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1. De organisatie 
     1.1.      Structuur van het concern 

Zorgcentrum St. Barbara behoort tot de Besloten Vennootschap St. Barbara BV. De directie van 
het zorgcentrum wordt gevoerd door mevrouw M.J.W. Kolvenbach-van Zon. Door de beperkte 
omvang van St. Barbara is er geen verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad. Het 
overleg met het personeel vindt daarom plaats in de teamoverleggen. 

 

Organigram Zorgcentrum St. Barbara per 31-12-2021 

 

1.2.  Algemene gegevens  

Naam verslagleggende rechtspersoon: Zorgcentrum St. Barbara 

Adres:     Rooijsestraat 44 

Postcode:    6621 AN 

Plaats:     Dreumel 

Telefoonnummer:   0487 – 571439 

Identificatienummer KvK:  57002118 

E-mailadres:    info@zorgcentrumstbarbara.nl 

Internetpagina:    www.zorgcentrumstbarbara.nl 

 

1.3. Overleg met Zorgverzekeraars en Zorgkantoor in 2021 

Het overleg met het Zorgkantoor Nijmegen, dat voor St. Barbara verantwoordelijk is voor de 
langdurige (intramurale) zorg, verliep in 2021 opnieuw prettig. Voor 2021 is het Wlz-budget voor 
St. Barbara vastgesteld op 96,5% van het maximale tarief, dit komt neer op een bedrag van ongeveer 
€ 2.700.000,-. Het toegekende kwaliteitsbudget wordt gedeeltelijk aangevraagd. Het zorgkantoor 
laat juridisch vastleggen dat het zuinige  beleid van St. Barbara niet zal leiden tot een korting op het 
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budget. Het accent in de zorg ligt op cliënten met een ZZP-indicatie 4, 5 en 6, bijna de helft voor 
zorg met behandeling. 

 
1.4. Kerngegevens 

       1.4.1.    Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 
 

Kerngegevens Aantal/Bedrag 

Patiënten/cliënten/productie/capaciteit  

Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 2021 27 

Aantal zorgplaatsen scheiden wonen en zorg en VPT 1 

Aantal extramurale cliënten in het verslagjaar 99 

Aantal uren extramurale zorg in verslagjaar 9.801 

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar 9.837 

Aantal dagdelen dagverzorging 2620 

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2021 73 

Aantal FTE-personeelsleden in loondienst op 31 december 2021 37,35 

Bedrijfsopbrengsten  

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar € 3.475.365,56 

Waarvan budget voor aanvaardbare kosten € 3.315.234,57 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten €    160.130,99 

 

1.4.2. Kernactiviteiten, een nadere typering 

De kernactiviteiten die St. Barbara uitvoert zijn dagverzorging, verzorgingshuiszorg, 
verpleeghuiszorg en thuiszorg. Het hoofdaccent is in de afgelopen jaren duidelijk verschoven naar 
de verpleeghuiszorg, in het bijzonder de PG-zorg. In 2021 werd aan in totaal drie cliënten een VPT 
aangeboden en aan een enkele cliënt een MPT in de thuiszorg. 

Het aantal uren verleende thuiszorg, 9801, bleef nagenoeg gelijk aan 2020, het aantal cliënten steeg 
licht van 95 naar 99 cliënten. 
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1. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 
2.1. Bestuur en toezicht 

2.1.1. Directeur en Wet Normering Topinkomens 

St. Barbara kent een éénhoofdige directie in de persoon van mevrouw M. Kolvenbach-van Zon. De 
directie vormt samen met de manager Zorg, de manager Personeel & Arbeid, de manager Facilitaire 
Zaken en de stafmedewerkers het managementteam. Mw Kolvenbach – van Zon werkte 12 
maanden in 2021, de omvang van het dienstverband was 1 Fte.  
De bezoldiging van de directeur is vastgesteld binnen de grenzen van het gestelde maximum voor 
deze categorie zorginstellingen in Klasse II, de overgangsregeling voor de periode 2017-2020 was 
in 2021 niet meer van toepassing. 
 

