen van de cliëntenraad 

snel beantwoorden. Maar misschien kent de 

raad zelf wel iemand. 

Als de raad een externe deskundige om  

ondersteuning vraagt moet de instelling dat 

betalen. Maar alleen als de raad het van tevoren 

aan de manager of directeur meldt. 

Zeker bij ingrijpende financiële beslissingen is 

het inhuren van een deskundige heel normaal: 

de directeur doet dat zelf ook. Het kan de  

adviesrol van de raad flink versterken. En de 

raad verlossen van een zwaar  

verantwoordelijkheidsgevoel.
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De cliëntenraad kan altijd adviseren over  

onderwerpen en geldzaken die hij belangrijk 

vindt. Bijvoorbeeld over waar meer geld en 

aandacht naar toe moet, of waar juist niet  

verder op bezuinigd mag worden. Belangrijk 

blijft dat de cliëntenraad zijn wensen en  

adviezen laat horen vóórdat het jaarplan en de 

begroting definitief zijn vastgesteld. 

De volgende bladzijden zijn bedoeld voor de 

liefhebbers van cijfers. Er staan een paar  

handige tips in over het lezen en beoordelen 

van de financiële stukken. De laatste paragraaf 

(‘Het verhaal achter de cijfers’) gaat nog dieper 

in op de verschillende posten in de financiële 

jaarstukken. 

WAAR KAN DE CLIËNTENRAAD OP LETTEN 

IN DE CIJFERS?

De begroting en de jaarrekening zijn de echte 

geldoverzichten. Als je weet waar je naar moet 

kijken, wordt het al veel makkelijker en zijn veel 

belangrijke zaken er snel uit af te lezen. Probeer 

niet alles te begrijpen. Dat lukt alleen  

boekhouders, accountants en directeuren. 
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HANDIGE TIPS 

Bij het lezen van een begroting of jaarrekening 

is het belangrijk om snel de belangrijkste dingen 

te zien en deze op waarde te schatten.  

Hieronder staan een aantal tips. Een voorbeeld 

van een jaarrekening en begroting staat in 

bijlage 4. Een uitleg van de moeilijke woorden 

staat in bijlage 5. 

Tip 1 Bekijk eerst de uitgaven en de  

 inkomsten

Het belangrijkste voor de cliëntenraad is te 

letten op de uitgaven. Die worden ook wel de 

‘lasten’ genoemd. Deze uitgaven staan in de 

begroting in het baten-/lastenoverzicht. In de 

jaarrekening staan ze in de resultatenrekening. 

De raad heeft de meeste invloed op de  

uitgaven, omdat daar het meest met geld  

geschoven kan worden. En daar wordt bepaald 

waar het geld aan uitgegeven wordt. Let daarbij 

vooral op de ‘exploitatiekosten’. Hierbij gaat het 

om:

• hoeveel personeel er wordt ingezet
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•  hoeveel geld er wordt besteed aan 

 activiteiten

•  hoeveel geld er naar onderhoud van het 

 gebouw en de tuin, enzovoorts gaat. 

 

De inkomsten, ook wel de ‘baten’ genoemd, 

zijn voor de cliëntenraad niet zo interessant. Ze 

zijn moeilijk te beïnvloeden en komen vooral 

voort uit de afspraken die met de  

zorgverzekeraar zijn gemaakt. 

De uitgaven en inkomsten moeten gelijk zijn 

aan elkaar. Want de organisatie hoort niet meer 

uit te geven dan dat er binnenkomt. Maar er 

hoort ook niet veel geld over te blijven. 

Tip 2 Vergelijken van uitgaven

Wanneer is iets ‘veel’ of juist ‘weinig’ geld? 

Is 7.000.000 euro voor personeel veel of juist 

weinig? Door bedragen voor bepaalde posten te 

vergelijken, kun je ze op waarde schatten. Pas 

dan kan je als cliëntenraad adviseren over de 

keuzes in de uitgaven. 
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Tip 3 Personeelskosten vergelijken

De allerbelangrijkste post van een zorginstelling 

is ‘personeelskosten’. Meestal ook de  

grootste post. Het is verstandig om eerst naar 

deze post te kijken. Gemiddeld wordt 70% van 

al het beschikbare geld voor de  

personeelskosten gebruikt. Dit percentage 

wordt meestal niet zo duidelijk genoemd, maar 

is eenvoudig te berekenen. 

Berekening van het percentage  

personeelskosten op de resultatenrekening:

‘Personeelskosten’ delen door ‘totaal lasten’ en 

vermenigvuldigen met honderd. Het ligt  

meestal rond de 70% van de totale lasten.  

