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Inleiding

Op 1 juli 2021 is de Hezenberg 75 jaar geworden. “Rijke historie en toekomstgericht!”, is als thema
gekozen door onze jubileumcommissie om dit te vieren. 75 jaar staat voor een hele geschiedenis
waarop we terug kunnen kijken. We vinden het belangrijk om onze historische wortels te kennen, ze
bepalen nog steeds de bodem van onze identiteit. Toch realiseerde de commissie zich ook dat we
niet alleen stil willen staan bij het verleden. We hebben vanuit het verleden ook geleerd dat wanneer
je dat te veel doet, je een rem zet op de ontwikkelingen.
Innovatie en toekomst oriëntatie bepalen in sterke mate onze vitaliteit en helpen ons in het heden
goede keuzes te maken voor de toekomst. Ervaringen uit het verleden helpen ons nog doordachtere
keuzes te maken, zodat we nog meer geschiedenis kunnen schrijven.
In dit verslag kijken we maar een jaar terug. Lees in ons jaarverslag hoe vitaal de organisatie is.
We hopen nog lang een bijdrage te kunnen leveren aan het herstel van onze (GGZ) gasten.
Mensen die vaak een flink deel van hun leven aan ons toevertrouwen. Omdat we geloven in hun
mogelijkheid tot verandering. “Geloof in verandering”. Daar hopen we nog heel veel jaren aan toe te
voegen.
Hezenberg “Lang zal ze leven, in de gloria! Hiep, hiep, hoera!”

Hattem, april 2022
Anne Jan Kok MSc
Bestuurder
Hezenberg
Christelijk Centrum voor
GGZ, Pastoraat en Retraite
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2

Profiel van de organisatie
2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslag leggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

2.2

Stichting de Hezenberg
Hezenberg 6
8051 CB
Hattem
038 2022900
410 38 724
info@hezenberg.nl
www.hezenberg.nl

Structuur van de organisatie

Stichting De Hezenberg is een Stichting die is opgericht in 1946. De werknaam is:
Hezenberg
Christelijk Centrum voor
GGZ, Pastoraat en Retraite
Gedurende het gehele verslagjaar was de bestuursvorm die van het Raad van Toezichtmodel,
bestaande uit vijf onbezoldigde leden van de Raad van Toezicht en een eenhoofdige, betaalde
Raad van Bestuur.
De Hezenberg is sterk ontwikkeld op het GGZ -domein. Normaal gesproken beslaat dit grootste
onderdeel minstens 95% van de totale organisatie. De andere domeinen beslaan ongeveer 5% en zijn
opgenomen in een ontwikkelprogramma. Dit jaar werd opnieuw sterk door COVID-19 gekleurd, het
deel van het pastoraat buiten de GGZ, Retraite en Verhuur bleef nog stilliggen om ons op de kerntaak
S-GGZ te kunnen richten en risico’s van COVID-19 besmetting tegen te gaan. Onze activiteiten m.b.t.
het jubileumjaar stonden daardoor ook onder druk. Om hier toch de nodig aandacht aan te kunnen
besteden is ervoor gekozen om de activiteiten over een heel jaar te spreiden zodat we mee konden
varen op de golven van COVID-19.
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Alle werkzaamheden worden verricht binnen de domeinen van Stichting De Hezenberg. Behalve
Stichting Vrienden van de Hezenberg bestaan er geen aanpalende nevenstichtingen of BV’s.
Doel van Stichting Vrienden is het werven van middelen ter ondersteuning van Stichting De
Hezenberg en is beschreven in een separaat en onafhankelijk jaarverslag.

2.2.1 Organigram
Het organigram per oktober 2020 was als volgt samengesteld:

2.2.2 Het interne toezicht
De taak- en rolverdeling tussen toezichthouder en bestuurder is vastgelegd in een Reglement Raad
van Toezicht en een Reglement Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer
per jaar met de bestuurder, zo nodig vaker.
In bijzondere gevallen overlegt de bestuurder met de voorzitter van de Raad van Toezicht en samen
bereiden zij de vergaderingen voor. Er is een geschillenregeling tussen Raad van Toezicht en Raad
van Bestuur geactualiseerd en vastgesteld.

2.2.3 Toelating
De Hezenberg beschikt over een toelating (WTZi) voor medisch specialistische zorg met verblijf
(categorie A t/m C -bedden) en ambulante Specialistische en Basis GGZ. De capaciteit van de klinische
functie is 25 plaatsen en geldt voor verzekerden met een psychiatrische aandoening en een medische
noodzaak tot verblijf (verblijfsspecificatie: psychiatrische aandoeningen algemeen).

