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Dit jaardocument is gebaseerd op regelgeving:
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (die een andere duiding geven aan Titel 9 boek 2 BW), waaronder RJ 400
Bestuursverslag
Governancecode Zorg
Hiernaast geraadpleegd:
Format Jaarverantwoording aanbieders van zorg, jeugdhulp en jeugdbescherming/-reclassering 2017 en 2018
(versie 4-10-2017) van het Ministerie van VWS
Niet verwerkt:
Aanvullende publicatievereisten vanwege het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Hieraan wordt in een
afzonderlijke publicatie op www.sia.nu 'Kwaliteitsverslag 2021' tegemoetgekomen.

Voorwoord
'Klagen is geen nood' zijn mijn oma altijd. En daar hou ik mij zo veel als maar mogelijk is, aan vast.
Het jaar 2021 was - in een aantal opzichten - niet altijd florissant (denk hierbij aan de voortgezette
gevolgen van de Corona) maar klagen heeft dus weinig zin. Al helemaal niet omdat we - ook in dit
jaar-weer veel voor onze cliënten hebben kunnen bereiken. 'Het glas is halfvol'!
Zo hebben we op twee plekken nieuwe woonvoorzieningen kunnen initiëren. De Breepeper aan
de Breestraat in Beverwijk en een project aan de Hamelinkstraat in Haarlem. Mooie vooruitzichten
voor 38 (ten dele) nieuwe cliënten. Het wonen aan de Schans werd voor 10 jongeren mogelijk die
nét weer wat zelfstandiger konden gaan wonen. Daarmee hebben we nu voor menig 'jongere' een
'wooncarrière' kunnen realiseren. In de dagbesteding werd een prachtig nieuw project bij INTOS,
een commercieel projectmeubelbouwers bedrijf, gestart waar onze cliënten de restauratiefunctie
hebben overgenomen. Een mooi voorbeeld van een commercieel bedrijf dat samen met een
zorginstelling win-win creëert. Verder werd aan de Schans een begin gemaakt met ons
'Theaterproject' waar momenteel al 30 cliënten aan toneel en drama doen en we in 2022 hopen
vele culturele evenementen te starten. Ook hiermee proberen we de verbinding met de lokale
omgeving (de burgers van de gemeente Beverwijk) te maken.
Spannend werd het ook toen bekend werd dat de Carante Groep (onze steun en toeverlaat op
bedrijfsvoerings-gebied) zou gaan ophouden te bestaan. Tot onze treurnis en onbegrip want wat
waren we tevreden over die club! Op dit moment zijn we nog volop bezig om onze eigen nieuwe
systemen in te richten en te vullen. Dat gaat natuurlijk wel lukken in de praktijk maar - zoals al
gezegd - blij worden we er niet van en we zullen de Carante Groep gaan missen. We bedanken
hier daarom graag al die mensen die zich zo ingezet hebben om de SIG in al die jaren te
ondersteunen.
Met betrekking tot de aanbesteding van de WMO en de Jeugdwet zijn we ook volop actief. We
verwachten dat we ons bij de juiste 'consortia' hebben aangesloten om in te gaan samenwerken.
In ieder geval consortia waar we ons goed bij voelen omdat er wordt gewerkt en gedacht vanuit
de menselijke maat.
Intern doen we er niet alleen alles aan om een goede ondersteuning te realiseren voor onze
cliënten maar ook om een goed werkgever te zijn voor onze medewerkers. Dat uit zich onder
andere in goed (interne) scholingsmogelijkheden en een beleid om medewerkers te 'boeien' en
aan ons te binden. Gelukkig bleek uit het Medewerkersonderzoek dat we daar tot op heden ook
goed in slagen . Met drie 'achten' voor betrokkenheid, goed werkgeverschap en bevlogenheid,
scoorden we erg mooi en dit leidde tot de nominatie 'beste werkgeverschap'.
Het liefste sluit ik dit voorwoord weer af met een spreuk van mijn oma omdat 'zingeving' een
belangrijk item is voor de SIG. Ik doe dat met mijn lievelingsuitspraak van mijn oma die altijd
reageerde als ik zei dat ik weg ging, na een bezoekje aan haar: Als ik dan zei 'ik ga'! Dan zei zij: 'Ga
met God en een kwartje, dan heb je geld en een leidsman'.
Dus ik herhaal haar: en wens iedereen 'Ga met God en een kwartje', dan heb je geld en een
leidsman;'.

Jan Kroft, bestuurder
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Profiel van de organisatie
Algemene identificatiegegevens
Stichting SIG, organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking
Postbus 101
1940 AC Beverwijk
Alkmaarseweg 1
1947 DA Beverwijk
Telefoon 0251 257857
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41222776
info(5)sia.nu
www.sia.nu
De SIG is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.
Structuur van de organisatie
De SIG is aangesloten bij de Carante Groep waarmee ze veel belangrijke en waardevolle
bedrijfsdiensten organiseert. Met name op het gebied van ICT en informatiesystemen wordt hier
dankbaar gebruik van gemaakt. Zoals al in het voorwoord aangekondigd zal 2022 het laatste jaar
van samenwerking zijn. Op 1 januari 2023 is de Carante Groep ontvlochten en zal de SIG op haar
eigen systemen gaan functioneren.

www.sig.nu
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Intern toezicht
De stichting heeft een bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijk en belast met het
besturen van de stichting en daarmee verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen
van de SIG, de strategie en het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en de
kwaliteit en veiligheid van de zorg.
De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting SIG
en het beleid van het bestuur. Hierbij richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de SIG
en de met haar verbonden instellingen. In 2019 heeft de RvT haar visie op toezichthouden
vastgesteld en op haar internetsite gepubliceerd. De SIG conformeert zich aan de uitgangspunten
en bepalingen van de Governance.
Toelatingen
De SIG beschikt over de volgende toelatingen:
-Verblijf
-Begeleiding
-Persoonlijke verzorging
-Huishoudelijke verzorging
-Behandeling extramuraal

Medezeggenschapsstructuur
Cliëntenraden
Naast de hieronder opgenomen tekst over de CCR, de CVR en de OR verwijzen wij graag naar het
kwaliteitsjaarverslag 2021 van de SIG waarin u de activiteiten en bijzonderheden van deze
overlegorganen uitgebreider kunt lezen.
Cliënten worden door middel van een cliëntenraad betrokken bij voor hen belangrijke
beslissingen met betrekking tot het beleid van de instelling. De cliënten, verzameld in de Centrale
Cliëntenraad (CCR), vertegenwoordigen henzelf in het kader van de Wet Medezeggenschap
Zorginstellingen.
Op organisatieniveau functioneert de CCR, bestaande uit cliënten die hiervoor zijn afgevaardigd
uit de voorzieningen (wonen, dagbesteding, ambulant). De CCR is voor de bestuurder de officiële
gesprekspartner met betrekking tot cliëntenzaken. In 2021 hebben er verkiezingen plaats
gevonden en is er een volledig nieuwe CCR benoemd. Er maken 25 leden deel uit van de CCR
De CCR is bevoegd tot het indienen van een verzoek bij de Ondernemingskamer van het
Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van
zaken van de stichting1. De CCR wordt ondersteund door een onafhankelijk functionaris die wordt
ingehuurd via de LSR.
De CCR heeft regelmatig overleg met de bestuurder. Eenmaal per jaar is er een gesprek met een
delegatie van de Raad van Toezicht en eenmaal per jaar is er een gesprek met de Centrale
Verwantenraad. De SIG is er van overtuigd dat bepalend voor de kwaliteit van het overleg is dat er
een juiste en tijdige voorbereiding plaatsvindt en dat er - in overleg met de cliënten - een correcte
keuze van onderwerpen plaatsvindt, waarbij de juiste communicatiemogelijkheden en hulplijnen
worden gebruikt. De SIG is trots op al 22 jaar intensief overleg met haar Centrale Cliënten Raad. in
2021 zijn de voorbereidingen gestart om - in het kader van de wet medezeggenschap - een lid in
de Raad van Toezicht te gaan voordragen.

1 Zoals bedoeld in artikel 5 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
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In de woonlocaties, bij dagbesteding en ambulant functioneren lokale cliëntenraden.
Verwantenraden
Op organisatieniveau functioneert de Centrale Verwantenraad, bestaande uit een aantal
verwanten die hiervoor zijn afgevaardigd uit de voorzieningen. De RvT heeft - direct na het in het
leven roepen van de CCR - het besluit genomen ook met de verwanten een formeel overleg te
willen continueren en dat is tot op de dag van vandaag gelukt.
De CVR heeft regelmatig overleg met de bestuurder. Eenmaal per jaar is er een gesprek met een
delegatie van de Raad van Toezicht en eenmaal per jaar is er een gesprek met de Centrale
Cliëntenraad.
De CCR is de officiële cliëntenraad van de SIG in de zin van de wet. Aanvullend daarop heeft de RvT
met de Centrale Verwantenraad de afspraak gemaakt om over alle zaken die de directe cliëntzorg
aangaan overleg te plegen en de uitgebrachte adviezen serieus te wegen en - zo ver als mogelijk
- mee te nemen in het beleid. Hier is ook een overeenkomst over afgesloten tussen CVR en RvT.
Deze overeenkomst is in 2019 geactualiseerd. De CCR en de CVR onderhouden goede contacten.
Zij sturen elkaar hun notulen en overleggen en ontmoeten elkaar eenmaal per jaar onder het
genot van een maaltijd en een drankje.
In 2021 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de CVR.
Ondernemingsraad
Op organisatieniveau functioneert de Ondernemingsraad. Deze bestaat uit medewerkers die
hiervoor zijn afgevaardigd uit voorzieningen (bij voorkeur verdeeld over de clusters wonen,
dagbesteding en ambulant). De OR heeft een goed jaar gekend qua bezetting en qua initiatieven.
Verderop in het verslag doen zijn verslag van hun activiteiten.

Kerngegevens
Kernactiviteiten en nadere typering
wonen voor kinderen en volwassenen
volledig pakket thuis volwassenen
gezinsondersteuning
ambulante ondersteuning
logeren voor kinderen en volwassenen
dagbesteding
o
o

winkels in verzorgingshuizen en buurtwinkels.
kinderboerderij

o
o

centrum ambachtelijke dagbesteding Wisselwerk
horeca en dienstverlening

Doelgroepen
Mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking: (ondersteuning bij) wonen en
dagbesteding
Mensen met autisme of een aan autisme verwante beperking: (ondersteuning bij) wonen
en dagbesteding
Mensen met een GGZ achtergrond: (ondersteuning bij) wonen en dagbesteding.
Medeburgers die kwetsbaar zijn in wijk en buurt (o.a. via vrijwilligerswerk)
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Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Cliënten in zorg op basis van financieringsvorm
31-12-2021
WLZ
WMO
Jeugdwet
Totaal

453
439
329
1.221

Productie
In onderstaande cijfers zijn de aantallen dagen inclusief logeren en Volledig Pakket Thuis
weergegeven. Dit zijn de werkelijk gerealiseerde eenheden en deze lager in 2021 vanwege de
omzetderving. De aanduiding intern (ZZP) bij de dagdelen houdt in dat dit het aantal dagdelen
zijn die gefinancierd worden vanuit het ZZP incl. dagbesteding.
Productie
2021

Eenheden

Per
Financiering

Dagdelen

WLZ
Contractzorg
Intern (ZZP)
Jeugdwet

879
6.880

WLZ

PGB
WMO
Totaal Dagen

59.851
111.674
0
5.678
13.505
546
131.403

WLZ
Contractzorg

3.315
188

Eigen geld

29

Jeugdwet

24.256

PGB
WMO
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30.127

WMO

Jeugdwet

Totaal Uren

1.477

6.250

Contractzorg

Uren

14.238

PGB
Totaal Dagdelen
Dagen

Productie

195
26.397
54.650
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Het aantal vervoersdagen 2021 is als volgt:
Per Financiering
WLZ

Dagen

Productie
16.722

Contractzorg

441
173

Jeugdwet
PGB

1.972

WMO

2.154
21.463

Totaal Dagen

Omzet
Voor de omzetgegevens wordt verwezen naar het onderdeel jaarrekening. Een nadere uitsplitsing
van deze cijfers wordt gegeven in DigiMV.

