
 
 
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren. In dit 

document vindt u dit terug. Bij aanvullende vragen kunt u ons bereiken via de algemene 

contactgegevens op onze website (e-mail of telefoon).  

Algemene instellingsgegevens 

Naam: Stichting Phusis 
RSIN nummer: 8137.88.493 
Adres: 
Telefoonnummer: 
Website: 

Esstraat 1a, 9401 NS Assen 
0592-302252 
www.stichtingphusis.nl 

  
Bestuur 

Bestuurder van stichting Phusis is de heer E. de Bruin.    

Raad van Toezicht 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt: 

De heer H.M.J. Jeukens Voorzitter 
De heer G.H. van Gemert  
Mevrouw Y.C. Gosman 
De heer R.Ch. Boom 
De heer J. Smits 

 
 
 

  
Doelstelling en beleid 

Doelstelling: 

In de statuten van Stichting Phusis is vastgelegd als doelstelling: 

“het bieden van dienstverlening (waaronder onder meer begrepen het bieden van 
huisvesting aan en het verzorgen van dagbesteding) voor mensen met een 
beperking en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.” 

 

Beleid: 

De activiteiten van Stichting Phusis: 

- het op persoonlijke maat verlenen van (woon)begeleiding aan individuele cliënten 

- het kleinschalig organiseren van werk of dagactiviteiten (mede middels de dochter De 
Grietmanswijk B.V.) 

- het organiseren van passende huisvesting voor de doelgroep (mede middels de dochter De 
Grietmanswijk B.V.) 

- verlenen van diensten aan individuen waarvoor de formele zorgvraag (en financiering) nog niet 
is vastgesteld, maar er wel een zorgbehoefte blijkt te zijn en de bestaande opvangvormen 
tekortschieten 

- het bevorderen van participatie aan de maatschappij door de individuen of het opkomen voor 
de belangen van de doelgroep in de maatschappij door middel van netwerken 

http://www.stichtingphusis.nl/


 
Financiering van de activiteiten: 

De dienstverlening voor individuen wordt gefinancierd middels PGB of in onderaanneming bij andere 

instellingen. De huisvesting wordt vanuit de private inkomsten (veelal uitkering) van bewoners 

gefinancierd. De huisvesting is vormgegeven binnen De Grietmanswijk B.V. een 100% dochter van 

Phusis.  

 

Voorts wordt door middel van diensten die samenhangen met dagactiviteiten overige opbrengsten 

gegenereerd (winkel, beheer kinderboerderijen, duurzaamheidscentrum, houtbewerking, meubels) 

binnen De Grietmanswijk B.V. 

Het vermogen van de instelling en financieel beleid: 

Het verworven vermogen is bedoeld voor de doelgroep om ook bij wijzigende financiering of 

tegenvallende financiering een grote mate van continuïteit van zorg te kunnen bieden. In de 

dochteronderneming De Grietmanswijk B.V. zijn de panden (zorgboerderijen) in eigendom 

ondergebracht.  

Het financieel beleid is gericht op een klein positief financieel resultaat, en in die zin een continue 

gezonde bedrijfsvoering. Bij wijzigingen kan indien noodzakelijk het vermogen aangewend worden 

ter overbrugging. De bestuurder treedt in overleg met de Raad van Toezicht als hij dit nodig acht. 

Personeelsbeleid en beloning bestuurder: 

Het personeelsbeleid is gericht op het vinden van passende medewerkers voor de bewoners/ 

doelgroep. Mensen die met hart en ziel werken. Voor hen biedt Phusis verschillende soorten 

werkplekken, waarbij ook een groot aantal leer- opleidingsplaatsen. De beloning van personeel is 

marktconform. 

Het beloningsbeleid voor de bestuurder en toezichthouders is conform de Wet Normering 

Topinkomens. 

Verantwoording 2017 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten  

In 2017 is Phusis fors gegroeid door 3 nieuwe locaties in Assen. Dit is ook een belangrijke reden voor 

het verlies over 2017. 

Financieel verslag 

In onderstaande tabel staan de belangrijkste gegevens uit het geconsolideerde jaarverslag 2017: 

Balans 31-12-2017  31-12-2016 
 Materiële vaste activa €1.992.000  € 1.846.000 

 Vlottende activa € 579.000  €794.000 

 Balanstotaal activa € 2.571.000  € 2.640.000 

       

 Eigen vermogen € 632.000  € 971.000 

 Voorzieningen                € 40.000 

 Langlopende schulden € 1.153.000  € 1.126.000 



 
 Kortlopende schulden € 786.000  €503.000 

 Balanstotaal passiva € 2.571.000  € 2.640.000 

       

Resultatenrekening 2017  2016 
 Opbrengsten € 4.689.000  € 3.876.000 

     

 Personeelskosten € 2.667.000  €2.039.000 

 Afschrijvingen € 81.000  € 91.000 

 Overige waardeveranderingen van 
materiële vaste activa 

 18.000   

 Overige kosten € 2.229.000  € 1.591.000 

 Financiële lasten €32.000  € 41.000 

 Resultaat boekjaar  -/- € 338.000  € 114.000 

 Belastingen -1.000  -14.000 

 Resultaat na belastingen -/- € 339.000   100.000 

 

Voor 2017 wordt het verlies veroorzaakt door meerdere oorzaken: 

• De gemeenten hanteren fors lagere tarieven voor de levering van zorg. In combinatie met de 
intensieve zorg die bewoners moeten ontvangen, verdampt de marge.  

• Met een hoofdaannemer is een dispuut over de vergoeding voor geleverde zorg. Vooralsnog is deze 
post niet vergoed en voorzien. Het hiermee gemoeide bedrag bedraagt € 34.000. Dit traject loopt in 

2018 door. 