2.1.2. Toezichthouders: Raad van Toezicht 

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-20211  

Naam Bestuursfunctie Bestuursfunctie elders 

Dhr. J.N.M.J. Wassink Strategie Geen 

Mw. W.H.M. van Oorsouw-
Kooijmans 

Personeel en Organisatie Geen 

Dhr. J.W.A. van Eck Zorg Geen 

 

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar 4 keer in vergadering bijeen geweest, steeds in 
aanwezigheid van de directie. Er is een aantal jaarlijks terugkerende onderwerpen besproken. Onder 
meer de jaarcijfers van 2020 en de begroting voor het jaar 2022 zijn goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht. Daarnaast zijn het Jaarplan kwaliteitsbeleid 2021 en het Addendum 2022 aan bod 
gekomen, is het inkoopproces met het zorgkantoor toegelicht. Tenslotte heeft de Raad van 
Toezicht het functioneren van de directie in een evaluatiegesprek positief beoordeeld.  

Verder is een aantal onderwerpen specifiek voor 2021 met de Raad van Toezicht gedeeld. St 
Barbara heeft in 2021 het keurmerk Prezo gekregen en is daar met recht trots op. Er wordt  
nagedacht over een keurmerk voor de thuiszorg. De structuurwijziging van St Barbara is 
goedgekeurd door de RvT, twee leden van de RvT zijn herbenoemd en  de nieuwe voorzitter de 
heer J.N.M.J. Wassink  heeft vanaf najaar 2021 kennisgemaakt. Ook heeft de directie de Raad van 
Toezicht geïnformeerd over de samenwerking met diverse instanties, de deskundigheids- en 
kwaliteitsbevordering. 

 
2.2. Covid-19 in 2021  

Ook in 2021 was er sprake van Covid-19 besmettingen in Nederland. Gedurende het jaar zijn eerst 
een aantal maatregelen versoepeld, waarna aan het eind van het jaar de maatregelen weer 
aangescherpt moesten worden. Bijna alle medewerkers, vrijwilligers en cliënten waren al in maart 
2021 volledig ingeënt. Eind 2021 hebben bewoners en medewerkers de boosterprik gekregen. Mede 
dankzij de vaccinaties, de focus op het voorkomen van besmettingen door goede hygiëne en overige 
maatregelen, is er in 2021 niet één bewoner besmet geraakt met Covid-19.  
 
 
2.3. Beheersing bedrijfsrisico’s 

Om de belangrijkste (bedrijfs)risico’s te beheersen maakt St. Barbara permanent gebruik van een 
groot aantal instrumenten. De accountant heeft tijdens de tussentijdse- en de eindcontrole aandacht 
besteed aan de opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie en de daarin 

 
1 De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1-12-2021 gewijzigd 
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opgenomen interne beheersingsmaatregelen voor zover relevant geacht in het kader van de 
controle van de jaarrekening. De accountant heeft de belangrijkste boekhoudkundige schattingen, 
beoordelingen en aannames die de directie heeft gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening 2021 
beoordeeld en concludeerden dat deze zijn gebaseerd op correct onderbouwde controle-
informatie en evenwichtige schattingen.  
   
2.4.  Cliëntenraad 

 
2.4.1. Medezeggenschapsstructuur cliënten St. Barbara 

De cliëntenraad levert een belangrijke bijdrage aan het beleid van de instelling.  
Een kerntaak van de cliëntenraad is om te kijken of de zorg (zoals is vastgelegd in het zorgplan) in 
de praktijk goed is: Krijgen de bewoners wat ze nodig hebben, houden medewerkers rekening met 
persoonlijke gewoonten en wensen, is de zorg veilig (juiste medicijnen etc.). 
 
De cliëntenraad is in 2021 vier keer met de zorgaanbieder bij elkaar gekomen, en vier keer zonder. 
De rondetafelgesprekken met bewoners en familie zijn i.v.m. Covid-19 opnieuw niet doorgegaan. 
De cliëntenraad vindt dit jammer en hoopt dat ze in 2022 weer opgestart kunnen worden. 
Ook het jaar 2021 stond wederom in het teken van de in 2020 uitgebroken Covid-19 pandemie. 
Helaas zal daar ook in de (nabije) toekomst rekening mee moeten worden gehouden. Alle lof dan 
ook voor de zorgmedewerkers bij Zorgcentrum St. Barbara die zich nu al bijna 2 jaar voor deze 
zware taak gesteld zien. 
Met de cliëntenraad is een veelvoud aan onderwerpen besproken. Zo is het inkoopproces 
toegelicht, het jaarplan kwaliteitsbeleid 2021/2022 besproken, en zijn de jaarcijfers 2020 
gepresenteerd. Verder is de CR geïnformeerd over de PREZO-audit, en staat zij achter de keuze 
om het keurmerk te continueren en extramuraal te gaan benaderen. Daarnaast is de CR op de 
hoogte gebracht van de keuze voor een nieuw Elektronisch Cliëntdossier, en is stilgestaan bij de 
ontwikkelingen in de thuiszorg, die de kwaliteit van zorg verbeteren. Daar wordt bijvoorbeeld 
inmiddels gewerkt met 2 teams, zodat cliënten minder wisselende gezichten zien.  
 