Als je hier niet uitkomt, vraag het percentage 

dan aan de manager of directeur.

Tip 4 Spaarpotje vergelijken

Ook de spaarpot van de locatie of instelling is 

goed om naar te kijken. Deze spaarpot wordt 

ook wel ‘reserve’ of ‘Reserve Aanvaarbare  

Kosten’ (RAK) genoemd. Meestal is de RAK 5 

tot 10% van het totaal aan kosten in een jaar. 
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Je berekent het hetzelfde als bij de personeels-

kosten: RAK delen door het totaalbedrag van de 

uitgaven op de resultatenrekening en  

vermenigvuldigen met honderd. 

De raad kan er ook naar vragen bij de manager 

of directeur. 

Is de RAK meer dan 10%? 

Een reserve van meer dan 10% is een wel heel 

grote spaarpot. Een voordeel is dat de  

organisatie tegen een financiële tegenvaller 

kan. Het grote nadeel is dat er veel geld ‘op de 

plank’ ligt dat eigenlijk is bedoeld voor de zorg 

en ondersteuning van de cliënten. Vraag in zo’n 

geval waarom de reserve zo hoog is. Misschien 

is het geld bedoeld voor een groot risico dat de 

organisatie loopt, bijvoorbeeld door een  

bouwproject. Als de cliëntenraad het niet eens 

is met de reden voor de hoge reserve, dan kan 

de raad adviseren de reserve te verlagen en het 

geld aan de zorg en ondersteuning te besteden.

Is de RAK lager dan 5%?

Dan is de spaarpot erg klein. Stel dat het busje 
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van de catering (een activiteit) kapot gaat. Een 

goed busje is echt noodzakelijk om de klanten 

te bereiken. Als er niet genoeg in de spaarpot 

zit om een nieuw busje te kopen dan moet er 

dus direct op iets anders bezuinigd worden. De 

organisatie blijft dan bezig met het dichten van 

gaten. Een te kleine financiële reserve betekent 

dus veel risico voor de instelling. 

Tip 5  De begroting vergelijken met vorig jaar

Een begroting wordt natuurlijk niet iedere keer 

helemaal opnieuw bedacht. De meeste posten, 

zoals personeel, keren jaarlijks terug. Het is dan 

ook handig om de begrote kosten te vergelijken 

met de kosten van het voorgaande jaar. Je kunt 

zo duidelijk zien waar grote verschillen zitten: 

waar geld aan uitgegeven wordt én waarop 

bezuinigd wordt. Kijk goed of er komend jaar 

meer of minder geld is voor de speerpunten van 

de cliëntenraad. En of het om grote verschillen 

gaat. Zo ja: hoe gaan de cliënten dit dan  

merken? Als het goed is, wordt het ook  

uitgelegd in de tekst. De raad kan naar de 

toelichting zoeken in het jaarverslag of ernaar 

vragen bij de manager of directeur.
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Tip 6 De jaarrekening vergelijken met de 

 begroting

De jaarrekening bevat veel tabellen met cijfers, 

vooral bij grote instellingen. 

Beperk je tot de resultatenrekening  

(het inkomsten- en uitgavenoverzicht van het 

afgelopen jaar). 

Leden van de centrale cliëntenraad kijken eerst 

naar de ‘geconsolideerde resultatenrekening’. 

Hierin staan de totalen van alle instellingen of 

zorgonderdelen. Daarna kan je naar de aparte 

resultatenrekeningen kijken. 

Leden van een lokale cliëntenraad kijken alleen 

naar hun eigen resultatenrekening. Je kunt deze 

natuurlijk wel met de andere onderdelen in de 

instelling vergelijken. 

Kijk eerst weer naar de uitgaven. Vaak staan het 

begrote bedrag en het werkelijke uitgegeven 

bedrag naast elkaar. Let vooral op grote  

verschillen. Is er te veel uitgeven of juist te  

weinig? 

Als er veel te veel is uitgegeven kunnen er 

problemen ontstaan. Maar ook als er te weinig 

is uitgegeven is dat niet goed: dat betekent dat 
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geld dat mogelijk bestemd was voor de zorg, 

niet is uitgegeven. De zorg kan daaronder lijden. 

Vraag om een mondelinge toelichting als dingen 

niet duidelijk zijn. Kijk ook naar de onderwerpen 

die de raad als speerpunt heeft aangegeven bij 

de behandeling van de begroting. Als er bij de  

begroting extra geld voor was, is dat bedrag 

dan ook echt besteed? 