Personeelsformatie
Per 31 december 2021 had de SIG 306 Fte's (2020:295) in dienst.

Werkgebied
Het werkgebied van de SIG is, binnen de zorgkantoorregio Kennemerland, Midden en ZuidKennemerland. Dit werkgebied omvat de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede,
Bloemendaal, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest en Heiloo.
Samenwerkingsrelaties
Voor de kernactiviteiten van de SIG is de organisatie met de volgende partijen een specifieke
relatie aangegaan in de vorm van een overeenkomst, convenant of andere afspraken:
Landelijk
Carante Groep
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Regionaal
Vereniging Bedrijfstak Zorg, platform GZ. Tevens met de meerdere WT zorgorganisatie die
betrokken zijn bij het VBZ en de GGZ door middel van het RIBW-KAM.
Stichting Thuiszorg Gehandicapten (organiseert regionaal vrijwilligerswerk voor mensen
met een beperking).
De Stuurgroep Vaccinatie Kennemerland.
Provinciaal overleg voorzitter Noord-Holland over Corona.
Overeenkomsten in de regio Zuid en Midden-Kennemerland
Ouderprojecten De Meander in Beverwijk, Mozartstaete in Heemskerk, SWU in Uitgeest,
Ouderproject Heemstede in Heemstede, Ouderproject Heiloo in Heiloo. De SIG levert hier
de inhoudelijke zorg.
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DOCK2 en Haarlem Effect3 op het gebied van zorg en welzijn in buurt en wijk in Haarlem.
Elan Wonen, DOCK en Zorgbalans in verband met ontwikkeling van buurtwinkels in
Haarlem. Ook zijn er goede relaties met de wooncorporaties Pré Wonen en Kennemer
Wonen.
Ecosol Effect, Haarlem Effect, Zorgbalans en de Levend Woord in De Fjord in Haarlem.
Beelden van Kwaliteit (samenwerkingsverband/landelijk op het gebied van
kwaliteitsbeleid).
Stichting de Ark Haarlem, werkzaamheden op het groengebied.
Affirmatio (bij de realisatie van woningen en theater op de Schans in Beverwijk).
Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welzijn Velsen bij de realisatie van gecombineerde
welzijnsprojecten in betreffende gemeentes.

2 DOCK - een landelijke organisatie die “helpt mensen zichzelf en elkaar te helpen”. DOCK is actief op het
gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk,
opvoedingsondersteuning en ouderenwerk,
3 Haarlem Effect - “een Haarlemse welzijnsorganisatie, actief in wijk en buurt”
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Bestuur en toezicht
Normen voor goed bestuur
De principes van de Govemancecode Zorg worden volledig toegepast binnen de SIG.
Samenstelling en bezoldiging raad van bestuur
De Raad van Bestuur is eenhoofdig, de heer J.P.C. Kroft. De bezoldiging is opgenomen in de
jaarrekening.
Principes Govemancecode Zorg 2017
Maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie
De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de SIG is het bieden van goede zorg aan
cliënten. De doelstelling is opgenomen in de statuten en uitgewerkt in missie, visie en beleid van
de SIG. De statuten werden in 2018 volledig aangepast aan de nieuwe eisen vanuit de Governance
Code 2017.
In het kwaliteitsverslag dat op basis van het Kwaliteitskader is geschreven, wordt aandacht
besteed aan het principe van 'bieden van goede zorg aan cliënten' (hoofdstuk 1 van de
Govemancecode) en wordt benoemd welke doelstellingen er zijn en in welke mate ze zijn behaald
(hoofdstuk 3 van de code).
Waarden en normen
De SIG heeft haar visie gebaseerd op 4 pijlers: autonomie, Transparantie, Respect en
Professionaliteit. Het jaar 2021 stond in het kader van de Autonomie. Een moeilijke opgave in
Coronatijd. Toch hebben we zowel aan de kant van de cliënten als aan de kant van de
medewerkers goed stappen kunnen zetten. Ik verwijs dan graag naar de CCR-verkiezing en naar
het nieuwe scholingsprogramma dat is ontwikkeld. Verder verwijs ik graag naar het
kwaliteitsjaarverslag 2021.
De bestuurder en de raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de
maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. Uitgangspunt van goede zorg vanuit de SIG is
dat deze waar mogelijk samen met of binnen maatschappelijke organisaties wordt geboden,
zodanig dat cliënten waar dat mogelijk is een bijdrage leveren aan een kwalitatief betere
samenleving. De bestuurder zet zich hier dagelijks voor in en de raad van toezicht steunt hem
hierbij. Uitgangspunt van alle zorg is de overtuiging dat iedere cliënt, verwant en medewerker zin
geeft aan het leven van zichzelf en aan dat van anderen. Een aanhoudend punt van aandacht blijft
- in het sturen en bijsturen van de organisatie - het belang om 'de bedoeling' van de zorg
centraal te blijven stellen en de systemen dienend te laten zijn aan deze bedoeling. We hebben
het dan over het 'Rijnlands denken' in tegenstelling tot Angelsaksisch te werk gaan.
In het kwaliteitsverslag wordt aandacht besteed aan de aanspreekcultuur (feedback) en op welke
wijze deze wordt bevorderd, de leercultuur en op welke wijze deze wordt bevorderd en aan de
wijze waarop de SIG inspraak, samenspraak en tegenspraak bevordert vanuit medezeggenschap.
Wij verwijzen graag naar dit verslag.
Toetsing door de Raad van Toezicht geschiedt in de vergaderingen van Raad van Toezicht met de
bestuurder, in de Auditcommissie vanuit de Raad van Toezicht, in de commissie kwaliteit en
veiligheid en in de functioneringsgesprekken (renumeratiecommissie) van de Raad van Toezicht
met de bestuurder.
Randvoorwaarden en waarborgen voor invloed van belanghebbenden
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De SIG schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van
belanghebbenden. Voornaamste belanghebbenden zijn cliënten en hun verwanten. Aan hun
medezeggenschap op alle niveaus wordt dagelijks gewerkt (De stem van de cliënt). Belangrijke
factor hierin zijn de medewerkers. Hun functioneren is een voortdurend punt van aandacht. Met
overige belanghebbenden (externe partijen) bestaat een goed contact.
Op organisatieniveau functioneren een Centrale Cliëntenraad, een Centrale Verwantenraad en een
Ondernemingsraad. Hun activiteiten en initiateven staan nader omschreven in het
kwaliteitsverslag.
Invulling naleving Governancecode Zorg 2017
Governance betekent letterlijk: 'goed bestuur'. De bestuurder en de raad van toezicht zijn ieder
vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de Governance van de SIG. Rol en
verantwoordelijkheid van bestuurder en raad van toezicht zijn geregeld in de statuten en worden
dagelijks in praktijk gebracht.
Besturing gericht op de maatschappelijke doelstelling
De bestuurder bestuurt de SIG gericht op haar maatschappelijke doelstelling. Daarbij is de al
eerder in dit verslag genoemde bedoeling van de zorg van groot belang en het in de hand
houden van het systeemdenken een afgeleide hiervan.
De SIG is een ondernemende organisatie en dit ondernemen heeft altijd verband met de laatste
zorgontwikkelingen. Het oppakken van de WMO, dus samenwerken met welzijn en
vrijwilligerswerk en met de gemeenten, is altijd maatschappelijk gericht. Wonen, leven en werken
van onze cliënten moet zo veel mogelijk in de samenleving gerealiseerd worden en kenmerken
hebben van wederkerigheid: de samenleving doet iets voor ons en dus doen wij ook veel voor de
samenleving. We zien inmiddels dat dit denken ook tot resultaten leidt en dat de SIG steeds meer
gezien wordt als een maatschappelijke opererende organisatie die aansluiting zoekt en vindt bij
de domeinen van het welzijn.
De buitenwereld weet de SIG te vinden en te waarderen. Dat komt door onze bereidheid om op
vele vlakken samen te werken en maatschappijgericht te werken. De directe contacten met welzijn
en andere regionale partijen zijn een positief gevolg van de decentralisaties. Ondanks de nieuwe,
bureaucratische problematiek die deze contacten met zich meebrengen, zien wij het als onze taak
naar onze cliënten om hier serieus mee om te gaan. Ook bij ingrijpende wijzigingen in het
(gemeentelijke) zorgstelsel zal de SIG het belang van de mensen met een beperking altijd voorop
stellen.
In de voorbereidingen op diverse aanbesteding is gebleken dat de SIG een gewilde partij is om in
de samenwerking op te nemen.
Cliënten kunnen veel, willen meedoen en moeten uitgedaagd worden (onze basiswaarden hierin:
vertrouwen, verantwoordelijkheid en initiatief) en moeten deskundige ondersteuning krijgen die
de afstand die hun beperking hun oplegt, helpt overbruggen.
De samenwerking tussen vrijwilligersorganisatie STG en de SIG is geïntegreerd en leidt tot een
verdere verbinding in de werkzaamheden. Dit zowel op personeels- als materieel en
huisvestingsgebied. Voornaamste is dat de werkzaamheden steeds meer gekoppeld worden aan
collega-organisaties en instellingen. Zo wordt er opgetrokken met MEE, Tandem en de diverse
welzijnsorganisaties in Zandvoort en Haarlem en breiden we dit in de IJmond ook steeds verder
uit.
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Verslag Raad van Toezicht
De SIG onderschrijft het belang van corporate governance en hanteert de Governancecode Zorg.
i.v.m. met het gelijktijdig uittreden van 3 van de 5 leden van de RvT eind 2022, is in 2021 de
werving gestart voor allereerst een nieuw lid met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid, de heer
D. van Duijn is per 1 januari 2022 toegetreden tot de RvT. In 2022 zal de RvT tijdelijk uit 6 leden
bestaan.
De overdracht van de voorzittersrol RvT heeft vervroegd plaatsgevonden in september 2021. De
RvT heeft unaniem vertrouwen uitgesproken voor de positionering van mevr. V. Bekendam als
opvolgend RvT-voorzitter.
De afspraken gemaakt tijdens de zelfevaluatie onder externe begeleiding in december 2020, zijn
in 2021 opgepakt en uitgewerkt. Door Corona is de zelfevaluatie in 2021 verschoven naar januari

