
Beantwoording vraqen RTL Heerenveen, 1 maart 2016

RTL:
Vanaf 2008 neemt Alliade stapsgewijs aandeel in Zorgkompas BV. Zorgkompas is verlieslijdend en
bijna alle vermogen is er aan onttrokken door de toenmalige eigenaar (Freya Holding). In een
jaarverslag meldt u dat de aankoop is bedoeld als entree tot de thuiszorgmarkt. De bv had feitelijk
weinig of geen waarde, en draait later voornamelijk op activiteiten die Alliade eerder zonder
Zorgkompas BV ook al ontplooide.
1. Waarop is de hoge aankoopprijs van enkele miljoenen euro's gebaseerd?

Antwoord Alliade
Kort na de zomer van 2007 is Talantl benaderd door Strategy & Finance met de vraag of Talant
belangstelling had om de aandelen te verwerven in een thuiszorgorganisatie: Zorgkompas.
Strategy & Finance (S&F) is een BV die ondernemingen adviseeft rond'mergers & aquisitions'
(fusies en verwerving).
Naar aanleiding hiervan is door Talant op 29 november 2007 een vrijblijvend voorstel gedaan over
hoe de overname van de aandelen plaats zou kunnen vinden. Globaal hield dit voorstel in:

Voorwaarde was dat de huidige directeuren van de thuiszorgorganisatie tot en met 2011 aan de
onderneming verbonden zouden moeten blijven, omdat de inschatting is dat het succes van de
onderneming sterk afhankelijk is van de inzet van beide huidige directeuren.

Naast de aandelen van Zorgkompas zijn ook de aandelen van Zorgkompas Midden Nederland
gekocht en is de zeggenschap verworven in Stichting Zorgkompas in Beweging. De zeggenschap in
de Stichting was onlosmakelijk verbonden met de aankoop van de aandelen in de BV's. In de
stichting zat de erkenning (licentie) die noodzakelijk was (en is) om productieafspraken te kunnen
maken met het Zorgkantoor.

1 Voor de goede orde: het concern Alliade bestond toen nog niet als zodanig.
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Toelichting op het hoe en waarom van de overname:
De redenen om met een thuiszorgorganisatie in het algemeen en Zorgkompas in het bijzonder ¡n zee te willen
gaan waren de volgende:
1. Talant had aangegeven dat zij zich verder wil ontwikkelen binnen de zorgketen. Het vergroten van haar

aandeel in de thuiszorg lag daarmee voor de hand;
2. door overname van Zorgkompas beschikte Talant over een aantal contracten met gemeenten in

verschillende delen van Nederland;
3. Zorgkompas werd op een efficiënte manier geleid. Het was voor Talant aantrekkelijk om de eigen

thuiszorgactiviteiten hier ook in onder te brengen en daarmee d¡e activiteiten beter te kunnen laten
renderen;

4. Talant kon veel leren van Zorgkompas als het ging over hoe te opereren in een omgeving waar de prijzen
onder grote druk staan, een stevige concurrentie is en waar de zorg dus efficiënt en effectief georganiseerd
moest worden;

5. wanneer méér onderdelen van de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeenten had Talant met
Zorgkompas een organisatie in huís die in staat moest worden geacht veel van die omzet te kunnen
behouden voor Talant.

Zorgkompas was voor Talant een interessante partij zijn omdat Zorgkompas kans had gezien om in de
turbulente thuiszorgmarkt een renderende organisat¡e op te zetten. Sterke punten van Zorgkompas waren en
zijn (volgens memorandum van S&F):
f . interne organisatie die'lean en mean'opereert: lage overhead en goede lCTondersteuning:
2. goede reputatie:
3. beschikt over WMO contracten met gemeentes;
4. staat bekend om zijn persoonlijke aandacht voor en afstemming met de cliënt.
Deze punten werden ¡n grote lijnen bevestigd door KPMG en Deloitte op basis van hun kennis van de markt.



Zorgkompas Midden Nederland BV was in 2008 een BV met een paar ton aan omzet. Omdat hij
toen zo beperkt van omvang was, is de aankoop van deze aandelen in de deal meegegaan zonder
dat daar extra voor betaald is.