Tip 7 Verschillende onderdelen met elkaar  

 vergelijken (voor een centrale 

 cliëntenraad)

De centrale cliëntenraad krijgt een begroting 

van de instelling. Deze bestaat eigenlijk uit 

meerdere begrotingen: namelijk van de  

verschillende zorgonderdelen of locaties.  

Posten op deze afzonderlijke begrotingen  

worden dan bij elkaar opgeteld voor de hele 

stichting. Als een paar zorgonderdelen of  

locaties binnen de stichting op elkaar lijken, is 

het goed om die begrotingen eens naast elkaar 

te leggen. Kijk of er grote verschillen zijn tussen 

de verschillende zorgonderdelen of locaties. En 

vraag zonodig om opheldering bij de Raad van 

Bestuur (of directie).
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HET VERHAAL ACHTER DE CIJFERS

Cijfers alleen zeggen niet alles. Er zit ook nog 

een verhaal áchter de cijfers. En daar draait het 

vaak om. Vraag daarom altijd een uitgebreide 

toelichting aan de manager of directeur. De 

raad kan bijvoorbeeld de volgende informatie 

opvragen:

• Hoe zijn bepaalde verschillen te verklaren? 

•  Worden binnen de instelling de verliezen en  

 winsten ‘verdeeld’ over de verschillende 

 onderdelen, of zijn de geldstromen strikt 

 gescheiden?

•  Waaruit bestaat de post ‘overige kosten’?

•  Allerlei informatie over ‘grote projecten’ en  

 met name over ‘personeelskosten’. 

Deze informatie is van groot belang voor een 

cliëntenraad. Hieronder worden een aantal  

onderwerpen verder toegelicht.

GROTE PROJECTEN

Organisaties lopen vaak een flink financieel 

risico bij grote projecten als bouwprojecten of 
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fusietrajecten. De kosten daarvan zijn erg  

moeilijk in te schatten. Het is belangrijk dat de 

cliëntenraad zulke projecten kritisch volgt en 

vragen blijft stellen. Maak ook goede  

afspraken, zodat de cliëntenraad tijdig  

geïnformeerd wordt als bijvoorbeeld een  

bouwproject duurder uitvalt. De cliëntenraad 

kan ook al van te voren vragen wat de  

organisatie wil doen als het bouwproject  

duurder uitvalt. Is er genoeg reserve? Of moet 

er dan bezuinigd worden? En zo ja: waarop  

willen ze dan bezuinigen?

PERSONEELSKOSTEN

Gemiddeld zijn de personeelskosten 70% van 

de totale kosten. Maar dat zegt nog heel  

weinig. Je zal nog meer moeten weten.  

Bijvoorbeeld over: 

1. de formatie (hoeveel en welke mensen  

 werken er precies?)

2.  het aantal werknemers en aantal banen 

 (zijn er veel parttimers in dienst?)

3.  het loon (stijgen de loonkosten?)

4.  uitzendkrachten (wordt er veel gebruik 
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 gemaakt van uitzendkrachten?)

5.  bestuursleden (hoeveel verdienen de 

 bestuursleden?)

Hieronder worden ze verder toegelicht.

1. De formatie

Hoeveel mensen zijn er in dienst en vooral wie 

zijn er in dienst (de verschillende beroepen)? 

Dat heet het formatieplan. Dit formatieoverzicht 

wordt echter niet altijd in de jaarrekening  

opgenomen, maar is wel apart op te vragen. 

Het is altijd verstandig om dit te vergelijken met 

dat van vorig jaar. Waar komt er meer personeel 

en waar minder? Welke beroepen of diensten 

worden uitgebreid of verminderd? Blijft het 

aantal begeleiders op peil? Zijn er meer of juist 

minder dure managers? 

En de belangrijkste vraag: wat zullen de cliënten 

ervan merken?

Worden de veranderingen toegelicht in het  

jaarplan of jaarverslag? 

Wat vindt de cliëntenraad ervan? 

Kan er nog voldoende kwaliteit geleverd  

worden? 
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EEN VOORBEELD

Er is komend jaar iets minder verzorgend  

personeel op het activiteitencentrum ingepland. 

De manager geeft aan dat de nieuwe tillift het 

werk zo veel makkelijker en sneller maakt, dat 

er minder personeel nodig is in de persoonlijke 

verzorging. 