2022.
Hoofdlijnen besproken onderwerpen RvT
2021 stond nog in het teken van de Corona-crisis en de RvT is hier veelvuldig over geïnformeerd.
Over twee andere belangrijke onderwerpen, de aanbestedingsprocedures WMO en Jeugd en de
ontvlechting van de Carante-groep is de RvT intensief betrokken. De strategische koers van de SIG
is vanwege deze ontwikkelingen enigszins bijgesteld, met focus op uitbreiding WLZ-aandeel. De
uitbreiding WLZ betreft het nieuw te betrekken pand Breepeper als ook het in huur nemen van 20
studio's en een ondersteuningspunt aan de Hamelinkstraat in Haarlem-Oost.
Over de belangrijkste aspecten betreffende HR, zoals het verzuim, arbeidsmarktkrapte en binden
en boeien van de werknemers is de RvT op de hoogte gehouden.
De jaarrekening en jaarverslag 2020 zijn goedgekeurd, evenals de begroting 2021.
De WNT-klasse-indeling is voor 2021 door de RvT vastgesteld in klasse III. De bezoldiging is
neerwaarts bepaald op het maximum van klasse II, met jaarlijkse indexering volgens de NVTZ.
Overlegstructuur
De RvT heeft regulier viermaal vergaderd, met RvB. Daarnaast heeft een 'bijpraatsessie'
plaatsgevonden, waarbij met name gesproken is over invulling, procedure en tijdpad van de
nieuw te werven leden RvT.
De reguliere vergaderingen zijn door de agendacommissie voorbereid. In september heeft een
werkbezoek plaats gevonden aan enkele van de nieuwe locaties.
De ontmoeting met het managementteam heeft in oktober plaats gevonden en stond in het teken
van de pijler' autonomie' en de actuele ontwikkelingen die nu bij de SIG spelen.
Vanwege de crisissituatie door de Corona-pandemie was de frequentie van overleg tussen
voorzitter van de RvT met de Bestuurder in 2020 toegenomen. Deze frequentie is in 2021 weer
teruggebracht naar 6-wekelijks overleg.
De gesprekken met de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en de Centrale Verwantenraad
zijn vanwege corona uitgesteld.
Commissies
De Raad van Toezicht heeft uit haar midden drie commissies gevormd: de auditcommissie, de
remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. Deze commissies hebben een
beleidsvoorbereidende en adviserende taak. Vanwege de wisseling van de voorzittersrol en de tijdelijke
uitbreiding van de RvT naar 6 leden is de samenstelling van de verschillende commissies ook gewijzigd.
Verslag commissie Kwaliteit en Veiligheid
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De kwaliteitscommissie heeft diverse keren vergaderd.
Besproken onderwerpen:
-gevolgen en maatregelen vanwege de Corona.
-thema autonomie.
-aanbesteding WMO en jeugdzorg.
-arbeidsmarkt.
-ziekteverzuim.
-Ontvlechting Carantegroep.
-HKZ systeembeoordeling.
-Beelden van Kwaliteit.
-Kwaliteitsjaarverslag
-Stakeholdersbijeenkomst.
-Dashboard FOBO.
-Ontwikkelingen huisvesting.
-samenstelling kwaliteitscommissie.
Verslag Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie heeft in 2021 het jaarlijks functioneringsgesprek gevoerd met de
bestuurder van de SIG. De samenstelling van de Remuneratiecommissie is ten opzichte van 2020
gewijzigd en bestond in 2021 uit mw. Veronique Bekendam (voorzitter RvT SIG en mw. Karin
Oyunlu (voorzitter Remuneratiecommissie).
Verslag Auditcommissie
De auditcommissie is 5 keer bijeengekomen in 2021, mede ter voorbereiding van de reguliere RvT
vergaderingen. Ook in 2021 is COVID-19 en de financiële gevolgen, door onder andere
ziekteverzuim daarvan voor SIG een belangrijk onderwerp geweest in de bijeenkomsten. Ander
belangrijke onderwerpen zijn geweest; de impact van de ontvlechting van de Carante groep en de
gevolgen en mogelijke maatregelen van het wel of niet toewijzen van de aanbesteding van de
WMO Haarlem. Daarnaast zijn de jaarlijkse terugkerende onderwerpen, zoals de
managementletter, de jaarrekening en het accountantsrapport, de kwartaalrapportages en de
begroting besproken, waar nodig met de accountant erbij. Tevens zijn er een aantal
investeringsvoorstellen besproken. Over al deze onderwerpen heeft de auditcommissie waar
nodig een positief advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht. Doordat er aan het eind van 2022
3 Raad van Toezicht leden (waaronder leden van de auditcommissie) afscheid nemen, is er voor
overdracht en opvolging alvast een nieuw RvT-lid aan de auditcommissie toegevoegd.
Bezoldiging Raad van Toezicht
Voor de honorering van de Raad van Toezicht worden de richtlijnen en advies van de NVTZ
gevolgd. De honorering is niet gerelateerd aan de resultaten van de organisatie. De richtlijnen
voor de hoogte van de bezoldiging van de NVTZ zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de
Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Zorg en Jeugdhulp 2016. Het volgen van het
advies houdt concreet een bezoldiging in van maximaal 8% van het maximum van de
bezoldigingsklasse van de bestuurder voor de RvT-leden en een maximum van 11 % voor de
voorzitter.
De kosten voor bij- en nascholing, lidmaatschap NVTZ en zelfevaluatie worden separaat in de
begroting voor de Raad van Toezicht opgenomen en vastgesteld. De honorering van de Raad van
Toezicht is opgenomen in de jaarrekening van 2021.

Samenstelling raad van toezicht in 2027
Naam
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

De heerG, Lohman

De heer A. Bruggeman

De heer drs. M.J. Fortuin RA
Mevrouw drs. V. Bekendam - Pardoel

Mevrouw mr. K. Oyunlu - de Jong

Voorzitter RvT tot 1 sept. '21, Lid RvT
Lid remuneratiecommissie tot 1 sept'21
Lid auditcommissie per 1 sept'21
Voorzitter kwaliteit en veiligheid per 1 sept'21
Lid RvT
Lid commissie kwaliteit en veiligheid
Voorzitter remuneratiecommissie tot 1 sept'21
Lid RvT
Voorzitter auditcommissie
Lid RvT, Voorzitter RvT per 1 sept'21
Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid tot 1 sept'21
Lid auditcommissie tot 1 sept'21
Lid remuneratiecommissie per 1 sept'21
Lid RvT
Lid commissie kwaliteit en veiligheid
Voorzitter remuneratiecommissie per 1 sept'21

Hoofdbetrekking en nevenfuncties 2021 leden Raad van Toezicht

Naam
Mevrouw V.
Bekendam-Pardoel

Hoofdbetrekking
Directeur Zorggroep
Almere

Nevenfuncties
- Secretaris bestuur Stichting Vrienden SIG, per 1 sept/21
voorzitter Stichting Vrienden SIG
- Lid landelijke adviesraad huisartsenzorg Pharmapartners

De heerT.
Bruggeman

Geen

De heer M.J.
Fortuin

De heerG. Lohman

-Docent Hogeschool
Inholland Alkmaar en
Hogeschool van
Amsterdam
-ZZP in Finance en
Compliance
Geen

