
 



 

  



 

  



 

Toelichting op de financiële cijfers 2018 

Er is sprake van een financieel gezonde situatie bij RIBW Brabant. In onderstaande tabel worden de 
financiële ratio’s weergegeven. 

 

In 2018 is een financieel resultaat behaald van nagenoeg € 1.582.000,00 Dat is een positieve 
ontwikkeling ten opzichte van het jaar 2017, dat met een verlies van ongeveer € 464.000,00 is 
afgesloten. Vergelijking van beide jaren laat zien dat de positieve resultaatontwikkeling in gelijke 
delen voortkomt uit lagere kosten en een stijging van de opbrengsten. In 2018 is zeer bewust en 
strak gestuurd op het verlagen van kosten, om daarmee te voorkomen dat de organisatie, net als in 
2017, zou afstevenen op een negatief resultaat. Zo goed als alle kostensoorten zijn gedaald. De 
grootste positieve effecten komen voort uit een zeer terughoudend investeringsbeleid, lagere 
huurlasten, een strakke sturing op huisvestingskosten en tenslotte lagere salariskosten. Uiteraard 
wordt het grootste aandeel van de kosten van RIBW Brabant gevormd door loonkosten. Enerzijds is 
de absolute hoogte van deze kosten ten opzichte van 2017 verminderd. Anderzijds is deze daling in 
relatieve zin nog sterker geweest. Het aandeel van loonkosten in de omzet is in 2018 namelijk 
gedaald. Dit wordt veroorzaakt door lagere loonkosten voor het ondersteunend personeel, door een 
verlaging van het aandeel fte’s in deze categorie. Tegelijkertijd is in 2018 meer omzet gedraaid met 
ongeveer dezelfde hoeveelheid fte’s in het primaire proces als in 2017. Ten aanzien van het primaire 
proces geldt dat de krapte op de arbeidsmarkt aandacht blijft vragen. 

In 2018 is de totale opbrengst ten opzichte van 2017 met zo’n € 1.200.000,00 gestegen. Dit is een 
saldo van verschillende positieve en negatieve ontwikkelingen. Op de eerste plaats vond in 2018 
binnen de categorie Verblijf een forse daling plaats ten opzichte van 2017 plaats. Dat heeft vooral te 
maken met lagere omzetten binnen het extramurale verblijf en het verblijf Wlz. Tegenover deze 
opbrengstdalingen staat een beperkte omzetstijging van het intramurale verblijf.  



De opbrengst uit Ambulante hulpverlening was in 2018 fors meer dan in 2017, en zorgt daarmee 
voor overcompensatie van het opbrengstverlies binnen Verblijf.  

In de categorie Subsidies heeft de daling van de opbrengst te maken met de begin 2018 eindigende  
landelijke overgangsregeling kapitaallasten. Dit betreft een tijdelijke regeling die voorzag in een 
compensatie voor huisvestings- en inventariskosten.  

Tenslotte kent RIBW Brabant de categorie ‘Overige Opbrengsten’, die een stijging laat zien ten 
opzichte van 2017. De belangrijkste verklaring voor deze positieve ontwikkeling is het zeer bewust 
sturen op het vergroten van de opbrengst uit opleidingen en trainingen, door RIBW gegeven aan 
zorgpartners.  