2. Het aantal werknemers en aantal banen

Een baan wordt vaak uitgedrukt in een ‘FTE’: 

een fulltime eenheid, wat betekent dat iemand 

een volledige werkweek van 36 uur heeft. Maar 

één baan kan ingevuld worden door  

bijvoorbeeld drie parttimers die allemaal 12 uur 

werken. Het gevolg is dat de cliënten steeds 

‘een ander gezicht’ zien. Dat komt de kwaliteit 

niet altijd ten goede. 

Er hoort een overzicht van medewerkers in het 

jaarverslag of jaardocument te staan. Vraag 

er anders naar, want ook dit is een belangrijk 

overzicht.

3. Loon

Informatie over het loongemiddelde en  
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loonstijgingen is ook van belang. Als het  

gemiddelde loon hard stijgt, kan het  

betekenen dat mensen meer betaald krijgen. Of 

dat er duurdere mensen worden aangenomen. 

Of meer managementfuncties. Maar hoe wordt 

dat allemaal bekostigd? 

4. Uitzendkrachten

Soms wil een zorgaanbieder de vaste formatie 

niet uitbreiden. Als er toch meer zorg geleverd 

moet worden, of als er veel zieken zijn, wordt 

een uitzendkracht ingehuurd. Uitzendkrachten 

zijn flexibel inzetbaar, maar ze zijn ook duur. En 

het betekent ook steeds weer nieuwe gezichten 

voor de cliënten. 

Als er veel gebruik van uitzendkrachten wordt 

gemaakt, én als cliënten daar niet blij mee zijn, 

dan kan de cliëntenraad adviseren de formatie 

structureel uit te breiden. Het aantal ingehuurde 

uitzendkrachten hoort in het jaardocument te 

staan in het hoofdstuk ‘Beleid, inspanningen en 

prestaties’, paragraaf ‘Personeelsbeleid’.  

De cliëntenraad kan ook vragen waar deze  

informatie te vinden is.
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5. Bestuursleden

De cliëntenraad kan zien hoeveel salaris en  

onkostenvergoeding de bestuursleden  

ontvangen. Omdat de bestuurders leiding  

geven aan een maatschappelijke organisatie, 

zijn deze gegevens openbaar. Ze staan onder 

meer in de jaarrekening.

KOSTEN VOOR KWALITEIT VAN HET PERSONEEL

Deze kosten kunnen we onderverdelen in:

1. ziekteverzuim

2. scholing

3.  vrijwilligers

1. Ziekteverzuim

Ziekte van personeel wordt het hele jaar  

bijgehouden, en vervolgens uitgedrukt in een 

percentage. 5% is een normaal percentage. Als 

het percentage hoog ligt kan de cliëntenraad 

aan de manager of directeur (of aan de  

ondernemingsraad) vragen of zij weten hoe dat 

komt? En welke maatregelen zij willen nemen? 

Als er veel rugklachten zijn kan een tilcursus of 

een nieuwe tillift een oplossing zijn.  
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Griepgolven vragen misschien om meer hygiëne 

of een griepprik voor het personeel. 

Het ziekteverzuim staat in het jaarverslag of 

in het jaardocument in het hoofdstuk ‘Beleid, 

inspanningen en prestaties’. Vraag om  

opheldering als de cijfers niet verder worden 

toegelicht.

2. Scholing

Goede zorg en ondersteuning vraagt om goed 

geschoolde en bijgeschoolde medewerkers. Het 

komt de zorgkwaliteit ten goede. Het budget is 

te vinden in de begroting en de jaarrekening.

3. Vrijwilligers 

Er zijn vaak vrijwilligers actief op een locatie of 

in een instelling. Het is goed als de cliëntenraad 

zich hierbij afvraagt: 

• Is de kwaliteit goed? 

• Kunnen we vertrouwen op de inzet van de  

 vrijwilligers? 

•  Zijn zij aanvullend en komen zij de kwaliteit  

 ten goede? 

•  Of wordt er daardoor bezuinigd op 
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 personeel? 

•  Is er een goed vrijwilligersbeleid, met een  

 nette onkostenregeling en scholing? 

Ook als de cliëntenraad geen opvallende  

dingen terugziet in de jaarstukken kan de raad 

toch vinden dat er iets moet verbeteren. 

De raad kan dan een advies maken over zo’n 

onderwerp. 

‘GELD ZOEKEN’ 

De echte goudzoekers die een begroting  

napluizen, gaan op zoek naar ‘potjes’ met geld. 

Daarbij letten zij vooral op de volgende zaken:

• Geld dat niet voor het bestemde doel 

 gebruikt is: de instelling heeft geld  

 opzijgezet voor een speciaal doel,  

 bijvoorbeeld nieuwe meubelen, maar heeft  

 ze nooit gekocht. De cliëntenraad kan in een  

 advies daar alsnog op aandringen of  

 adviseren dit geld aan iets anders te  

 besteden. 