Mevrouw K.
Oyunlu - de Jong

Rechter bij de rechtbank
Noord-Holland

-Gemeenteraadslid Bloemendaal
- Rentmeester PKN Bloemendaal/Overveen
- Bestuurslid Stichting Dorpshuis Bloemendaal
- Penningmeester bestuur Stichting Vrienden SIG
- Lid RvT Stichting NiKo
- Lid RvT Stichting Present
- Lid RvT Stichting Vrije Scholen Ithaka
- Lid Rvt Stichting Groot Hoogwaak
- Bestuurslid NBA afdeling Noord Holland
-Voorzitter bestuur Stichting Vrienden SIG tot 1 sept'21,
Lid vanaf 1 sept'21
- Raadsheer-pvv bij gerechtshof Den Haag (civiele kamer)
- Lid RvT Stichting dnoDoen tot 1 apr'21
- Lid Stichting Vrienden SIG per 1 sept '21
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Algemeen beleid
Visie, strategie en meerjarenbeleid
Uitgangspositie
De SIG heeft in 2021 weer meegedaan aan hettevredenheidsonderzoekvan Effectory. Daar zijn
weer hele mooi cijfers uit voort gekomen, gemiddeld een 8,1 wat de SIG weer het predicaat 'beste
werkgever' heeft opgeleverd.. De cijfers en beoordeling die voort komt uit de
klanttevredenheidsonderzoeken ligt gemiddeld nog altijd op een 8,5.
De 'pers' die de SIG heeft vanuit de partners waarmee ze samenwerkt is positief. Er is nog altijd
sprake van groei. Op vastgoed gebied maar ook in de omzet en het aantal cliënten dat
ondersteund wordt. De financiële positie is gezond.
In 2021 is er op gekoerst om de WLZ bekostiging te laten groeien. Dit om eventuele tegenvaller in
het sociaal domein (WMO en Jeugdwet) op te vangen.
Strategische vertrekpunten
Er zijn meerdere strategische vertrekpunten waarmee onze goede zorg binnen de SIG een gezicht
krijgt.
De SIG wil hoog scoren op kwaliteit. Daar waar dit gekwantificeerd kan worden, zullen we
dit ook doen. Belangrijkste kwaliteitsmeting zijn de cliënttevredenheidscijfers.
De afgesproken zorg komt tot stand tussen cliënt(systeem) en SIG, in balans tussen
financiële en professionele mogelijkheden. De vraag is richtinggevend. Bij dit
uitgangspunt hoort dat de financiële positie van de SIG gezond moet zijn en ruimte geeft
voor innovatie.
Medewerkers worden gefaciliteerd om professioneel te handelen; de bedrijfsvoering is
hiervoor toegerust.
In 2020 was het bereiken veiligheid en gezondheid één van de belangrijkste speerpunten.
We kunnen zeggen dat we daar goed in geslaagd zijn. Ondanks de Corona.
In de aanbesteding WMO en Jeugdwet doet de SIG volop mee.
In 2021 en 2022 zal de ontvlechting uit de Carante Groep volledig gerealiseerd moeten
worden.
In 2021 is er verder gewerkt (en zijn er aanpassingen geweest op) de in 2019 door het door de RvT
vastgestelde meerjarig strategisch plan. Dit plan geeft de koers aan van de SIG in de komende
jaren. Wij verwijzen voor de inhoud van het plan graag naar het Bestuurssecretariaat. Het jaar 2021
laat ons zien dat meerjarenplannen hun beperkingen kennen vanwege de forse veranderingen die
er in de omgeving kunnen plaats vinden.
Uitgangspunt
De SIG wil op de eerste plaats een inhoudelijk gedreven organisatie zijn. Andere woorden hiervoor
zijn: een 'waarden gedreven' organisatie, varend op een moreel kompas. De bedrijfsvoering - het
streven naar een financieel gezonde organisatie - mogen we hierbij niet uit het oog verliezen. Het
één kan niet zonder het ander. In de keuzes die gemaakt worden zit echter wel een volgorde.
Hierin zien we een wederzijdse afhankelijkheid.
Om gezonde beslissingen te kunnen nemen moet de informatie vanuit de inhoud helder zijn en
moet de informatie over de cijfers eraan gekoppeld kunnen worden. Op deze manier is het
neerzetten van kaders waarbinnen de beslissingen genomen kunnen worden in relatie tot de
'waarden gedreven' organisatie, consequent. Uit het medewerker onderzoek blijkt dat daar ook
onze kracht zit: omdat de identiteit van de organisatie zo duidelijk is, worden besluiten snel
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herkend en gedragen. Termen die we hier nog aan kunnen koppelen zijn: 'een hands-on
mentaliteit' en 'met gezond verstand besturen'.
De bedoeling
In het verlengde van bovenstaande noemen we dit: werken vanuit het principe van 'Verdraaide
Organisaties' (Wouter Hart): we werken vanuit de bedoeling en zetten de systemen in om onze
doelen te bereiken. Kort gezegd: 'Inhoud is leidend'.
Dit principe heeft ons veel gebracht: in de waardering van de ervaren kwaliteit bij onze cliënten en
medewerkers maar ook bij onze stakeholders, variërend van zorgkantoor, gemeenten en
bedrijfsleven tot samenwerkingspartners in zorg en welzijn.
Onze financiële positie is gezond. Het jaar 2021 is opnieuw met een positief resultaat afgesloten.
De SIG heeft als strategisch uitgangspunt dat er financiële ruimte moet zijn om te kunnen
ondernemen.
Decentralisatie
De SIG is altijd een semimurale organisatie geweest en gebleven. Daar waar jarenlang alleen maar
WLZ (toen nog AWBZ) zorg geleverd werd en er alleen een relatie met het Zorgkantoor was, is dit
speelveld vanaf 2015 uitgebreid met de gemeenten in het kader van de WMO en de Jeugdwet. De
verantwoordelijke gemeentes starten op deze terreinen ook weer hun aanbestedingen. Alle
woonvoorzieningen en -later ook- de dagbestedingsprojecten zijn gesitueerd in een
maatschappelijke omgeving (wijken buurt). Een belangrijk deel (ruim 600) van onze cliënten
wordt begeleid vanuit ons cluster Ambulante Ondersteuning.
De decentralisatie in de zorg heeft veel invloed gehad op het werken van de SIG. Meest positief —
vanwege de vermaatschappelijking en integratie die het met zich meebracht- maar ook negatief
vanwege de toenemende bureaucratisering door versnippering van verschillende werkprocessen
(vele gemeenten, met even zovele werkwijzen).
De toegenomen samenwerking met collega-instellingen en dan vooral welzijnsinstellingen vinden
wij een positieve ontwikkeling. De SIG heeft zich goed kunnen profileren als een betrouwbare
samenwerkingspartner. Dit heeft al geresulteerd in verschillende projecten op wijkniveau. Denk
hierbij aan de buurtwinkels in Haarlem en Beverwijk, de stamtafels in Haarlem, Dierendorp en
Midgetgolfbaan in Heemskerk.
Omdat de budgetten onder druk staan, lijken gemeentes op zoek te zijn naar andere oplossingen
binnen de WMO en de Jeugdzorg. Dit kan bestaan uit 'budgetplafonds' maar ook tot
fundamenteler andere keuzes. Zo is de gemeente Haarlem in het aanbestedingstraject 2022
begonnen met een totaal andere opzet waarin maximaal twee concerns de ondersteuning op het
gebied van zorg en welzijn moeten gaan invullen. Dit zal ongetwijfeld betekenis hebben voor de
wijze waarop de SIG haar strategische keuzes voor de toekomst moet gaan maken.
Groei
Vanwege de groei met betrekking tot het aantal cliënten en locaties heeft de SIG ook naar haar
'sturingsstructuur 'gekeken. Zo is het aantal ambulante team van vier naar zes uitgebreid én is zijn
in de werving en opleiding van teamleiders belangrijke stappen vooruit gezet. Met name deze
belangrijke middenlaag in het management heeft onze belangstelling omdat daar het
scharnierpunt ligt tussen de kwalitatieve inzet van medewerkers en de overdracht van kennis en
visie vanuit de organisatie. De mobiliteit op de arbeidsmarkt - en dan met name de instroom van
nieuwe medewerkers uit andere beroepsachtergronden maakt tevens dat wij in 2020 bijzonder
veel aandacht hebben besteed aan ons interne scholingsaanbod. Deze ontwikkeling zet zich in
2021 voort.
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Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen
Algemeen beleid
De Coronapandemie heeft natuurlijk een stevige invloed gehad op al het beleid dat ontwikkeld
moest worden. Regels ter bevordering van de hygiëne, de veiligheid, de omgang met elkaar
werden iedere week door het MT getoetst en aangepast. Over die aanpassingen moest ook ruim
gecommuniceerd worden dus zijn er tientallen nieuwsbrieven naar verwanten, cliënten en
medewerkers gestuurd. Daarnaast is er ook (in aangepaste vorm) overleg geweest met cliënten en
verwanten.
De bestuurder is betrokken geweest bij de diverse overlegvormen die er als gevolg van Corona
zijn gevormd. Op een zeer constructieve manier is er overleg geweest op regionaal en provinciaal
niveau. De samenwerking hierin kan - tussen de bestuurlijk verantwoordelijken - als zeer positief
worden gekenmerkt. De GGD was hier bij betrokken.
Op ICT-gebied hebben we de nodige tegenslagen gekend (bij de Carantegroep). Zo was er een
bedreigend virus waar veel aandacht aan besteed moest worden. Vervolgens werd duidelijk dat
binnen de Carantegroep twee organisatie uit gingen treden. Toen aan het einde van het jaar
pogingen werden gedaan om een nieuwe start te maken met de overgebleven CG-leden bleek dat
er nog wel wat problemen op te lossen waren. In ieder geval heeft de SIG besloten een risicoinventarisatie uit te voeren op het gebied van haar ICT. Dit onderzoek zal samen met SEA
uitgevoerd gaan worden.
We hebben binnen de SIG de conclusie moeten trekken dat we wél onder de wet Zorg en Dwang
kwamen te vallen. Dit hoewel vrijheid beperkende maatregelen niet aan de orde zouden zijn.
Volgens de wet dus wel. De Wet Zorg en Dwang is hierop volledig geïntegreerd in ons beleid,
inclusief samenwerking met andere instanties. Inmiddels zijn er ook al weer veranderingen in de
wet, zoals het niet per se hoeven inschakelen van een extern deskundige. In de uitwerking van de
toepassingen, hebben we niet te maken met consequenties, aangezien vrijheid beperkende
maatregelen niet van toepassing zijn.
Gezien de problemen op de arbeidsmarkt moet er stevig gewerkt worden aan de werving van
medewerkers. De instroom van zij-instromers vraagt ook om een fundamentele aanpak van het
scholingsprogramma van de SIG. Er is een start gemaakt met het herijken en herontwerpen van
het scholingsprogramma waarbij digitalisering en E-learning belangrijke nieuwe componenten
zijn. Dit laatste ook ingegeven door de gevolgen van de corona. Gedragsdeskundigen en P&O
hopen deze aanpak in 2021 tot resultaten te brengen.
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Veranderingen in de organisatie
Managementteam
Naast het op orde houden van de dagelijkse gang van zaken is er veel aandacht besteed aan het
opvangen van de gevolgen van de Coronapandemie. Iedere week is er crisisoverleg geweest
waarin alle informatie uit de overheid verwerkt werd en de maatregelen binnen de organisatie
werden genomen en gecommuniceerd.
Wonen
Zoals al eerder opgemerkt: in 2020 is de Engelandlaan (uitbreiding 16 plaatsen) in gebruik
genomen. Dat geldt ook (eind december) voor het wonen en de dagbesteding aan de Frans van
der Wielstraat/ voorheen Hof van Leijh (16 plaatsen). De jongerenwoningen aan de Schans in
Beverwijkzullen voor tien jongeren een woonplek opleveren. Oplevering is eind april 2021. Met de
wooncorporatie pré-wonen lopen nog de onderhandelingen rond Breepeper, een pand aan de
Breestraat in Beverwijk. Gezien de grote aanpassingen die noodzakelijk zijn, zal hier nog wel enig
pas- en meetwerk nodig zijn (ook financieel).
Uitbreiding dagbesteding
Het cluster dagbesteding heeft het meeste te leiden gehad onder de corona. De werkzaamheden
moesten lang gesloten blijven en de medewerkers hebben zich ingezet voor alternatieve
dagbesteding in de woonvoorzieningen van cliënten. Nu nog, is het - door de beperkingen in de
ruimte - zo dat de dagbesteding niet volop kan draaien. Met als gevolg derving van inkomsten
Toch zijn er ook weer nieuwe projecten tot wasdom gekomen, De buurtwinkel Hof van Leijh is
gaan draaien en aan de Schans wordt er aan uitbreiding van dagbesteding gewerkt. Onder andere
door de creatie van een theatertje. In Da Vinei (in Schalkwijk/Haarlem) zijn er ook volop activiteiten
uitgerold. Voornamelijk Horeca.
Ambulante en informele zorg
Vanwege de groei in de ambulante en gezinsondersteuning zijn er in 2020 een team AO en een
team Gezinsondersteuning bij gevormd. Dit om een betere verdeling van werkzaamheden (via
teamleiders) te kunnen bereiken. Een en ander zal op dit moment weer in een ander licht komen
te staan omdat de aanbestedingen in diverse gemeentes in 2021 gaan lopen. Er lijken wel
substantiële wijzigingen op komst. In 2020 is ook aandacht besteed aan een intensivering van de
samenwerking met de andere clusters binnen de SIG.
De Stichting Thuiszorg Gehandicapten is onderdeel van de integrale werkwijze van de SIG
geworden. Dat wil zeggen dat de vrijwillige informele zorg voor gezinnen en individuen die nog
geen professionele zorg ontvangen zo goed mogelijk wordt ingevuld. Hier wordt het accent
steeds meer verlegd naar collectieve oplossingen, het liefst in aansluiting bij welzijnsactiviteiten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
Beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De SIG is een organisatie - we benoemden het al eerder - die in alles 'de bedoeling' voorop stelt en
de systemen gebruikt waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn. Uitgangspunten zijn zuinig,
correct en maatschappelijk gedrag in alle opzichten: ten aanzien van het milieu, fysiek zowel als
psychisch, als wel ten aanzien van de contacten in wijk en buurt. Het gaat dan om samen wonen,
samen leven en samen werken.
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Hier zijn onze medewerkers een belangrijke ambassadeur in.
De SIG beschikt over een adequaat aanbod aan huisvesting. En de groei gaat nog verder. In het
kader van duurzaamheid betekent dit dat er al rekening is gehouden met de recente normen die
er aan energiebesparing, materialen en dus duurzaamheid worden gesteld. Alle voorzieningen
gebruiken standaard 'groene stroom' (van windenergie). Aan de Engelandlaan in Haarlem is
'gasloze' nieuwbouw gebouwd. Het is het eerste zorg-bouwproject in deze vorm in Haarlem. In
onze locatie aan de Stan Kentonlaan in Beverwijk is geïnvesteerd in een zonneboiler.
Einde 2020 is er meer vorm gegeven aan het beleid rond duurzaamheid. In het voorjaar 2021 is de
EED rapportage afgerond waarin een aantal stappen zijn opgenomen naar verduurzamen.
Verder is er in 2020 een begin gemaakt met de verdere professionalisering van de facilitaire dienst.
Dit is belangrijk vanwege de groei in Vastgoed die heeft plaats gevonden. Nu er veel van de
nieuwbouw gerealiseerd is, zullen we systematischer het onderhoud moeten inschatten, plannen
en uitvoeren. Daartoe hebben we ook de juiste systemen in de digitale ondersteuning nodig.