Toelichting op de gevolgde lijn in de prijsbepaling
De prijs die voor een onderneming betaald wordt, wordt bepaald door: de toekomstige opbrengsten (cash flow)
die de onderneming kan behalen en de waarde van de onderneming aan het eind van de periode waarover de
cash flows worden meegenomen. De toekomstige opbrengsten worden 'contant gemaakt'om dit bedrag te
kunnen vergelijken met de koopprijs. Ook is van belang welk rendement men met een onderneming wil halen:
hoe risicovoller de onderneming wordt ingeschat hoe hoger het rendement dat men wil halen.

Op basis van deze gegevens is uitgerekend wat een redelijke koopprijs zou zijn.
De prijs die voor een onderneming betaald wordt, wordt dus bepaald door toekomst¡ge opbrengsten (cash flow)
die met de onderneming behaald kunnen worden. Om dit te bepalen wordt een jaarresultaat bepaald dat
geschoond is van incidentele baten en lasten en van zaken die veranderen als de onderneming wordt over-
genomen (zoals salariskosten van oude eigenaren). Dit jaarresultaat wordt geëxtrapoleerd.

Vervolgens wordt de waarde van de onderneming bepaald op het moment van de verweruing van de resterende
49o/o vân de aandelen. Deze gecorrigeerde waarde wordt de EBIT genoemd2.

De vraagprijs van S&F was gebaseerd op een structurele EBIT van €350.000 à €400.000 per jaar

Uiteindelijk is met de verkopende partij afgesproken dat voor de bepaling van de prijs voor de

resterende 49olo gebruik werd gemaakt van een berekeningsmethode waarbij de resultaten
zwaarder tellen naarmate zij verder in de toekomst liggen. Hierin is enigszins het risico verdiscon-
teerd dat de resultaten in de toekomst slechter worden zonder dat dit in de prijs zichtbaar wordt.

Alle berekeningen die gebruikt werden bij de berekening van de prijs, waren afgestemd met en

beoordeeld door de afdeling Corporate Finance van KPMG Amstelveen. Daarnaast is informatie
ingewonnen bij de accountants van KPMG in Friesland. Door hen werd aangegeven dat Zorgkompas
een goede organisatie is die zich heeft bewezen in de thuiszorgmarkt.
Tenslotte heeft KPMG op basis van de jaarrekeningen van Zorgkompas en Zorgkompas Midden

Nederland een rapportage gemaakt met daarin vermeld de risico's en mogelijkheden van de door
ons voorgenomen fusie/kapitaaldeelname. De feitelijke overname vond plaats op 24 juni 2008.

In de jaren 2008-2014 heeft Alliade voor de gekochte 75 procent van de aandelen het volledige
aankoopbedrag meer dan terugverdiend, waarmee ruimschoots aan de (met de Raad van Toezicht
besproken) rendementseis van 10 procent is voldaan. Een goede verantwoorde koop dus.

De koopovereenkomst liep op l juli 2013 af zonder dat de laatste 25o/o van de aandelen waren
gekocht.Ditisindertijdnietgedaanomdatopdezewijzedehere]Gn}sterkmet
Zorgkompas BV en Zorgkompas Midden Nederland verbonden bleven.
In 2013 is besloten om de heren Çen G nog een aantal extra jaren tot 2017 aan de

Zorggroep te binden, waarbij zij tevens de leiding kregen over de WMO-activiteiten van Zorggroep
Alliade. Toen is ook besloten de resterende 25olo van de aandelen te kopen waarbij de afspraak is
gemaakt het koopbedrag op te splitsen in een bedrag in een keer aan het begin van de

overeenkomst en een nabetaling op basis van de resultaten. De afrekenperiode loopt tot en met
20L7. Over de uiteindelijke resultaten valt dus op dit moment nog n¡et zoveelte zeggen.

Wanneer RTL ter onderbouwing inzage wil in de aankoopprijs, dan kunnen die bedragen en stukken
worden ingezien bij Alliade. In verband met privacy- en concurrentieoverwegingen geldt dan wel

een geheimhoudingsplicht omdat het bedrijfsgevoelige informatie betreft .

NB: We willen opmerken dat de deelnemingen niet zijn betaald met AWBZ middelen, maar
met binnen de jaarrekening verantwoorde vrije geldstromen.