2.4.2. Samenstelling cliëntenraad 2021 

Tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 is de samenstelling van de cliëntenraad als volgt: 
Mevr. W. Senger (voorzitter) is begonnen aan haar 2e termijn. 
Mevr. P. van Rijn (lid) 
Dhr. Van Hummel (lid) 
Mw. A. van der Velden-Bleiij (notulist) 
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3.    Beleid, inspanningen en prestaties 
3.1. Missie en visie 
De missie en visie van St. Barbara  
Vertrouwen, Verbinden en Vakbekwaam zijn de kernbegrippen uit de missie en visie van St. Barbara. 
St. Barbara wil de (zorg)spil zijn in Dreumel, en zorgt daarbij voor verbindingen tussen cliënten 
en verzorgers, tussen jongere en oudere inwoners, tussen professionals en vrijwilligers, tussen 
cliënten van het zorgcentrum en het verenigingsleven. 
In vertrouwen behoudt de cliënt de eigen regie. Zorg en ondersteuning sluit aan op de wensen en 
behoeften van de cliënt, uitgaande van diens eigen mogelijkheden.  
Onze medewerkers werken vakbekwaam en professioneel, en hebben een open en lerende 
houding. Door het continu meten en blijven verbeteren van onze kwaliteit van zorg, zorgen wij 
voor tevreden cliënten én tevreden medewerkers. 
 
3.2. Resultaten uit het Jaarplan kwaliteitsbeleid 2021-2022 

Vertrouwen, verbinden, vakbekwaam zijn de kernwoorden uit onze missie en visie. Deze begrippen 
hebben veel potentie qua uitwerking en als richtingaanwijzers voor onze medewerkers. In 2021 
stelden we vast dat er nog concreter ‘handen en voeten’ aan gegeven moet worden, zodat de 
medewerkers er goed mee aan de slag kunnen.  

In 2021 zijn de kwaliteitsgelden ingezet voor activiteitenprogramma’s voor de cliënten en extra 
individuele zorg. Er is opnieuw een grote diversiteit aan activiteiten geboden voor de cliënten. We 
zien dat het echter nóg professioneler kan, en gaan hier in 2022 expliciet kwaliteitsgelden voor 
inzetten.  

St Barbara werkt in zowel de regio Rivierenland als regio Nijmegen samen met andere instanties. 
Thema’s die aan bod komen zijn Zorg & Werk, Zorg & Technologie en Wonen & Zorg 
(Rivierenland) en goed wonen, fijn werken, netwerkzorg organiseren, steunende systemen inregelen 
(Nijmegen). Een leuk voorbeeld is de opleidingsmogelijkheid Zorgmedewerker en Technologie. 
Hier wordt een medewerker opgeleid tot intern aanspreekpunt voor collega’s op het gebied van 
technologie en domotica. St. Barbara heeft in 2021 hier gebruik van gemaakt. Een ander voorbeeld 
is de deelname aan de pilot WOLK. Deze wordt in 2022 afgerond. Het gaat hier om een pilot met 
beschermingsmiddelen voor heupfracturen.  

St. Barbara blijft voortdurend inzetten op realisatie van meer VPT’s, maar gezien de karakteristieken 
van de regio (veel kleine dorpen in een uitgestrekt gebied) blijft dit moeizaam. Voor 
overbruggingszorg wordt wel steeds meer MPT’s aangeboden. Dit blijft een gesprekspunt in de 
contacten met het zorgkantoor. 

In 2021 hebben we op afdelingsniveau in de covidperiode steeds gefocust op het zoveel mogelijk 
beperken van de covid-besmettingen, door individuele scholing en begeleiding aan 
zorgmedewerkers en de huishoudelijke dienst voor o.a. het op de juiste wijze schoonmaken van de 
ruimtes en zorg gerelateerde materialen (zoals bv tilliften). In 2022 gaan we binnen de werkgroep 
hygiëne en infectiepreventie meer overstijgend werken, met meerdere disciplines uit verschillende 
afdelingen binnen onze organisatie. We gaan middels ons netwerk onderzoeken welke organisaties 
ons hierbij kunnen ondersteunen om de kwaliteit omtrent hygiëne en infectiepreventie te blijven 
waarborgen.  
 