• Er heeft een afwaardering plaatsgevonden van vastgoed in verband met verkoop in 2018 van  
€ 19.000. 

• Door de forse groei is Phusis een professionaliseringstraject voor de backoffice gestart. Dit betekent 
dat er in 2017 investeringen hebben plaatsgevonden om systemen en processen nieuw in te richten. 

• In 2017 is door een gemeente een toezichtstraject gestart voor een locatie in Fochteloo. De stichting 

heeft hiervoor forse juridische kosten gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat Phusis in 2017 en 2018 ook op 
het zorginhoudelijke traject een professionaliseringsslag doormaakt welke gepaard gaat met extra 

kosten. 
 

Op basis van de begroting 2018 is een rendabele exploitatie mogelijk. Tot en met maart 2018 is het 
verwachte resultaat niet gerealiseerd. De kosten zijn op niveau van de begroting. De opbrengsten 

blijven achter wegens onderbezetting. 

 
Over het 1e kwartaal 2018 is eveneens sprake van een verlies van ca. € 45.000. Een belangrijk deel 

van dit verlies wordt veroorzaakt door het voorzien van € 41.000 aan geleverde zorg vanwege de 
inschatting dat deze niet vergoed wordt. 

 

De resultaatsontwikkeling heeft een behoorlijke impact op de liquiditeit van Phusis. Reeds voor het 
ontstaan van het verlies was de liquiditeitssituatie van Phusis uitdagend door een hoge 

debiteurenpositie. Tot medio 2017 was Phusis voornamelijk een zorgaanbieder wiens zorg 
gefinancierd wordt middels PGB’s. 

 

Deze debiteurenpositie werd veroorzaakt door lange doorlooptijden voor de vergoeding van zorg 
tussen opname en de eerste betaling. Termijnen van 9 maanden voorfinanciering zijn niet 

ongebruikelijk. 
Na het indicatietraject moest een omzettingstraject naar PGB gestart worden. Sinds de wijziging van 

betaling van PGB’s in 2015, waarbij deze via de Sociale Verzekeringsbank worden betaald, zijn de 
eisen flink aangescherpt. 

 



 
Om liquiditeitsruimte te creëren heeft de Stichting in het voorjaar 2017 een rekening-courant 

afgesloten met de huisbankier van € 130.000. 

 
In 2017 heeft Phusis besloten tot een koerswijziging en inmiddels heeft Phusis voor de WMO met alle 

gemeenten in haar werkgebied een contract. Daarnaast is Phusis met ingang van 1 november 2017 
een onderaannemerscontract aangegaan voor de levering van WLZ-zorg in de provincie Drenthe. Voor 

de levering van WLZ-zorg in Friesland onderhandelt Phusis met BEZINN. Hiermee wil Phusis haar 

doelstelling om een snellere betaling voor de geleverde zorg te realiseren. 
 

Deze doelstelling is tot nu toe maar ten dele gerealiseerd. Bij veel bewoners duren de 
indicatietrajecten door gemeenten maanden. Phusis kan gemiddeld 20% van de maandopbrengst niet 

gelijk factureren omdat er nog geen indicatie is afgegeven. Phusis is frequent in gesprek met 

gemeenten om voortgang in dossiers te bewerkstelligen. In combinatie met een complexe doelgroep, 
waarbij vragen als wie betaalt de zorg, woonplaatsbeginsel. Phusis zoekt met de bewoner naar de 

beste plek binnen Phusis. Dit leidt tot interne verhuizingen over gemeentegrenzen tot gevolg, 
waardoor (lopende) indicatietrajecten opnieuw moeten opgestart. Ook de rol van een bewindvoerder 

in deze trajecten baart Phusis zorgen. Dit maakt het voor Phusis als gemeenten uitdagend om het 
indicatietraject in goede en snelle banen te leiden. 

 

In 2018 heeft Phusis vastgoed verkocht om een deel van het verlies te dekken. De opbrengst van het 
verkochte vastgoed was € 240.000. 

 
Tot nu is Phusis steeds erin geslaagd aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De afgelopen 

maanden loopt de crediteurpositie echter op. 

 
Mondjesmaat worden door gemeenten indicatiesstellingen afgegeven. Door de acties met Phusis 

weliswaar veelal met terugwerkende kracht. Er lopen nog twee indicatietrajecten die in 2017 zijn 
gestart. Eind april 2018 loopt voor ongeveer 20% van de bewoners een indicatietraject. Er wordt hard 

gewerkt om dit percentage omlaag te krijgen. 
 

Een consequentie hiervan is dat de ontvangsten continue achterlopen op de opgestelde c.q. 

bijgestelde liquiditeitsprognose. Door goede samenwerking met hoofdaannemers en leveranciers leidt 
dit op korte termijn niet tot verdere druk op de liquiditeit. 

 
Zowel in de jaarrekening 2017 als in de rapportage 2018 is een inschatting gemaakt of lopende 

trajecten tot een opbrengsten gaan leiden. Van de kansrijke trajecten is niet zo zeer de vraag of zij tot 

een opbrengst leiden, maar wanneer. Dit geldt ook voor de in 2018 gestarte trajecten. 
 

Dit is naar mening van het bestuur het belangrijkste risico voor de liquiditeit op korte termijn. 
 

Het bestuur heeft een verbeterplan opgesteld om de negatieve resultaten op te buigen. Voor 2018 is 

de doelstelling te sluiten met een klein positief resultaat. In deze verwachting is rekening gehouden 
dat 3% van de geleverde omzet niet wordt vergoed. 
 

In 2017 waren gemiddeld 91 fte werkzaam. 

 