2 EaIT staat voor'earnings before interest and tax'
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RTL:
We zijn benieuwd naar eventuele gedeelde belangen van zorggroep Alliade, bestuursvoorzitterl
*-ffn/ofII¡
2. Zijn er rechtspersonen buiten Alliade waarin een combinat¡e van bovengenoemde
partijen gezamenlijke belangen of functies hebben, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend)
door gedeeld aandeelhouderschap of de functie van directeur / bestuurder? Buiten
beschouwing kunt u laten combinaties waarin Alliade en/of de heer¡Iniet zijn
vertegenwoordigd.
3. Zo ja, in welke hoedanigheid en bij welke rechtspersonen?

Antwoord Alliade:
Nee, die zijn er niet. Alle nevenfuncties van de heerlstaan conform governance afspraken in
de jaarstukken. Er zijn er op geen enkele wijze gedeelde belangen (ook financieel niet in de vorm
van bijvoorbeeld dividend) met de heren fDen/oII (zie ook antwoord op vraag 7).

RTL:
De (voormalig) directeuren van Zorgkompas BV en andere onderdelen van zorggroep Alliade zijn

fËDenIIID.
4.HebbendeherenEeenbelangoffunctiebijrechtspersonendie
niet tot zorggroep Alliade behoren? Welke zijn dat volgens u?
5. Hebben zij hiervan zelf opgaaf gedaan? Wanneer?

Antwoord Alliade:
Ja, dat zijn de overige BV's die onder Freya Holding vallen of waarin Freya een belang heeft. Hier is
vanaf 2008 duidelijkheid over geweest. Zij hebben dit gemeld en dit is ook steeds besproken met
de Raad van Toezicht. Met llllt erll|I zijn tevens afspraken gemaakt dat ze buiten de

activiteiten die ze voor Alliade uitvoeren, beperkt nieuwe activiteiten mogen ontplooien.
Voorwaarde is dat deze niet mogen raken aan het belang van Alliade en dat ze vooraf toestemming
moeten vragen aan Alliade voor het ontwikkelen van deze activiteiten. Daarbij toetst de RvB op
governance afspra ken (belangenverstrengel ing).

In 2015 waren de BV's waarin ü|If en ID los van hun Alliade activiteiten, een belang of
functie hebben: INSTEC Installatie en Service BV (2008 gemeld), Zorg Assist BV (2008 gemeld),

Zorg Assist BTW BV (later ontstaan en gemeld), Tiade BV (2008 gemeld), Freya Vastgoed BV

(2008 gemeld), Faciligroep BV (2008 gemeld). Freya Zorg & Welzijn BV (2015 opgericht),
Woonfoyers Nederland BV (participatie sinds 2008, eveneens gemeld).

Daarnaast hebbenülFnlD aandelen in de BV Curealis, die activiteiten op het gebied

van kleinschalige woonzorg voorzieningen ontwikkelt buiten het werkgebied van Alliade. Hierover

zijn afspraken vastgelegd.

Iedere activiteit wordt vooraf gemeld en besproken met de Raad van Bestuur en de Raad van

Toezicht laat zich hierover jaarlijks informeren.
Vanaf de eerste samenwerking in 2008 was er (dus) helderheid over de andere belangen en

nevenactiviteiten vanfenlD Zij hebben dit altijd gemeld. Uitbreiding ervan is
steeds in overleg en met toestemming van Alliade gebeurd, waarbij voorwaarde was dat die

activiteiten de belangen van Alliade niet mogen raken.

RTL:
6. Zijn er bij zorggroep Alliade familieleden, (ex-)levenspartners of zakelijke partners

#]-?m;ffiwerkzaam?HebbenzijbuitenAlliadebelangenen/offuncties?

J

Antwoord Alliade:



Bij Zorggroep Alliade zijn op dit moment geen familieleden, (ex)levenspartners of zakenpaftners
werkzaam. De bedrijven van l-n llf zijn door hen gesticht en uitgebouwd waarbij
hun partners een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van diverse onderdelen, iets
wat overigens vrij gewoon is bij het opzetten van bedrijven. Al vóór 2008 was de partner van de
heerlJwerkzaam voor Zorgkompas Midden-Nederland, de partner vanlElwas dat bij
Zorgkompas. Hier was de Raad van Bestuur van op de hoogte. Sinds eind 2015 zijn ze beiden niet
meer verbonden met de Zorgkompassen.