Naleving gedragscodes
Zingeving
De SIG beschouwt zingevingsvragen en levensverhalen als een belangrijk onderwerp in de
begeleiding van haar cliënten. Ze wil het ook graag een 'onderscheidend vermogen' laten hebben.
Dit sluit aan bij de visie die over 'zinvol' leven, de bedoeling van de zorg en respect voor elkaar
gaat. Er zijn medewerkers Zingeving die zich speciaal met dit onderwerp bezig houden, alsook
aandacht functionarissen in de voorzieningen, ook in de begeleidingsplannen krijgt zingeving een
vaste plek. De viering van 50 jaar SIG heeft volop in het teken gestaan van onze zingevingsvisie.
Voorbeeld daarvan is het betrekken van de 'Kinderen van de Voedselbank' bij het vieren van het
feest door de cliënten.
De gedragscodes van de SIG krijgen in veler vormen een plek, we noemen hier de belangrijkste;
Op de eerste plaats fungeren al jarenlang 'De Doeners' een basis om de visie in de praktijk
handen en voeten te geven. Deze 'zelfreflectievragen' die opgenomen zijn in een klein boekje
dat iedere nieuwe medewerkers krijgt uitgereikt, geeft veel stof tot nadenken en discussie.
Bejegening. Voor cliënten vertaald in de dvd 'Voorbeelden van begeleiding'. Een nieuwe,
geactualiseerde versie is inmiddels voltooid. Er zal nog een programma opgesteld worden om
deze nieuwe filmpjes te gaan bekijken en bespreken in de cliëntengroepen en de teams.
Corona heeft ook hier de voortgang vertraagd.
Gedragscode medewerkers. Het is belangrijk om een aantal uitgangspunten te formuleren
maar basis van alles blijft 'het gezond verstand gebruiken' in de situaties die we in het werk in de begeleiding - tegenkomen. Afwijkingen in zorg mogen zolang je het 'hoe en waarom'
kunt uitleggen én er transparant over communiceert. Onze uitgebreide inwerkperiode en het
opleidingsbeleid vormen hierin een cruciale rol.
Voor medewerkers: hoe om te gaan met de mobiele telefoon (wat doe je wel, wat doe je niet).
Over het algemeen zijn 'social media' nieuw en prominent in onze zorg. Zowel voor cliënten
als voor medewerkers. We proberen daar zuinig en prudent mee om te gaan. Aan de ene kant
door goede afspraken waarbij ook de Avgwet een factor is, maar ook door kennis over deze
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media te vergaren opdat we cliënten goed kunnen begeleiden en kunnen behoeden voor
kwaadwillende geluiden van buitenaf.
De uitgebreidheid van de informatie wordt mede bepaald door de omvang en complexiteit van
rechtspersoon en haar activiteiten en de daaraan gerelateerde risico's en onzekerheden.
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Jaarverslag ondernemingsraad 2021

ondersteuning
aan mensen
met een beperking

ONDERNEMINGSRAAD
Met dit jaarverslag wil de Ondernemingsraad (OR) iedereen, die als medewerker tot de achterban
van de OR behoort informeren over haar werkzaamheden van het afgelopen jaar.
De OR bestaat uit meerdere lagen vanuit de organisatie en behartigt de belangen van de
medewerkers op de werkvloer.
Het jaar 2021 kenmerkt zich evenals het jaar daarvoor als een vreemd jaar, waarin de OR opnieuw
de focus heeft gelegd op het volgen van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. Een moeilijk
jaar, waarin flexibiliteit werd gevraagd van de medewerkers, maar ook van het management.
Er gebeurde veel in 2021. Allereerst werd de OR versterkt met drie nieuwe leden, maar ook werd zij
geconfronteerd met de ernstige ziekte van haar voorzitter, Ron Wolf. Op het moment dat dit
jaarverslag werd geschreven hebben we begin april 2022 afscheid van hem moeten nemen. Ron,
je was een kanjer!
Leden van de Ondernemingsraad
De OR bestaat per 1 januari 2021 uit de volgende leden:
Ron Wolf (voorzitter)
Linda Smit (waarnemend voorzitter)
Fleur Lahuis
Rosalie Groot
Sjomara Nunes
L. Blaauwgeers per 21 mei 2021 en voorzitter vanaf november 2021
K. Boksem per 21 mei 2021
L. Gaal per 16 juli 2021
De OR wordt verder ondersteund door ambtelijk secretaris Marianne Heere.
Contactpersonen
De OR vergaderde veelal digitaal en het plannen/organiseren van contactpersonen- en andere
bijeenkomsten was niet mogelijk.
Uit alle geledingen van de organisatie - woonlocaties, dagbesteding, ambulante ondersteuning en
Bestuursbureau - is een contactpersoon afgevaardigd voor de OR. De contactpersonen agenderen
de notulen van de OR op de teamvergaderingen en doen verslag van bijzonderheden. Tevens zijn
zij aanspreekpunt voor de OR en voor collega's betreffende OR-zaken.
De OR houdt de contactpersonen op de hoogte van ontwikkelingen en belegt 3 a 4 keer per jaar
een contactpersonen bijeenkomst.
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Commissies
De OR is vertegenwoordigd in diverse (kern)commissies binnen de SIG, zoals de
scholingscommissie, arbo-commissie, PR commissie, commissie financiën en vrijwilligers.
Communicatie
De OR was op intranet onder het kopje 'Medezeggenschap' - werknemers SIG - te vinden.
De vastgestelde notulen van de OR- en OV vergaderingen werden gedeeld met de
contactpersonen.
Vergaderingen
De OR vergadert in de regel twee keren per maand. Dit zijn de openbare bijeenkomsten van de OR
met alleen de leden, afgewisseld met de overlegvergadering (OV) tussen de leden en de
bestuurder, Jan Kroften hoofd personeelszaken Linde Dijkstra.
In 2021 vergaderde de OR 11 keer en was er 11 keer een OV-vergadering. I.v.m. corona is er een
aantal maal digitaal vergaderd. Naast de reguliere OR- / OV-vergaderingen is er helaas maar 2 keer
een bijeenkomst geweest met de contactpersonen, waarvan 1 digitaal.
De onderwerpen waren In en Outs van de OR en het Huis van Werkvermogen.
Raad van Toezicht
Op 25 mei 2021 heeft de jaarlijks terugkerende ontmoeting plaats gehad met de Raad van
Toezicht. Hierin spreken leden van de Raad van Toezicht en OR met elkaar over zaken die de
organisatie betreffen en hen bezig houden.
Dit jaar zijn aan de orde geweest; Ontwikkelingen Carante Groep, WMO aanbesteding,
Samenwerking Bestuurder, Ziekteverzuim.
Besproken Onderwerpen en Werkzaamheden in 2021
Ontvlechting Carante Groep
Toekomstbestendig Sociaal Beleid
Verzuimcijfers
Arbodienst
Nieuw-en verbouw plannen
Aanbesteding WMO gemeente Haarlem
Medewerkers tevredenheidonderzoek
Personeelskrapte - Stand van Zaken Arbeidsmarktpolitiek
Strategisch Plan 2019-2024
Huis van Werkvermogen
Risico Inventarisatie & Evaluatie
FWG indelingssystematiek
Kwaliteitsjaarverslag 2020
Werkkostenregeling/reiskostenvergoeding
Jaarrekening 2021 : Begroting en Toelichting Begroting 2021
Medewerker onderzoek 2021
Onderhandelaarsakkoord CAO 2019 - 2024
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
E-learning
Instemmingsrecht; Op 11 april verleende de OR haar instemming aan de RI&E van De Blinkert en
Woonproject Heiloo.
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Adviesrecht; De OR bracht aan de Bestuurder advies uit inzake de ontvlechting van de Carante
Groep (7 juli) en de benoeming van een lid voor de Raad van Toezicht (17 november).
Contact Ondernemingsraden Carante Groep; Naar aanleiding van de ontvlechting van de Carante
Groep is er in 2021 intensief contact geweest met de Ondernemingsraden van de aangesloten
organisaties van de Carante Groep.
Cursus OR; In oktober volgde de OR een tweedaagse cursus.
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Financieel beleid, bedrijfsvoering en risico's
Hoofdlijnen
Door uitbreiding in de woonlocaties en de groei in de Jeugdzorg is de omzet van de S1G verder
gestegen. De druk op de arbeidsmarkt neemt toe en de inzet van personeel niet in loondienst is
verdubbeld in 2021 ten opzichte van 2020.
Er is blijvende aandacht voor het aantrekken van nieuw personeel en de tevredenheid zowel
onder medewerkers als cliënten blijft groot
De financiële positie van de stichting is goed waardoor de verwachte druk op een lagere
rentabiliteit kan worden opgevangen.

Positie op balansdatum
In 2021 is de structurele omzet van de SIG ten opzichte van 2020 gestegen van € 24,7 naar € 26,1
mln. De vraag naar zorg in de Jeugdwet is in 2021 verder gestegen en er is uitbreiding van
woonplekken in 2021 gerealiseerd. Met deze groei is het aantal FTE van 295 naar 306 uitgebreid en
de inzet personeel niet in loondienst verdubbeld. De coronapandemie heeft wel in 2021 tot een
veel hoger verzuim geleid onder de medewerkers.
Door de verhoging van de omzet en het positieve resultaat is de liquiditeitspositie verder
verbeterd. De norm van drie maanden omzet wordt gehaald.
Het weerstandvermogen van de SIG blijft uitstekend en is zeker toereikend om te voldoen aan
diverse verplichtingen op het gebied van huur, rente en aflossingen.

Bedrijfsvoering
De SIG kent een stabiele bedrijfsvoering waarbij er veel aandacht is voor de interne controle in
combinatie met kwaliteit binnen de organisatie. De komende ontvlechting met de Carante Groep
zal veel vragen van de interne organisatie. Er zijn veel wijzigingen te verwachten op het technische
vlak maar er is gekozen om geen grote veranderingen door te voeren in de keuze van software.
Dat betekent daar er voortgebouwd wordt op de processen die er al zijn en daarin de taken
worden herijkt en waar nodig dienstverlening wordt ingehuurd.