In 2021 is de keuze gemaakt voor een nieuw ECD. Er zijn vast voorbereidingen getroffen voor het 
implementeren daarvan in 2022.  

 
Sinds 2018 neemt St. Barbara deel aan een regionaal Lerend Netwerk. Door de beperkingen rond 
Covid-19 is er voornamelijk digitaal en telefonisch contact geweest tussen de partijen om elkaar te 
steunen in deze zware en moeilijke tijd. Daarbij gaf het gezamenlijk kijken naar de landelijke 
voorstellen en de ontwikkelingen rond corona een duidelijke meerwaarde. Enkele werkgroepen 
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hebben elkaar online gesproken. De werkgroep kwaliteit is actief geweest met de Wet Zorg en 
Dwang (WZD). De werkgroep HRM heeft gezamenlijk opgetrokken bij het zoeken naar onder 
andere een geestelijk verzorger, welzijnsmedewerker en muziektherapeut. Door de gezamenlijke 
inzet zijn die functies bij de meeste organisaties vervuld. Voor 2022 is het voornemen om de 
werkgroepen nog verder te activeren om gezamenlijk de kwaliteit hoog te blijven houden van het 
samen leren en verbeteren.  
 
Door de Stichting vrienden van St. Barbara is opnieuw van alles ondernomen voor bewoners en 
cliënten van de dagverzorging, ondanks de beperkingen wegens de coronamaatregelen. Zo is er een 
paasattentie uitgedeeld, zijn de bloembakken op het terrein verzorgd en voorzien van perkgoed en 
bloemen, is het 5 jarig bestaan van de stichting gevierd, een BBQ georganiseerd, ijsjes en een 
kerstattentie uitgedeeld. 
 
In de gemeente West Maas en Waal zijn een viertal steunpunten voor Mantelzorg, een daarvan is 
in St. Barbara gevestigd. Ook in 2021 heeft St. Barbara complimenten aan mantelzorgers uitgedeeld. 
Daarnaast is scholing geboden aan mantelzorgers dementie, en was er ondersteuning voor het 
contact van lotgenoten NAH en kinderen met autisme. 
 
3.3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen komt binnen St. Barbara op verschillende 
manieren tot uitdrukking. St. Barbara heeft een sterke binding met het gemeenschapsleven in het 
dorp. Vrijwilligers en verenigingen kunnen waar nodig een beroep doen op St. Barbara, anderzijds 
ondersteunen verenigingen het activiteitenpallet dat binnen St. Barbara zelf georganiseerd wordt 
voor de cliënten. Ook is gekeken naar de stappen die St. Barbara kan zetten op het gebied van 
verduurzaming van het vastgoed, dit wordt in 2022 verder uitgewerkt.  

 

3.4. Kwaliteitsbeleid  

3.4.1. Cliënttevredenheid 
In juli 2021 is het periodieke cliënttevredenheidsonderzoek weer afgenomen. Er zijn 17 cliënten op 
de afdeling somatiek geïnterviewd door een onafhankelijk persoon. Voor de cliënten van de PG-
afdeling heeft de cliëntvertegenwoordiger via een link de vragenlijst digitaal gewaardeerd. Net als 
vorig jaar waarderen cliënten en cliëntvertegenwoordigers St. Barbara hoog. Binnen de afdeling 
somatiek geeft men een ruime 8 en voor de PG afdeling zelfs een 9. De opmerkingen, wensen en 
aandachtspunten uit het tevredenheidsonderzoek zijn verzameld in een actieplan, met concrete 
acties voor diverse medewerkers.  
 
3.4.2. Audit Stichting Perspekt 
In november 2021 heeft de laatste audit voor het PREZO keurmerk plaatsgevonden. De commissie 
was zeer lovend en St. Barbara heeft het keurmerk met glans toegekend gekregen. De organisatie 
is hier zeer trots op. Met het doorlopen van het traject en het behalen van het keurmerk, kijkt St. 
Barbara nu nog beter naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan de cliënten, of zij 
zich thuis voelen, gehoord voelen en eigen keuzes mogen maken.  
 