•  ‘Eigen vermogen’ en ‘reserve’: als er veel  

 financiële speelruimte is, kan er best eens iets  
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 extra worden uitgegeven.

•  Inkomsten: het is altijd mogelijk extra  

 inkomsten te krijgen, bijvoorbeeld uit het  

 restaurant, de eigen winkel, een stichting  

 ‘Vrienden van de organisatie’, sponsors, een  

 jaarlijkse vlooienmarkt en dergelijke. 

•  Uitgaven: denkt de cliëntenraad dat iets  

 goedkoper kan? Stel het dan voor, want ook  

 zo komt er geld beschikbaar voor betere  

 zorg. 
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Bijlage 1 
voorbeeld van een jaarcyclus

de jaarcyclusjaarverslag en  

jaarrekening 2008

(=jaardocument)

jaarverslag en  

jaarrekening 2007

(=jaardocument)

jaarverslag en  

jaarrekening 2006

(=jaardocument) jaarplan 2008

begroting 2008

jaarplan 2007

begroting 2007

jaarplan 2009

begroting 2009

2008

2009

2007

tussenrapportage 2007

tussenrapportage 2008

tussenrapportage 2009
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jaarplan 2008

begroting 2008

Bijlage 2 
Alle jaarstukken in het kort

Het meerjarenplan: beleidsplannen voor een 

paar jaar

Het meerjarenbeleidsplan, of meerjarenplan, is 

een plan voor ongeveer vijf jaar. In dit plan staat 

wat de organisatie over vijf jaar bereikt wil  

hebben. Er staat bijvoorbeeld in welke groepen 

cliënten de komende jaren extra aandacht  

krijgen. Of ideeën over samenwerking met  

andere organisaties. 

Vaak staan er ook grote projecten in, zoals een 

verbouwing of nieuwbouwplannen.

Het meerjarenplan moet stap voor stap worden 

bereikt. Het wordt daarom opgeknipt en  

vertaald naar jaarplannen.

Het jaarplan: plan voor het komende  

kalenderjaar

In een jaarplan staat wat de locatie of instelling 

in een kalenderjaar wil bereiken. 



78 jaarstukken en begroting van de locatie of instelling

In het jaarplan worden de activiteiten, de  

personele bezetting, de producten en de  

diensten beschreven. 

Elk najaar wordt het jaarplan gemaakt. 

De begroting: het financiële plaatje bij het 

jaarplan

In de begroting staat een overzicht van de  

kosten die bij het jaarplan horen. 

Bij de begroting wordt ook gekeken naar het 

geld dat er dat jaar waarschijnlijk binnenkomt 

(de inkomsten). Want wat er niet is, kan ook 

niet uitgegeven worden. 

Elk najaar wordt de begroting gemaakt. 

Het jaarverslag: hoe ging het afgelopen jaar?

Na afloop van een jaar wordt er verantwoording 

afgelegd in het jaarverslag. De instelling vertelt 

wat er van het jaarplan terecht is gekomen. 

Belangrijke gebeurtenissen en veranderingen 

staan hierin. Maar ook de stand van zaken van 

de locatie of instelling, zoals het aantal cliënten 

en personeelsleden. 

Het jaarverslag verschijnt meestal in het  

voorjaar. 
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De jaarrekening: hoe is het financieel gegaan?

Bij het jaarverslag hoort ook een financieel  

verslag: de jaarrekening. 

Hoeveel geld er is uitgegeven en waaraan het is 

uitgegeven. 

Hierin staat een overzicht van:

• de schatting van de kosten (begrote kosten) 

• de echt gemaakte kosten (gerealiseerde  

 kosten) 

Als hier grote verschillen tussen bestaan, moet 

dat in het jaarverslag worden toegelicht. 

Een accountant (financieel deskundige)  

controleert het jaarverslag en de jaarrekening 

van de instelling. 

Het jaardocument: alle informatie bijeen

In het jaardocument staan het jaarverslag en de 

jaarrekening bij elkaar.
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Bijlage 3 
Een wensenlijst maken

Wat zijn de wensen van de cliënten?

Waar moet er meer aandacht of geld voor  

komen en waar kan het minder?

Maak een lijst van de volgende punten. Zet daarbij  

wat de wensen zijn en of er meer of minder geld 

voor nodig is.