RTL:
7. Indien van toepassing: is uw Raad van Toezicht op de hoogte van de nevenfuncties?
U maakt er geen melding van in uw jaarverslagen? Waarom niet?

Antwoord Alliade:
De directeuren van de BVs leggen verantwoording af aan RvB (afspraken hierover staan ¡n

statuten, directiereglement, e.d.), de RvB legt verantwoording af aan de RvT (afspraken hierover
staan in statuten, reglement Raad van Bestuur). Conform de zorgbrede Governancecode en de
gedragscode van Alliade, worden door directeuren en de RvB hun nevenfuncties gemeld aan

respectievelijk de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze toetsten ze op

onverenigbaarheid en strijdigheid met de hoofdfunctie en aan de Wet Bestuur en Toezicht (die

regelt hoeveel nevenfuncties iemand mag hebben) en de Governancecode.

De nevenfuncties van de Raad van Bestuur worden dus getoetst door de Raad van Toezicht en

staan - conform de eisen die worden gesteld aan de verslaglegging híerover - vermeld in het
maatschappelijk (jaar)verslag en in DigiMV. De nevenfuncties van directeuren worden getoetst

door de Raad van Bestuur en hoeven niet vermeld te worden. Dat is de reden waarom ze niet
vermeld staan.

RTL:
Alliade, of meer precies Zorgkompas, Wil en Support en Co hebben contracten met onderdelen van

de Freya Holding, of nemen er diensten van af.

8. Kunt u aangeven welke diensten u sinds 2OO8 heeft afgenomen van onderdelen van
Freya Holding? Kunt u per jaar aangeven, of tenminste indiceren, welke kosten daarmee
zijn gemoeid voor Alliade

Antwoord Alliade:
De diensten betreffen schoonmaak en onderhoud. De omvang is beperkt en zeker niet meer dan

€200.000 per jaar. Iedere dienst die Alliade afneemt bij een van de onderdelen van Freya holding

wordt vóóraf gecheckt door onze afdeling Planning& Control en achteraf nog eens gecheckt door
onze accountant KPMG. Voorwaarde is dat het een marktconforme en aantrekkelijke overeenkomst
moet zijn voor Alliade.

R.TL:

Wil bv heeft zich onlangs teruggetrokken als zorgverlener van de woongroep in Grou. Daaraan

vooraf ging dat u meerdere malen bij bewoners en hun familie heeft aangegeven dat het steunpunt
vanuit financieel oogpunt niet langer kon blijven bestaan.
9. Hoe verklaart u dat nu met een andere borgverlener het steunpunt open kan blijven
en financieel gezond functioneert?

Antwoord Alliade:
Het was al lange tijd duidelijk dat het financieel niet langer haalbaar is het steunpunt open te
houden op een klassieke manier. Steeds minder cliënten maakten gebruik van het steunpunt. Het
voorstel is gedaan een deel van deze 'terugvalmogelijkheid' te laten verzorgen door het multi-
functioneel centrum in Grou op 400 meter afstand, passend in het nieuwe gemeentelijk beleid.
Voor ouders van cliënten was deze toezegging onvoldoende en reden om met ldesta 'in zee te
gaan'. Wil heeft zorg gedragen voor een zorgvuldige overdracht naar ldesta. De keuzevrijheid van
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burgers/cliënten werd uiteraard gerespecteerd. Op zich is het niet vreemd dat b¡j zoveel

veranderingen in het gemeentelijk domein af en toe cliënten voor een andere aanbieder kiezen.
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LOO% aandeelhouder



Positie ;,in BV's in werkgebied All¡ade

Belang: indirect
aandeelhouder
Functie: geen

Belang: indirect
aandeelhouder
Functie: geen

Belang: indirect
aandeelhouder
Functie: geen

Belang: indirect
aandeelhouder
Functie: bestuurder
Tot L/L/20L6

Belang: indirect
aandeelhouder
Functie: geen

Belang: indirect Belang: indirect
aandeelhouder aandeelhouder
Functie: bestuurder Functie: geen

Tot L/1/20L6 BV geen activiteiten

Belang: indirect
aandeelhouder
Functie: geen