Risico's
Het verzuim onder de medewerkers is hoog te noemen maar in verhouding tot de landelijk
branchecijfers blijft onder het gemiddelde. Desondanks is dit in combinaties met de steeds
krapper wordende arbeidsmarkt een risico waarin veel aandacht voor is en maatregelen worden
getroffen in werving, scholing e.d.
De verdere verzelfstandiging die gepaard gaat met de ontvlechting van Carante Groep vraagt een
verdere professionalisering van de organisatie en meer regievoeren in de bedrijfsvoering.| Deze
omslag na ruim zeventien jaar van samenwerking vraagt veel tijd van de organisatie.
In 2022 lopen veel aanbestedingstrajecten in de WMO en de Jeugdwet in ons werkgebied. Deze
aanbestedingen zijn meer gericht op samenwerking in de regio. Iets waar de SIG veel ervaring in
heeft. Het niet gegund krijgen van de zorg voor 2023 e.v. is een risico. We zijn nog in afwachting
van definitieve gunningen.
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Toekomstverwachtingen
In 2022 zullen het aantal WLZ woonplekken verder uitgebreid worden. De ontwikkelingen in het
sociale domein vraagt meer op het gebied van samenwerken en het delen van
verantwoordelijkheden. Dit zal leiden tot grote veranderingen in manieren van financieren en
verantwoording met elkaar afleggen. Voor de SIG staat dit jaar en komende jaren in het teken van
transitie van het sociale domein in combinatie met een stevige basis en goede basis in de WLZ.
Voor deze transities zijn investeringen nodig in kwaliteit, menskracht en automatisering. Vanwege
de goede financiële uitgangspositie en de huidige inzet van alle medewerkers, ziet de SIG met
vertrouwen tegemoet.
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5.1

JAARREKENING

Stichting SIG te Beverwijk

5.1.1
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021

31 december 2020

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

19.268.637

19.637.563

Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van
financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen

(2)
(3)
(4)

331.741
1.239.098
10.159.096

246.252
1.401.318
9.361.918

Totaal vlottende activa

11.729.935

11.009.488

Totaal activa

30.998.572

30.647.051

PASSIVA
Eigen vermogen

(5)

Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

45
17.995.435
213.424

Totaal eigen vermogen

45
17.626.160
213.424
18.208.904

17.839.629

Voorzieningen

(6)

1.076.850

698.663

Langlopende schulden (nog voor
meer dan een jaar)

(7)

6.910.983

7.271.133

4.801.835

4.837.626

30.998.572

30.647.051

Kortlopende schulden (ten hoogste 1
jaar)
Overige kortlopende schulden

(8)

Totaal passiva
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5.1.2

RESULTATENREKENINGOVER 2021

2021

2020

€

€

BEDR1JFOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige bedrijfsopbrengsten

(11)
(12)
(13)

26.430.050
227.861
401.407

24.222.121
632.089
622.794

27.059.318

25.477.004

18.696.073
1.126.788
6.621.412

17.346.431
1.057.746
5.835.754

Som der bedrijfslasten

26.444.273

24.239.931

BEDRIJFSRESULTAAT

615.045

1.237.073

-245.770

-230.206

369.275

1.006.867

Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

(14)
(15)
(16)

Financiële baten en lasten

(17)

RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

2021

2020

€

€

Toevoeging/(onttrekking):
Herhuisvesting
Automatisering en mobilisering
Reserve aanvaardbare kosten
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-163.000
250.000
282.275

98.302
331.130
577.435

369.275

1.006.867
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5.1.3

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2020

2021
€

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige
waardeverminderingen
-mutaties voorzieningen
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (exclusief schulden aan
kredietinstellingen)

615.045

1.237.073

1.126.788
378.187

1.057.746
-28.289

162.220

-105.097

-85.489

24.461

-35.792

499.433
2.160.959

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

28
-230.234

6
-245.776

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.685.327

-245.770

-230.206

1.915.189

2.455.121

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-466.637
3.568

-770.915
13.053

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-757.862

-463.069

-360.149

-490.612

797.178

1.501.440

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Mutatie geldmiddelen
Samenstelling geldmiddelen
2020

2021
€
Liquide middelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december

€

797.178
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€

7.860.478
9.361.918

9.361.918
10.159.096

Mutatie geldmiddelen

€

1.501.440
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5.1.4

GRONDSLAGEN VAN WAARDERINGEN EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1

ALGEMEEN

Activiteiten
Zorginstelling Stichting SIG is statutair (en feiteiijk) gevestigd te Beverwijk, op het adres Alkmaarseweg 1, 1947
DA te Beverwijk en is geregistreerd onder KvK-nummer 41222776.
De belangrijkste activiteiten zijn het huisvesten van en opvang en dagbesteding bieden aan en begeleiden,
verzorgen en behandelen van mensen met een verstandelijke beperking.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december
2021.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). De
grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in euro.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het
weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
- Economische gebruiksduur van materiële vaste activa
- Waardering van voorzieningen
- Compensatie coronakosten

Verbonden rechtspersonen
Stichting Vrienden SIG is verbonden met Stichting SIG. Stichting Vrienden SIG is een zuivere steunstichting en
wordt om die reden niet geconsolideerd. Het bestuur van deze stichting is een andere dan het bestuur van
Stichting SIG.
Stichting SIG is bestuurder van Stichting Thuiszorg Gehandicapten Vrijwilligers. Gezien het niet materiele
belang in deze stichting is besloten deze stichting niet te consolideren in Stichting SIG.
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5.1.4.2

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN AGTIVA EN PASSIVA

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans
verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk
is dat de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de
hoogste van de indirecte en directe realiseerbare waarde.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in
de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt
tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct
In de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te
worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt
dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten
tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten, inclusief
de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname
verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten
gewaardeerd op de manier zoals beschreven in de grondslagen voor de desbetreffende financiële
instrumenten.

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste
bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun
kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen.
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om
de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de
activa die door de instelling in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de
gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de
vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op
schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa.
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Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van lineaire
afschrijvingen. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te
onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen
afzonderlijk afgeschreven.
In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere
dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de
verplichting.
In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de
kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt
tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het
opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Investeringssubsidies
Voorzover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze:
- in mindering gebracht op de investeringen of
- als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen.
Groot onderhoud:
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/
disagio of transactiekosten dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening
wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is
het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter
dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kapitaal
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde
van de verplichtingen materieel Is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.
In de toelichting op de balans is een nadere uiteenzetting van de grondslagen per voorziening uitgewerkt.
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Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten dan is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende
schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
5.1.4.3

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden verwerkt in
het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen
die gelden voor het opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld).
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend, In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Pensioenen
Stichting SIG heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op
het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij
Stichting SIG. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij
het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting SIG betaalt hiervoor premies waarvan de helft
door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer, De pensioenrechten worden jaarlijks
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2021 bedroeg de dekkingsgraad
106,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari 2020 een herstelplan
opgesteld voor De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de
dekkingsgraad ultimo 2027.
Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag
is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële
positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de
wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van
ongeveer 125% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg
dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid
aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).
PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Stichting
SIG heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting SIG heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Volgens de officiële regels moet PFZW de pensioenen verlagen als de actuele dekkingsgraad op 31 december
2020 lager zou zijn dan 104,3%. In verband met de coronacrisis is deze norm verlaagd tot 90%. Aan deze
norm wordt op 31 december 2020 voldaan.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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5.1.4.4

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

5.1.4.5

GRONDSLAGEN VOOR GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan
de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.Gebeurtenissen die
geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening
verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de
jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
5.1.4.6

WAARDERINGSGRONDSLAGEN WNT

Voorde uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet
en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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5.1.5

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruit- betalingen op
materiële vaste activa

16.475.728
2.015.274
678.415

16.789.624
2.151.684
694.290

99.220

1.965

Totaal materiële vaste activa

19.268.637

19.637.563

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
2021

2020

€

€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

19.637.563
770.915
-1.126.788
-13.053

20.232.240
' 466.637
-1.057.746
-3.568

Boekwaarde per 31 december

19.268.637

19.637.563

Toelichting:
Vooreen nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen
naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Vooreen nadere toelichting wordt
verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in onderdeel 5.1.7.
De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 26.964.000 (2020: € 26.964.000) als onderpand voor
schulden aan kredietinstellingen, waarvan €26.964.000 (2020: €26.964.000) als garantie voor leningen die zijn
geborgd via het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ).
De zorginstelling heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van het WFZ onroerende
goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander zakelijk recht te
bezwaren.
Tevens heeft de zorginstelling zich verbonden om op eerste verzoek van het WFZ een recht van hypotheek
aan het WFZ te verstrekken op onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of gedeeltelijk
door het WFZ is geborgd.
Deze akte is opgesteld in 2012. Sindsdien zijn een aantal royementen verleend door de hypotheeknemers in
verband met verkoop.
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Stichting SIG heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de
toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroom genererende
eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering
samenhangende activa per 31 december 2021.
Op basis van de uitgevoerde analyses is in 2021:
- geen afwaardering noodzakelijk gebleken.

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort WLZ
2020

2021

Totaal

€

€

€

Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten

46.465
-292.717

Subtotaal mutatie boekjaar

-246.252

331.741

85.489

-

331.741

331.741

c

a

246.252
331.741

Saldo per 31 december

246.252
331.741
46.465
-292.717

Stadium van vaststelling (per erkenning):
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort

31-12-2021

31-12-2020

€

€

331.741

246.252

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil
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2021

2020

€

€

19.313.735
-18.981.994

17.122.343
-16.876.091

331.741

246.252

Stichting SIG te Beverwijk

3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Belastingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Totaal debiteuren en overige vorderingen

31-12-2021

31-12-2020

€

€

255.426
-4.491
236.581
751.582

375.816
10.231
349.998
665.273

1.239.098

1.401.318

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 7.868 (2020: € 25.322).
In de nog te ontvangen bedragen is een vordering opgenomen van € 55.022 (2020: € 145.958) aan transitie
vergoedingen.

4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
31-12-2021
€

31-12-2020
€

Bankrekeningen
Kas

10.149.914
9.182

9.353.691
8.227

Totaal liquide middelen

10.159.096

9.361.918

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. De stichting heeft een kredietfaciliteit bij de ING Bank van € 800.000.
Daar wordt nu geen gebruik van gemaakt.
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PASSIVA

5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

45
17.995.435
213.424

45
17.626.160
213.424

Totaal eigen vermogen

18.208.904

17.839.629

Herhuisvesting
Automatisering en mobilisering
Vrijwilligers en cliëntenonderzoek
Reserve aanvaardbare kosten

1.737.000
750.000
76.520
15.431.915

1.900.000
500.000
76.520
15.149.640

Totaal bestemmingsfondsen

17.995.435

17.626.160

213.424

213.424

Bestemmingsfondsen

Algemene reserve
Algemene reserves

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per 1
januari 2021

Saldo nog te
splitsen

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per 31
december
2021

€

€

€

€

€

45

Kapitaal

45

-

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per 1
januari 2021

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per 31
december
2021

€

€

€

€

Bestemmingsfondsen:
Herhuisvesting
Automatisering en mobilisering
Vrijwilligers en cliëntenonderzoek
Reserve aanvaardbare kosten

1.900.000
500.000
76.520
15.149.640

-163.000
250.000
282.275

1.737.000
750.000
76.520
15.431.915

Totaal bestemmingsfondsen

17.626.160

369.275

17.995.435
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Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per 1
januari 2021

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per 31
december
2021

€

€

€

€

Algemene reserves

213.424

-

-

213.424

6. Voorzieningen
De specificatie is als volgt:
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per 1
januari 2021

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Saldo per 31
december
2021

€

€

€

€

€

Verlieslatende contracten
Jubileumverplichtingen
Langdurig zieken
Terugbouwverplichting

248.865
276.958
172.840

434.264
14.699
231.077
5.380

-20.800
-286.433
-

434.264
242.764
221.602
178.220

Totaal voorzieningen

698.663

685.420

-307.233

1.076.850

.