2.2.4 Medezeggenschap
Ondernemingsraad
Hezenberg kent een Ondernemingsraad welke gewogen wordt verkozen: één lid uit het team GGZ en
twee leden uit de overige teams. Het aantal medewerkers ligt rond de 50. Aangezien de Hezenberg
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onder de CAO GGZ valt is zij verplicht met dit aantal medewerkers een ondernemingsraad te hebben
en te faciliteren.
De OR heeft zes keer in dit boekjaar vergadert, gedeeltelijk zonder en met de bestuurder. Ook is dit
keer weer één keer de Raad van Toezicht bij de vergadering betrokken. Een afgevaardigde van de OR
had zitting in de infectiepreventiecommissie die specifiek is ingesteld om COVID-19 uit de organisatie
te weren.
Cliëntenraad
De Cliëntenraad heeft een gemiddelde bezetting van 4 leden. De leden zijn oud-GGZ patiënten van
de Hezenberg. De Cliëntenraad heeft ondanks COVID-19 zes keer vergadert in dit boekjaar. Een deel
van de vergaderingen verliep via teams. De gevolgen van een dreigende COVID-19 haard zijn
veelvuldig besproken met de Cliëntenraad. Met name de periode dat COVID-19 consequenties had
voor de verblijfsduur van de patiënten, is aan de orde geweest. Ook werden behandelingen verlengd
om de verblijfsdoelen te halen die door COVID-19 dreiging onder druk kwamen te staan. Via vier
patiëntraadplegingen (op één na doorgegaan), patiëntevaluaties, Early Warning Evaluaties,
beleidsdocumentatie was de Cliëntenraad goed in staat de ontwikkelingen van de organisatie
rondom de patiënten te monitoren en van advies te voorzien.

2.3

Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Hezenberg GGZ biedt ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg (multidisciplinair),
pastorale hulpverlening en verblijfsplekken voor retraitegasten (andere activiteiten). De organisatie
vervult deze functies op basis van de christelijke levensbeschouwing en wetenschappelijke inzichten.
Deze gaan bij ons hand in hand waardoor wij ons baseren op waarde(n)volle evidence based, best
practice zorg en dienstverleningsproducten. Wij richten ons daarbij op de leeftijdsgroepen:
jongvolwassenen, volwassenen en in mindere mate ook 65+. Hezenberg is openbaar toegankelijk
voor iedereen ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwing of (culturele) achtergrond.
Klinische en Ambulante Specialistische GGZ
Patiënten worden meestal door een verwijzend specialist of door de huisarts (vaak als intermediair
tussen specialist en Hezenberg GGZ) verwezen voor een intake. Wanneer er sprake is van medische
noodzakelijkheid voor een klinische behandeling, worden zij ingeschreven als GGZ-patiënten en
ontvangen behandeling conform de Zorgverzekeringswet.
Hezenberg GGZ is een expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen. Dat houdt in, binnen de
ambulante zorg een breed spectrum aan persoonlijkheidsstoornissen en binnen de klinische zorg met
name patiënten uit het C-cluster. Daarnaast bestaat de doelgroep ook uit patiënten die reeds (vaak
langdurig) zijn behandeld in de Specialistische GGZ vaak met onvoldoende resultaat. De belangrijkste
diagnosegroepen zijn stemmingsstoornissen, dikwijls recidiverend, posttraumatische
stressstoornissen, angststoornissen en obsessief-compulsieve stoornissen. Hezenberg GGZ kiest altijd
een passende behandelsetting in relatie tot de stoornis. Deze behandeling vindt plaats in een context
waarin expliciet aandacht is voor zingeving en christelijke spiritualiteit. Dit laatste is ook de reden dat
veel van onze patiënten vanuit het hele land bewust kiezen voor aanmelding bij Hezenberg GGZ.
Sinds augustus 2019 biedt Hezenberg GGZ klinische zorg met C- B- A- bedden (voorheen alleen Abedden). De patiënten starten in een zogenaamde stabilisatiefase. Daarna komen de patiënten in de
behandelfase en tot slot in de afrondingsfase waar integratie en nazorg centraal staan.
Er wordt gewerkt op basis van drie zorgpaden, waarvoor onze patiënten geïndiceerd worden en
waarlangs de behandelingen plaatsvinden. Deze zorgpaden zijn korte klinische trajecten met een
gemiddelde van 12 weken. Er wordt gekeken naar de specifieke doelen van de patiënt, waardoor er
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op basis van zorgpaden en individuele begeleiding, zorg op maat geboden wordt. Binnen de
doelgroep die de Hezenberg bezoekt, ligt een groot accent op patiënten met complexe
Cluster C persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit op het terrein van stemmingsstoornissen en
daarnaast een complexe thuissituatie. De GGZ-afdeling heeft in de afgelopen jaren specifieke kennis
opgebouwd met betrekking tot de hiervoor genoemde stoornissen en in het bijzonder van de cluster
C persoonlijkheidsstoornissen. De organisatie deelt haar kennis binnen het “Kenniscentrum voor
Persoonlijkheidsstoornissen” waar de Hezenberg bij aangesloten is.
De indicatiestelling voorafgaand aan de behandeling vindt plaats op basis van strikte inclusie- en
exclusiecriteria. Onze psychiaters beoordelen of er een medische noodzakelijkheid is voor opname
en of een opname effectiever en/of efficiënter is dan ambulante behandeling.
Van de patiëntenpopulatie wordt binnen de huidige mogelijkheden 95% goed geïndiceerd voor een
zorgpad. Bij de overige 5% wordt tijdens de behandeling het traject bijgesteld. Er is vrije keuze voor
patiënten binnen onderdelen van de behandeling (door de focus op eigen doelen) en ook binnen het
e-Health-programma is een facultatief programma beschikbaar. De behandeling is tot op heden
gericht op een doelgroep die vastloopt in de ambulante specialistische zorg. Door een intensieve
klinische interventie op basis van o.a. psychotherapie en een ervaringsgerichte werkwijze met een
sterke doelfocus, kunnen wij deze patiënten een stevige impuls in hun ontwikkeling bieden en leiden
veel van de behandelingen tot een doorbraak.
In de behandeling is ons uitgangspunt: herstel, gedeeltelijk herstel of leren omgaan met de stoornis
in het dagelijks leven. Ondersteunend bij de behandeling zijn eHealth, vak-therapieën en pastorale
begeleiding. De therapieën zijn ingericht volgens de huidige stand van de wetenschap wat betreft
richtlijnen en zorgstandaarden. Verbeteringen zijn te behalen wanneer er op- of afschaling binnen de
klinische zorg kan plaatsvinden. Dit wordt ervaren als een gebrek in de financiering voor de complexe
zorg die de organisatie nu al vaak biedt en, naar verwachting, nog meer zal gaan bieden. Hezenberg
GGZ baseert haar interventies voor een belangrijk deel op de GIT-PD.
In een vroeg stadium wordt de terugkeer naar de thuissituatie een plek gegeven in de behandeling.
Alles is gericht op terugkeer en hoe daar het herstel een plek kan innemen of een nieuw
gedragsrepertoire kan helpen, om persoonlijke omstandigheden het hoofd te kunnen bieden in
combinatie met de stoornis.
Tijdens de COVID-19 crisis zijn veel behandelingen anders verlopen. Patiënten waren een enkele keer
genoodzaakt in weekenden over te blijven. Er kon minder familiebezoek plaatsvinden. Tijdens het
verblijf moesten alternatieven voor therapieën worden bedacht. Ook konden sommige therapieën
tijdelijk niet doorgaan. Dit leidde tot verlenging van behandelingen om de persoonlijke doelen te
kunnen halen. Ook is er door het personeel veel geïmproviseerd om de uitgevallen behandelingen te
compenseren.
Consequenties:
• Individuele behandelingen werden soms vervangen door beeldbellen (wanneer de
behandelaar thuis in isolatie verkeerde).
• In de weekenden en tijdens feestdagen werden alternatieve programma’s geboden toen het
voor de patiënten niet mogelijk was om naar huis te gaan.
• Behandelingen werden verlengd om de gemiste thuisweekenden en uitgevallen therapieën
te compenseren.
• COVID-19 leidde regelmatig af van de behandel inhoud waardoor behandelingen
stagneerden. Patiënten rapporteerden veel gevoel van onveiligheid. Ze waren over het
algemeen tevreden over de regels die Hezenberg GGZ stelde ter bescherming van hen en
over de communicatie die wekelijks in de richting van patiënten werd gevoerd.
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•