• Voeding: kwaliteit 

• Voeding: hulp bij 

• Voeding: keuzemogelijkheden 

• Zorg/ondersteuning: ochtend 

• Zorg/ondersteuning: middag 

• Zorg/ondersteuning: avond 

• Zorg/ondersteuning: nacht 

• Zorg/ondersteuning: piekuren 

• Zorg/ondersteuning: bejegening 

• Zorg/ondersteuning: professioneel personeel

• Informatie bij aanmelding 

• Rechtspositie cliënten: persoonlijk 

 ondersteuningsplan (POP) 
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• Rechtspositie cliënten: klachtenregeling 

• Rechtspositie cliënten:

 cliëntenvertrouwenspersoon 

• Wonen: het gebouw 

• Wonen: sfeer en inrichting 

• Wonen: hygiëne 

• Geestelijke en pastorale zorg 

• Betrekken van het sociale netwerk  

• Anders, namelijk:....
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Bijlage 4 
Een voorbeeld van een 
jaarrekening en begroting

Op de volgende pagina staat een tabel met 

daarin de overzichten uit: 

• de jaarrekening van 2007 

 (de resultatenrekening) 

•  en uit de begroting voor 2009. 

 (2008 wordt in dit voorbeeld niet vermeld).



Gerealiseerd 

in 2007

5.680.000

196.000

5.876.000

3.478.000

290.000

1.926.000

5.694.000

-182.000

Begroot 

voor 2009

5.378.000 

197.000 

5.575.000 

3.385.000 

309.000 

1.881.000 

5.575.000 

0

Begroot 

voor 2007

5.680.000

203.000

5.883.000

3.700.000

283.000

1.900.000

5.883.000

0

Jaarrekening 2007 

(de resultatenrekening)     Begroting 

De Kwartel 

Wettelijk 

budget voor 

aanvaard-

bare kosten

Overige 

bedrijfsop-

brengsten

Totaal 

baten  

Uitgaven 

(Lasten) 

Personeels-

kosten 

Afschrijvin-

gen 

Overige

Totaal  

lasten  

Saldo 
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HOE ZIT DE TABEL IN ELKAAR?

De Jaarrekening 2007 bestaat uit twee  

kolommen:

•  ‘Begroot voor 2007’; dit is het geschatte  

 bedrag 

•  ‘Gerealiseerd in 2007’; dit is het uiteindelijk  

 uitgegeven bedrag. 

De Begroting voor 2009 bestaat uit één kolom: 

‘Begroot voor 2009’. Hierin wordt een schatting 

gemaakt van de kosten in 2009. 

In elke kolom staat van boven naar beneden:

•  de inkomsten (baten). Die worden bij elkaar  

 opgeteld: ‘Totaal baten’. 

•  de uitgaven (lasten) en ook die worden bij  

 elkaar opgeteld: ‘Totaal lasten’. 

•  het ‘Saldo’ (resultaat). Het saldo is het 

 verschil tussen de inkomsten en de uitgaven.  

 Het saldo behoort nul te zijn. 

UITLEG VAN DE WOORDEN IN DE TABEL

Baten

inkomsten of opbrengsten; alles wat er aan geld 

binnenkomt.
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Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 

Geld van de zorgverzekeraar. Dit budget is  

afgesproken met de zorgaanbieder, op basis van 

de afspraken over het zorgaanbod komend jaar. 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Dit zijn opbrengsten uit bijvoorbeeld het  

restaurant en het parkeergeld. Of bijvoorbeeld 

geld uit een nalatenschap. Ook kan dit  

persoonsgebonden budget zijn.

Totale baten 

Optelsom van de beide vorige posten.

Lasten 

kosten; alles wat uitgegeven wordt.

Personeelskosten

De post voor alle personeelskosten; van  

schoonmaker tot directeur

Afschrijvingen

ieder jaar wordt al het materiaal iets minder 

waard. Daarom wordt er op afgeschreven. Zo 
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wordt eigenlijk geld opzijgezet voor de aanschaf 

van nieuw materiaal. Een computer van 2000 

euro wordt bijvoorbeeld over vijf jaar  

afgeschreven. Ieder jaar wordt er dan 400 euro 

op de begroting genoteerd, waardoor er na vijf 

jaar weer een nieuwe computer kan worden 

gekocht.

Overige

Dit kan van alles zijn. Het is goed een 

uitsplitsing te vragen wanneer dit bedrag hoog 

is.

Totale lasten 

Optelsom van de drie vorige posten.

Saldo

Ook wel resultaat. 

Dit is het verschil tussen de baten en de lasten. 

Dit hoort nul te zijn: er wordt dan evenveel  

uitgegeven als dat er binnenkomt.