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-12-2021
€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

461.388
615.462
420.984

Toelichting per categorie voorziening:
Verlieslatende contracten
De voorziening verlieslatende contracten is gevormd voor de doorlopende contractuele verplichting c.q. kosten
met betrekking tot de samenwerking Carante Groep. Deze samenwerking zal formeel eindigen per
31-12-2022.
Jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft
de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op
gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,31%.
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Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte
loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet
zuilen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2021 vallen, gebaseerd op 100 %
gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar.
Terngbonwverplichting
-De voorziening terugbouwverplichting betreft een voorziening om de toekomstige lasten voor het herstellen
van panden in de oorspronkelijke staat. De voorziening is gevormd op nominale waarde.
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7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken

31-12-2021

31-12-2020

€

€

6.910.983

7.271.133

2021

2020

€

€

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari
Nieuwe leningen
Af: aflossingen
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

7.631.282
-360.149
-360.150

7.991.432
-360.150
-360.149

Stand langlopende schulden per 31 december

6.910.983

7.271.133

-

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
2021
2020

Aflossingsverplichting van de langlopende schulden (< 1 jr.)
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.)
(balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

€

€

360.150

360.149

6.910.983
5.540.832

7.271.133
5.877.498

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende
schulden,
De aflossingsverplichtingen van komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij ING Bank N.V. luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
• pandrecht op de vorderingen;
• pandrecht op de machines en installaties;
• DSCR ten minste 1,2 en de omzet ratio 15%.
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8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Crediteuren
Aflossingsverplichting van de langlopende schulden (< 1 jr.)
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Verplichtingen persoonlijk budget levensfase
Nog te betalen rente
Overige schulden
STG

503.637
360.150
793.422
14.975
551.907
562.931
1.325.823
40.585
524.805
123.600

546.724
360.149
1.089.349
33.059
530.937
544.130
1.213.479
42.947
333.869
142.983

Totaal overige kortlopende schulden

4.801.835

4.837.626

9. Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de
instelling kunnen blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze financiële instrumenten zijn in de balans
opgenomen. De instelling handelt in overeenstemming met de interne procedures en gedragslijnen niet in
financiële derivaten.

Kredietrisico
De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij zorgkantoor en gemeenten. De kredietrisico's
zijn beperkt.

Renterisico
Het renterisico voor de instelling is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van de opgenomen
leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage. Zie overzicht langlopende leningen.

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans opgenomen verantwoorde financiële instrumenten, waaronder
vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen
(Meerjarige) financiële verplichtingen
De instelling heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van huurcontracten
betaalbaar
betaalbaar
betaalbaar
binnen 1 - 5
binnen na 5
binnen 1 jaar
jaar
jaar
€
Dorpsstraat 111, Castricum
Generaal Spoorlaan 147 a-g, haarlem
Bloemendaalseweg 259, Overveen
IJslandpark 15-30, Haarlem
Schans 2, Beverwijk
Frans van der Wielstraat 103-133
Breestraat 154

86.016
30.070
35.417
97.615
54.348
121.431
47.199
472.096

€

Totaal

€

€

93.184

-

-

-

123.960
390.459
217.392
485.725
205.960

113.884
511.777
1.072.644
519.190

179.200
30.070
159.377
601.958
783.517
1.679.800
772.349

1.516.680

2.217.495

4.206,271

-

De einddata van de langlopende huurcontracten zijn als volgt:
• Dorpsstraat 111,31 -01-2024
• Generaal Spoorlaan 147 a-g, 30-09-2022
• Bloemendaalseweg 259, 30-06-2026
• IJslandpark 15-30, 06-03-2028
• Schans 2, 31-05-2036
• Frans van der Wielstraat 103-133, 08-11-2035
• Breestraat 154, 31-01-2037
VPB-plicht Jeugdzorg
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
organisatie van jeugdhulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de
diverse aanbieders van jeugdhulp. Voor de jeugdhulplnstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging
(tot 2015) naar bekostiging op contractbasis (vanaf 2015) - meer dan voorheen - tot het risico van
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden.
Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal geen
beroep meer kunnen doen op het zogenoemde 'subsidie-besluit' vennootschapsbelasting, omdat niet meer
wordt voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden. Daardoor wordt aangenomen dat de
jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze
instellingen vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen van toepassing zijn om
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te denken aan de zogenoemde
'zorgvrijstelling' In de vennootschapsbelasting.
Eind 2018 heeft de staatssecretaris van financiën in een nieuw Besluit een toelichting gegeven bij de
toepassing van de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting. Die toelichting biedt weinig ruimte. Op landelijk
niveau vindt nog overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport, het
Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van Financiën en sectorale belangenbehartigingsorganisaties
over de hierboven geschetste fiscale problematiek. Over de eventuele uitkomsten van dit overleg, meer In het
bijzonder of en onder welke voorwaarden vennootschapsbelastingplicht kan worden afgewend, Is thans nog
niets inhoudelijk bekend.
In de context van het vorenstaande en op basis van een nadere analyse en evaluatie van feiten en
omstandigheden, heeft Stichting SIG vooralsnog geen rekening gehouden met een
vennootschapsbelastingplicht in de jaarrekening.
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Obligo
Indien het WfZ op zijn garantieverplichtingen wordt aangesproken en in het extreme geval het vermogen van
WfZ onvoldoende is om aan de garantieverplichtingen te voldoen, dan kan het WfZ via de obligoverplichting
een beroep doen op financiële hulp van de WfZ-deelnemers. De hulp wordt dan geboden in de vorm van een
renteloze lening aan het WfZ. Het obligo is 3% van de restschuld geborgde leningen en bedraagt derhalve
€147.509 ultimo 2021.
Bankgarantie
Er is een bankgarantie afgegeven van € 4.537 ten behoeve van de Rooms-katholieke Parochie te Castricum
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroies door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde
zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde
productie. De effecten van eventuele materiële nacontroies zijn vooralsnog onzeker. Stichting SIG heeft op
basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende
risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles.
Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar
2021 richt deze onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor
geldt dat op basis van landelijke en lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is
gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten kan worden dat de verwerkte bedragen bij de
definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan in het resultaat van het
boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt.
Stichting SIG verwacht uit hoofde van genoemde nacontroies geen noemenswaardige correcties op de
gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.
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5.1.6

MUTATIEOVERZICHTMATERIËLE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

edrijfsgebouwe
en terreinen

Machines en
installaties

€

€

Materiële
vaste
Andere vaste bedrijfsactiva
bedrijfs
in uitvoering
en vooruit
middelen,
technische en betalingen op
administratieve
materiële
vaste activa
uitrusting
€

Totaal
€

€

21.137.037

3.213.252

1.353.492

1.965

-

-

-

-

-

-4.347.413

-1.061,568

-659.202

-

-6.068.183

16.789.624

2.151.684

694.290

1.965

19.637.563

416.669
-730.565

75.359
-209.121

181.632
-187.102

97.255

770.915
-1.126.788

-3.242
594

-52.027
41.622

-

-

-

-55.269
42.216

-313.896

-136.410

-15.875

97.255

-368,926

21.553.706

3.285.369

1.483.097

99.220

26.421.392

-

-

-

-

-

-5.077.978

-1.270.095

-804.682

-

-7.152.755

16.475.728

2.015.274

678.415

99.220

19.268.637

0%-20%

5%-10%

10%-20%

0%

25.705.746

Boekwaarde per 1 januari 2021

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
-desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per
saldo)
Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
2021
Afschrijvingspercentage

-
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BIJLAGE
5.1.7
Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever
BNG
ING I
ING II
Triodos
BNG
TOTAAL

Afsluit
datum
01-07-1998
17-02-2012
17-02-2012
15-11-2012
02-07-2014

Hoofdsom
€
587.078
1.000.000
2.500.000
1.600.000
5.000.000

Totale
looptijd
25
30
30
30
30

Soort lening
lening
lening
lening
lening
lening

Werkelijkerente
%
0,75
4,55
2,15
3,24
2,69

Restschuld
31
december
2020
€
70.450
699.999
1.770.834
1.173.333
3.916.666

Nieuwe
leningen in
2021
€

7.631.282
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Aflossing in
2021

Restschuld
31
december
2021

Resterende
looptijd in
Restschuld jaren eind
Mlossingswijze
over 5 jaar
2021

€
23.484
33.332
83.334
53.333
166.666

€
46.966
666.667
1.687.500
1.120.000
3.750.000

499.997
1.270.835
853.335
2.916.665

360.149

7.271.133

5.540.832

€
-

2
20
20
21
23

per jaar
per jaar
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal

Aflossing
2022
€
23.483
33.334
83.333
53.333
166.667
360.150

Gestelde zekerheden
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
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5.1.8

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorg prestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:
2021

2020

€

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Overige zorgprestaties

20.910.001
3.244.428
2.206.670
68.951

18.673.439
2.851.473
2.612.675
84.534

Totaal

26.430.050

24.222.121

Toelichting:
De overige zorgprestaties betreffen de opbrengsten uit onderaanneming bij andere zorgaanbieders.
In het budget WLZ is voor 2021 € 1.549.501 aan PGB-gelden verantwoord (in 2020: € 1.551.096).
In bovenstaande WLZ opbrengsten is in totaliteit € 1.179.193 aan corona-compensatie opgenomen. Deze
compensatie betreft doorlopende kosten en de extra kosten SARS-CoV-2 virus
Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-compensatie 2021. De in de
opbrengsten verwerkte corona-compensatie is daarom gebaseerd op een schatting. Daarbij is rekening
gehouden met de berekende omzetderving (verminderd met minderkosten), de extra gemaakte
(corona)kosten, toepasselijke wet- en regelgeving voor de compensatie daarvan en (voorlopige) afspraken met
zorgfinanciers over de compensatie. Het kan zijn dat de corona-compensatie hoger of lager wordt vastgesteld
dan waarmee in deze jaarrekening rekening is gehouden. Deze verschillen zullen verwerkt worden in de
jaarrekening 2021. Verwacht wordt dat het afrekeningsverschil op totaalniveau beperkt zal zijn en zich zal
bewegen tussen €10.000 negatief en €10.000 positief.
12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:

Subsidie zorgbonus

2021

2020

€

€

227.861

632.089

Toelichting:
Het bedrag voor de subsidie zorgbonus is bepaald op basis van de ingediende subsidieaanvraag en de
voorlopige toekenning daarop en aangepast tot het niveau van de uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen en
de belastingheffing daarover. De zorgbonussen zijn uitbetaald in december 2021. De subsidie is nog niet
vastgesteld. Op basis van de ovenwegingen bij de toekenning van de zorgbonussen en de subsidieaanvraag
daarvoor, worden geen bijzondere afrekeningsverschillen verwacht. Het bedrag aan uitbetaalde bonussen,
inclusief de belastingheffing daarover bedraagt € 288.550 en is verwerkt onder de personeelskosten.
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13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
2021

2020

€

€

Opbrengst winkels dagbesteding
Overige opbrengsten
Opbrengst verkoop gebouw

99.802
301.605
-

67.162
138.817
416.815

Totaal

401.407

622.794

LASTEN

14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
2021

2020

€

€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Zorgbonus
Dotatie/vrijval voorziening

13.298.252
2.180.013
1.067.530
648.044
227.861
-50.501

12.513.114
2.145.069
935.620
535.993
632.089
-76.425

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

17.371.199
1.324.874

16.685.460
660.971

Totaal personeelskosten

18.696.073

17.346.431

Toelichting:
Met betrekking tot de (subsidie) zorgbonus, wordt verwezen naar de toelichting op de subsidiebaten.
Personeelsleden
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
2021

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

2020

306

295

15. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

Materiële vaste activa

2021

2020

€

€

1.126.788

1.057.746

730.565
209.121
187.102

695.688
197.841
164.217

1.126.788

1.057.746

Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
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16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
2021

2020

€

€

1.586.150
1.693.977
1.025.550

1.498.646
1.665.825
1.052.423

445.941
97.537
46.467
217.835

399.713
131.730
52.565
188.657

807.780

772.665

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

1.068.311
439.644

855.455
-9.260

Totaal overige bedrijfskosten

6.621.412

5.835.754

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal

Toelichting:
In de algemene kosten zijn in 2021 € 137,- (2020: €

,-) opgenomen als representatiekosten bestuurder.

17. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
2021

2020

€

€

Rentebaten

6

28

Rentelasten

-245.776

-230.234

Totaal financiële baten en lasten

-245.770

-230.206
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1B WFT NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSFN PUBLIEKE EN SEM1PUBL1EKE
SECTOR (WNT)

Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2020 is
als volgt:
1 a I ftidinggevenrifi tnpfi incHonarissen met dienstbetrekking en leidinflqeveDde.topfUDGtlQnarJSBfin zonder
Hiensthetrekkinq vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021
Bedragen x € 1
Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum functievervulling)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
Deeltijdfactor
(Fictieve) dienstbetrekking
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging uithoofde van de functie van topfunctionaris

J.P.C. K
Bestuurder
1-1-2008
heden
100%
ja
128.128
12.616
140.744

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Totaal bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

140.744
nvt
170000

Vergelijkende cijfers 2020
Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum functievervulling)
in dienst tot en met (datum einde functievervulling)
Deeltijdfactor
(Fictieve) dienstbetrekking
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Bestuurder
1-1-2008
heden
100%
ja
123.313
11.670

Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

134.983

Totaal bezoldiging

134.983

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

163.000

Stichting SIG te Beverwijk

Toezir.hthm idende topfunctionarissen met hazolriiging hoven € 1700
Gegevens 2021
V.P.A.M.
BekendamPardoel

Bedragen x€1
Functie (functienaam)

Lid RvTA/oorzitter RvT
1-9-2021
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
heden
Bezoldiging
14.081
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
19.841
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
N.v.t.

M.J. Fortuin
Lid RvT
12-3-2013
heden
11.294
17.000

N.v.t.

Gegevens 2020
V.P.A.M.
BekendamPardoel

Bedragenx€1
Functie (functienaam)

Lid RvTA/oorzitter RvT
1-3-2018
heden
10.000
16.300

In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

M.J. Fortuin
Lid RvT
12-3-2013
heden
10.019
16.300

Gegevens 2021
G.A.Lohman

Bedragen x€ 1
Functie (functienaam)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

A.
Bruggeman

K.I. Oyunlu

Voorzitter RvT/Lid RvT
1-1-2015
heden
16.093
22.659

Lid RvT
1-1-2015
heden
12.070
17.000

Lid RvT
1-3-2018
heden
11.324
17.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020
G.A. Lohman

Bedragen x€ 1
Functie (functienaam)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Voorzitter RvT/Lid RvT
1-1-2015
heden
15.000
24.250
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A.
Bruggeman
Lid RvT
1-1-2015
heden
10.057
16.300

K.I. Oyunlu
Lid RvT
1-3-2018
heden
10.000
16.300

Stichting SIG te Beverwijk

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp
aan Stichting SiG een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft klasse
lil, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 170.000 . Dit maximum wordt
niet overschreden door de Raad van Bestuur.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 25.500 en
voor de overige leden van de Raad van Toezicht€ 17.000. Deze maxima worden niet overschreden.
19. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:
2021

2020

€

€

1. Controle van de jaarrekening
2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en
Nacalculatie)
4. Niet-controlediensten

47.387

45.000

25.861
-

25.430
2.000

Totaal honoraria accountant

73.248

72.430

20. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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5.1.9

VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting SIG heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 24 mei 2022.
De raad van toezicht van de Stichting SIG heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering van 24
mei 2022.

Resuitaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

W.G.
V.P.A.M. Bekendam-Pardoel
Voorzitter Raad van Toezicht

24 mei 2022

24 mei 2022

W.G.
K.l. Oyunlu
Lid Raad van Toezicht

G.A. Lohman
Lid Raad van Toezicht

24 mei 2022

W.G.
24 mei 2022

W.G.
D. van Duin
Lid Raad van Toezicht

24 mei 2022

W.G.

W.G.
A. Bruggeman
Lid Raad van Toezicht

M.J. Fortuin
Lid Raad van Toezicht

24 mei 2022

J.P.C. Kroft
Bestuurder

24 mei 2022

5.2

OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS
5.2.1

Statutaire regeling winstbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 3e, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting
SIG.
5.2.2

Nevenvestigingen

Stichting SIG heeft geen nevenvestigingen.
5.2.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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VERSTEGEN

Noordendijk 207

accountants en adviseurs

Postbus 574
3300 AN Dordrecht

Nr. 648

T. (078) 64815 55

info@verstegenaccountants.nl

Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van
Stichting SIG

www.verstegenaccountants.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
A. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting SIG te Beverwijk gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting SIG op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021
in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de resultatenrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting SIG zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie
De jaarverslaggeving omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De
andere informatie bestaat uit:
•
de overige gegevens;
•
de bijlage corona-compensatie 2021;
VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. - KVK NR. 24342109.
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van hel SRA van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40481496.

mgjlf

-©-

SRA

•
•

de bijlage 'Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode
1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)';
de bijlage 'Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode
1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)'.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de bijlage
corona-compensatie 2021, de bijlagen zorgbonus en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd versiaggevingsstelsel moet de raad van
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag
geving van de organisatie.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan ais gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling
Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
•

•

•

•

•
•

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controle
werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing.
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
organisatie.
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in
de jaarrekening staan.
Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 24 mei 2022

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
ing. J.L. Wisse RA

Stichting S1G

BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021
Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021

I Zorgaanbieder

i
j Stichting SIG

Stalulalre naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

|

i Beverwijk
I4IM27781

Door de uitbraak van hel coronavirus (Covid-19) Is voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontslaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg le continueren, waarbij de negatieve financiële
gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende heljaar
hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacnsis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2021 voorziet in de behoefte van
zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dal de corona-schade en corona-compensalie evenwichtig zijn.

Hel coronavtrus heelt In 2021 nog steeds geleld tol omzetdervlng en extra kosten. We zien dat In 2021 het verzuim hel niveau van 2019 ruim overstijgt, zodat extra personele kosten zijn gemaaid als gevolg
van de pandemle. In de dagbesteding Is de 1.5 meier het gehele Jaar gehanteerd waardoor groepen kleiner waren dan In 2019 en hel vervoer van cliënten is een grote logistieke uitdaging geweest in 2021. Er
zijn veel meerritten gemaaid om cliënten veilig te vervoeren. Hel zelf blijven testen fn 2021 heelt wel bijgedragen dat we sneller de roosters konden opvullen maar heelt de uitval door verzuim niet tegen

Aandeel van de coronacompensatie 2021 in de opbrengsten 2021

Conlinuïleilsbijdrage/omzelgaranlie corona-compensalie
Compensalie personele meerkosten corona
Compensatie materiële meerkoslen corona
Corona-compensalie uil hoofde van NOW*
Overige corona-compensalie
Totaal loegekende corona-compensalie

€
€

Wlz
968343
472.148
194 201

€

1.634.692

Jw

Wmo

Zvw

Overig

Fz

€
€
€
€

Totaal
968.343
472.148
194.201
“

JL_

AF: nog niet in de jaarrekening 2021 verv/erkle corona-compensalie 2021*

6

«5 499

Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-compensalie 2021

€

1.179.193

€
€
€
€

20.91Ó.001

€

€

€

€

-

€

€

€

€

€

-

€

E
e
€
§

2 206 670 €
2249820 €
2.812.675 €
2.574.925 €

•

€

1.634.692

n
€

1.179.193

G
€
G
G

27.059.318
26.518.320
25.477.004
22.835.555

455.499

Opbrengsten, inclusief corona-compensalie:
jaarrekening 2021
- begroting 2021
- jaarrekening 2020
jaarrekening 2019

20.986.800
18.673.439
17.502.743

3 082.540
2.851 473
2 405040

€
€
€
C

698219
199.160
1.339.417
352.847

4,36%

0,00%

0,00%

0,00%

5,64%

Aandeel totaal in de Jaarrekening verantwoorde corona-compensalie

«XJ244.428 MtfB'

2021 in opbrengsten 2021

**Toelichting bij niet Inde jaarrekening2021 verwerkte corona-compensatle 2021
____________ ______________________________
De filëhrërwerklë coron-compensatie in de Jaarrekening betreft de overproductie boven de herschikking«afspraken 2021 mël hel Zorgkantoor.

Analyse van de impact van de corona-compcnsatie op de rcsultaatontwiKkelmg 2021
Ontwikkeling gerapporteerde resuHaatrallo
jaarrekening
begroting 2021
jaarrekening
2021
____ _______ 2020
' 369.275 €
297.850 €
1.006.867
1,36%
1,12%
3,95%
n.v.t.
0,24%
-2,59%

|f

Resultaat boekjaar
Resultaalratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten)
Mutatie resultaalratio jaarrekening 2021 l.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019

Jaarrekening
2019
299 491
1,31%
0,05%

€

Verloop resultaat(ratio)
5,00%

€1.200.000
€1.000.000

4,00%

€800.000

3,00%

€600.000

2,00%

€400.000

1,00%

€200.000

0,00%

€-

jaarrekening 2021

begroting 2021
■■■Resultaat boekjaar

jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

—Resultaatratio (resultaat boekjaar/opbrengsten)

Toelichtingophot verloop van het resultaat/do resultaalratio
___ ______________________ _______________ _____________
In 2Ó2Ö v/ërd het resultaat boirwtóed door een incidentele bate boekwinst verkoop activa. Het resultaat 2021 Is In lijn van de begroting.

Ondertekening en waarmerking
Deze bijlage "Corona-compensalie 2021" bij de jaarrekening 2021 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisalie opgesleld. De organisatie heen zich, naar beste
weten van hel bestuur, niet bevoordeeld door een le hoge compensatie van corona-schade.

l.f.r.ff, M WW,!. !■ !.(•!
Plaals en dalum

J.P.C. Krofl (W.G.)

J i bllMBH Jb - >

Waarmerk accountant ter identificatie
Beverwijk. 24 me 2022

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)
Derden

Werknemers
Aantal

Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a)

385

€ 266.604,80

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b)

381

€ 146.574,51

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max.€ 307,77 per zorgprofessional)
-

30

30

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c)

Totaal

Aantal

Euro
€20.197,20

€ 11.541,30

Eu

415

€ 286.802,1

381

€146.574,!

30

€ 11.541,:

€ 61.089,i

€ 61.089,00

Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max.€ 288,53 per zorgprofessional)

Aantal

€8.655,90

€8.655;

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)

€ 61.089,00

€ 8.655,90

€ 69.744,1

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)

€ 58.941.29

€0,00

€ 58.941.:

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel {forfaitaire WKR)

Ja

-

Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast {eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

ja

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b)

Euro

373

€ 671.400,00

353

€ 353.000,00

Aantal
26

20

.

Afgedragen of aaneegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max.€ 800 per zorgprofessional)

-

AfppHraeen nf aaneegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max.C 750 per zorgprofessional)

Totaal

Derden

Werknemers
Aantal

Euro
€ 45.500,00

€ 20.000,00

Aantal

Euro

399

€716.900,00

353

€ 353.000,00

20

€ 20.000,00

€ 244.089,00

€ 244.089,00
€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 244.089,00

C 15.000,00

€ 259.089,00

Verschil verleninesbeschikkine en feiteliike uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)

C 74.311.00

€ 10.500.0C

€ 84.811.00

-

Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen ais eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)

Ja

-

Verklaring- voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

(

Totaal afgedragen of aaneegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproftesionals (d)

Ja