3.4.3. Werken met verbeterteams 
In 2021 zijn er vanuit de verbeterteams een viertal kwaliteits-overlegmomenten gepland en met 
verschillende afdelingen en disciplines prestaties vanuit PREZO doorgenomen. De onderwerpen 
waren onder andere persoonsgerichte zorg (waaronder de Advanced Care) en cliëntveiligheid. Op 
deze manier heeft de individuele medewerker meer inzicht gekregen waar hij/zij de documenten 
kan vinden en voelt zich mede verantwoordelijk voor het proces.  
Vanaf de zomervakantie 2021 is gestart met de werkgroep SDB-zorg aangaande het nieuwe 
elektronische cliëntdossier. Er is een plan gemaakt voor de implementatie van het dossier en de 
bijbehorende scholingen. Hierdoor kunnen de medewerkers straks op de juiste manier het dossier 
hanteren.  
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3.4.4.   Thuiszorg 
In 2021 is St. Barbara gestart met twee aparte teams voor de thuiszorg. Nu er twee kleinere teams 
zijn, met een brede expertise, zien de cliënten minder wisselende gezichten. Dit zorgt voor extra 
positieve ervaringen door de cliënten.  
Ook dit jaar heeft de organisatie een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd met de PREM 
Wijkverpleging, een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met de wijkverpleging meet. 
De ervaringen van cliënten zijn over het algemeen zeer positief. De vraag of men deze aanbieder 
zou aanbevelen wordt gescoord met een 9. Op de vraag wat er beter kan in de zorg komen 
voornamelijk complimenten binnen. De enkele aandachtspunten die genoemd werden zijn binnen 
het team besproken en worden zo mogelijk opgepakt.  
 
3.4.5. Klachtenprocedures 
St. Barbara is aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen, om te 
borgen dat ze eventuele klachten zorgvuldig afhandelt. In 2021 zijn er geen officiële klachten 
ingediend bij deze regionale commissie. Ook intern zijn er geen klachten gekomen van cliënten.  

 

3.4.6.  MIC/MIM-Commissie 
 
De meldingen 
St. Barbara houdt een overzicht bij van alle meldingen van incidenten. Het melden van incidenten 
is het afgelopen jaar meer onder de aandacht gebracht binnen alle teams. Periodiek worden de 
incidenten inhoudelijk besproken om samen te kijken naar mogelijke oplossingen.  
Het aantal meldingen met  betrekking tot vallen en medicatie blijft vrij constant. Wel is er een 
kleine toename van incidenten op het gebied van agressie en gedrag. Opvallend is dat het aantal 
medicatie-incidenten van de thuiszorg drie keer hoger ligt dan het voorgaande jaar. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat medewerkers bewuster melden dan in eerdere jaren.  
 
Wat doen we er aan? 
Voor de incidenten op het gebied van agressie en gedrag is een multidisciplinair team ingezet om 
het aantal incidenten te beperken en de oorzaak te onderzoeken. Individueel wordt dit 
uitgewerkt in een behandelplan. 
De werkgroep medicatieveiligheid kijkt naar het gehele proces van medicatie verstrekken binnen 
de thuiszorg en waar de hiaten zitten. Deze hiaten zijn uitgewerkt in een PDCA, waar in 2021 
maar ook in 2022 nog verder aan gewerkt zal worden.  
Op het gebied van valpreventie op de zorgafdeling en in de thuiszorg zijn onder andere de 
ergotherapie en fysiotherapie preventief ingezet bij opname of aanvang van zorg. Ook hebben we 
intramuraal een pilot gedraaid met een nieuwe zorginnovatie: de Wolk (een broekje waardoor 
de val opgevangen wordt om zo ernstig letsel te voorkomen). Helaas werd deze door onze 
doelgroep niet als prettig ervaren.  
 

3.5  Personeelsbeleid 

Zorgcentrum St. Barbara is een erkend leerbedrijf voor o.a. opleidingen in de zorg. Om de kwaliteit 
van de dienstverlening te behouden wordt er intern binnen de organisatie ook geïnvesteerd in 
intervisies om de kwaliteit te testen en te waarborgen.  
 
De Wet Zorg en Dwang (WZD) wordt zowel intra als extramuraal belicht, echter moet dit nog 
verder worden uitgerold binnen de organisatie. Er zijn geen actieve casussen in deze periode.  
Er wordt actief gezocht naar medewerkers die dit onderwerp als aandachtsvelder mee willen gaan 
vormgeven en gezamenlijk de werkgroep willen vormen. Het doel is om alternatieven te bedenken 
indien zich een casus voordoet waarbij mogelijk sprake is van onvrijwillige zorg en voor zulke 
situaties de kwaliteit van onze zorgverlening kritisch te bekijken en te verbeteren.  Doordat deze 
inzichten op afdelingsniveau worden gedeeld met elkaar (tijdens teamvergaderingen) inspireert dit 
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ook andere zorgverleners om kritisch mee te kijken en te bedenken hoe de wet op de juiste 
manier binnen ons zorgcentrum te implementeren.  
 