De tabel is beknopt om het voorbeeld  

eenvoudiger te maken. In bijlage 5 staat een 
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uitleg van moeilijke woorden die je tegen kunt 

komen in de financiële stukken. 

WAT VALT OP AAN DEZE JAARREKENING?

Kijk eerst naar de kolom ‘Gerealiseerd’. De  

optelsom van baten en lasten is hier niet gelijk 

aan nul. Er waren meer inkomsten dan  

uitgaven. Dat betekent dat er geld ‘over’ is, ook 

al staat er een min voor. De cliëntenraad moet 

nu uitzoeken in het jaarverslag of door vragen 

te stellen, wat er met dit overschot gebeurt.

Maar ook moet de cliëntenraad kijken hoe dat 

overschot is ontstaan. Waar zitten verschillen 

tussen het geld dat begroot was en het  

gerealiseerde bedrag? Vergelijk hiervoor de 

kolommen ‘Jaarrekening 2007’ en ‘Gerealiseerd 

2007’. Je ziet dat bijna alle posten wel iets  

verschillen van het begrote bedrag. Let dus 

vooral op de grote verschillen. Bij de personeels-

kosten blijkt veel minder geld te zijn besteed 

dan begroot! Je hebt iets gevonden wat het 

uitzoeken waard is! Zie ook hoofdstuk 6 bij  

personeelskosten. 
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WAT VALT OP AAN DE BEGROTING VOOR 2009?

Bij het opstellen van de begroting voor het  

volgende kalenderjaar wordt natuurlijk ook  

gekeken naar de bedragen van de jaren ervoor. 

Er wordt geleerd van de jaarrekening 2007 en 

van de tussentijdse rekening van 2008 (die hier 

niet in het voorbeeld staat). Het is dus niet zo 

gek dat in de begroting van 2009 de  

personeelskosten nog wat lager worden  

begroot. Ook verwacht de zorgaanbieder  

minder geld van de zorgverzekeraar binnen te 

krijgen. Wat er aan de hand is, valt niet op te 

maken uit deze cijfers. Wordt de zorg  

goedkoper, bijvoorbeeld door efficiënter  

werken, of wordt er minder zorg geleverd? 

En ook de post ‘Overige kosten’ wordt flink 

lager. Wat betekent dat? Waarop wordt dan 

bezuinigd? Ook dat is hier niet uit af te lezen. 

De cliëntenraad kan dus ook hier op zoek gaan 

naar het verhaal achter de cijfers.
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Bijlage 5 
Uitleg moeilijke woorden 
financiële stukken 

Bij het beoordelen van financiële stukken zijn 

belangrijk:

1. de resultatenrekening en de begroting 

2.  de balans

Hier volgt een uitleg van de woorden uit deze 

stukken. 

1. RESULTATENREKENING EN BEGROTING

Resultatenrekening: een overzicht van  

inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar.

Begroting: de schatting van inkomsten en  

uitgaven voor het volgende jaar.

De inkomsten en uitgaven moeten met elkaar in 

evenwicht zijn. Anders is er sprake van winst of 

verlies.
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BATEN: 

de inkomsten of opbrengsten alles wat er aan 

geld binnenkomt, bijvoorbeeld:

• Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  

 en/of subsidie: geld van de zorgverzekeraar,  

 die dat betaalt voor de te leveren zorg.  

 Hierover worden van tevoren afspraken  

 gemaakt tussen de zorgaanbieder en de  

 verzekeraar. De prijzen liggen redelijk vast. Er  

 wordt vooral over het type product en de  

 hoeveelheid (‘volume’) onderhandeld. 

•  Overige bedrijfsopbrengsten: inkomsten uit  

 bijvoorbeeld het restaurant, het winkeltje,  

 persoonsgebonden budget, giften of  

 bijvoorbeeld geld uit een erfenis. 

LASTEN: 

de uitgaven; alles wat er uitgegeven wordt, 

bijvoorbeeld:

• Personeelskosten: de kosten voor al het  

 personeel; van schoonmaker tot directeur

•  Afschrijving (op materiële en immateriële  

 vaste activa): ieder jaar worden goederen  

 minder waard, doordat ze slijten. Na een  
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 bepaald aantal jaren zijn ze aan vervanging  

 toe. Daarom wordt er elk jaar geld  

 ‘afgeschreven’ op deze goederen. 

 Bijvoorbeeld: een computer wordt in   

 vijf jaar afgeschreven. Elk jaar wordt dan een  

 vijfde deel van de kostprijs opzijgelegd. Na  

 vijf jaar is er dan genoeg geld opzij gelegd  

 om de computer te vervangen door een  

 nieuwe. Zo wordt al het materiaal gaande 

 weg afgeschreven: bedden, beddengoed,  

 uniformen, meubels, enzovoorts. 

•  Rentebaten: rente die de instelling krijgt van  

 geld op de bank.

•  Rentelasten: rente die betaald moet worden  

 voor bijvoorbeeld een hypotheek.

•  Overige bedrijfskosten: dit kan voor van alles  

 zijn: voedingsmiddelen, verblijf van 

 bewoners, onderhoud, de tuin, gas, water en  

 licht. 

2. DE BALANS

De balans wordt meestal op 31 december  

opgemaakt. Er wordt dan gekeken welke  

bezittingen en schulden de instelling heeft. 
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Er zijn twee soorten balansen: 

1. De geconsolideerde balans: dat is de balans 

van de hele organisatie, waarin alle verschillende 

onderdelen gezamenlijk staan. De verschillende 

onderdelen zijn niet meer te herkennen.

2. De enkelvoudige balans: dat is de balans per 

onderdeel van de stichting.

De balans bestaat uit twee onderdelen, die met 

elkaar in ‘balans’ moeten zijn: de ‘activa’ en de 

‘passiva’, oftewel de bezittingen en de schulden. 

ACTIVA: 

dat zijn de bezittingen, bijvoorbeeld:

• Materiële vaste activa: bijvoorbeeld 

 gebouwen, grond en installaties.

• Immateriële vaste activa: bijvoorbeeld de  

 kosten voor het opstarten van nieuwe 

 projecten of het overzetten van een lening.  

 Dit is behoorlijk specifiek. Belangrijk is om na  

 te vragen hoe deze kosten gedekt worden:  

 lukt dat kostenneutraal, of wordt er minder  

 geld in de zorg gestoken? 

•  Financiële vaste activa: rekeningen die nog  

 uitstaan en langer dan een jaar lopen, 
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 bijvoorbeeld als de organisatie een lening  

 heeft verstrekt.

•  Vlottende activa: dit zijn bezittingen die  

 kortdurend zijn: voorraden in de magazijnen,  

 rekeningen die nog niet betaald zijn,  

 financieringstekort, effecten, liquide 

 middelen. 

PASSIVA: 

dat zijn de schulden, bijvoorbeeld:

• Eigen vermogen: dit is weer onderverdeeld  

 in: 

-  Collectief gefinancierd vermogen: budgetten  

 die gekoppeld zijn aan de zorg: AWBZ/

 ziekenfonds, en die dus door de gemeen 

 schap gefinancierd zijn. De Reserve  

 Aanvaardbare Kosten (RAK) wordt hier ook  

 onder verantwoord. 

-  Niet-collectief gefinancierd vermogen: alle  

 andere reserves, bijvoorbeeld door inkomsten  

 uit verhuur van aanleunwoningen.

-  Egalisatierekening afschrijvingen: dit heeft te  

 maken met kleine aanpassingen in het  

 onroerend goed. Hierop heeft de raad geen  



94 jaarstukken en begroting van de locatie of instelling

 invloed.

-  Voorzieningen: dit zijn spaarpotten, voor  

 bijvoorbeeld onderhoud, reorganisatie en  

 dergelijke. Deze moeten op peil blijven om  

 onderhoud te kunnen plegen. In de  

 toelichting moet verteld worden wat het doel  

 is.

-  Langlopende schulden: dit zijn leningen en  

 hypotheken.

-  Kortlopende schulden en overlopende 

 passiva: dit zijn betalingsverplichtingen op  

 korte termijn, zoals rekeningen die nog 

 moeten worden voldaan en bestellingen.

-  Financieringsoverschot: de organisatie  

 ontvangt voorschotten van de  

 zorgverzekeraar. Als dat te veel blijkt te zijn,  

 wordt dat later verrekend. Er is dan eigenlijk  

 een soort van schuld ontstaan. 

OVERIGE TERMEN

•  Liquide middelen: het beschikbaar geld

•  RAK = Reserve Aanvaardbare Kosten: dit is  

 de spaarpot van de locatie of instelling.

•  Reserve: is hetzelfde als RAK, de spaarpot.





Deze handreiking is een hulpmiddel voor de cliëntenraad.

Het geeft praktische tips om de (financiële) jaarstukken te 

lezen en te begrijpen. 

Daardoor kan de raad beter invloed uitoefenen op het  

(financiële) beleid van de instelling.

ISBN 978-90-77372-09-8

Landelijk Steunpunt cliëntenRaden