De behoefte aan scholing aangaande de WZD is gepeild en hiervoor wordt gericht een scholing 
gepland in 2022. Tevens wordt er een handreiking verspreid over de invulling van de wet, en de 
gegevens van de betrokken medewerkers (op afdelingsniveau en organisatieniveau) alsmede de 
cliëntvertrouwenspersoon WZD.  
 
Ook in 2021 zijn er POP/POG gesprekken gevoerd. Voor de hele organisatie is nu goed in kaart 
of het werk aansluit bij de genoten opleiding en welke wensen en mogelijkheden er zijn (ook gezien 
de thuissituatie). Zo is er meer aandacht voor werkplezier en individuele 
ontwikkelingsmogelijkheden en brede inzetbaarheid binnen de organisatie. Er is een begin gemaakt 
om te beoordelen wat er nodig is om ieders rol goed te vervullen middels teamvergaderingen.  
 
Het vitaliteitsplan kon niet verder uitgerold worden in 2021. Vanwege overheidsregels rond 
Covid-19 konden namelijk geen externe activiteiten worden georganiseerd. De toelage om te 
sporten werd wel toegekend voor de individuele medewerker om te blijven stimuleren dat sporten 
gezond is.   
 
Ultimo 2021 is de samenstelling van de personeelsformatie (in fte’s) als volgt: 
 
Samenstelling personeelsformatie 31-12-2021 Fte 

directie   1,0 

management   2,2 

personeel/organisatie   0,78 

kwaliteit    0,50 

verzorging 21,79 

verpleging   2,43 

welzijn   2,83 

facilitair   5,82 

Totaal 37.35 
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4.    Jaarrekening 2021 
 

Financieel beleid in 2021 en financiële jaarrekening 
Het jaar 2021 is financieel afgesloten met een voordelig saldo uit de gewone bedrijfsvoering  
van € 53.511,- (2020: negatief resultaat van € 39.622.83). In 2021 zijn de extra onkosten vanwege  
de coronapandemie weer onder controle en  is er weer een positief resultaat.  
 
De stijging van het totaalbedrag van de bedrijfsopbrengsten in 2021 tot een bedrag van € 
3.465.057,- is met name het gevolg van de stijging van het wettelijk toegekend zorgbudget, 
gebaseerd op het structureel verhogen van het zorgbudget t.b.v. een intensiever zorgaanbod voor 
de cliënten. De dienstverlening in de thuiszorg besloeg in 2021 een budget van € 453.227,- (2020: 
€ 400.795,-) en betekent wederom een stijging t.o.v. het voorgaande jaar. 
 
De stijging van de personeelskosten is in lijn met de uitbreiding van de formatie en de toename 
van de dienstverlening en de daarmee gepaarde stijging van het instellingsbudget. 
 
Ratio’s 
 

Resultaatratio 2021 2020 

Resultaatratio voor WLZ en 
ZVW-gefinancierde 
resultaten 

0,02 -0,01 

 
De resultaatratio geeft de verhouding tussen het resultaat en de totale opbrengsten weer. De 
overige bedrijfsopbrengsten van de instelling hebben voornamelijk betrekking op de opbrengst van 
de maaltijdenservice € 87.327,- (2020: € 86.271). Deze opbrengsten meten daarom worden 
gezien als een correctie op de voedings- en personeelskosten en daardoor is het totale resultaat 
te beschouwen als het door de ZVW- en WLZ- budgetten gefinancierde resultaat. 
 

Liquiditeit 2021 2020 

Liquiditeit 3,5 3,2 

 

De liquiditeitsratio geeft de verhouding tussen de vlottende activa (inclusief liquiditeiten) en het 
totaal van de kortlopende schulden. 

 

Solvabiliteit 2020 2019 

Solvabiliteit (totaal eigen 
vermogen/balanstotaal) 

0.79 0,78 

Solvabiliteit (totaal eigen 
vermogen/totaal 
opbrengsten) 

0.54 0.56 

 

De solvabiliteit, zowel gerelateerd aan het balanstotaal als aan de opbrengsten in 2021, is nagenoeg 
ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 