In plaats van gemiddeld 25 patiënten konden gedurende de crisis maar gemiddeld 20,3
patiënt opgenomen worden.
• Ook stagneerde tijdens de COVID-19 periode de patiënt-instroom.
Hezenberg GGZ heeft gelukkig geen momenten gekend waarop overwogen moest worden om een
afdeling volledig te sluiten. Ook de ambulante zorg heeft niet meer stilgelegen (zoals in de eerste
fase van de pandemie), zo nodig kon direct overgegaan worden op beeldbellen. Over de ervaring die
opgedaan is met beeldbellen is de behandelaar na langere tijd van gebruik, matig enthousiast. Het is
duidelijk geworden dat het gaat om een tijdelijk hulpmiddel, maar geen duurzaam alternatief.
Er is gekozen om segmentatie tussen de verschillende gebouwen, die in de eerste fase van de
pandemie is ingezet, aan te houden. Hierdoor bleef kruisbesmetting onder controle.
Overige activiteiten
Hezenberg Pastoraat biedt pastoraal psychologische zorg, zowel in ambulante setting als met verblijf
(maximaal 9 gasten). Voor zover deze groepsgewijs met verblijf plaats vindt, noemen wij dit onze
‘Pastorale-Weken’. Hierbij gaat het vooral om ingrijpende psychosociale hulpvragen en problemen
met een levensbeschouwelijke factor bij patiënten die daarmee in de thuissituatie zijn vastgelopen.
Het gaat hierbij voor het grootste deel om private financiering. Een deel van de patiënten krijgt het
vergoed uit een aanvullende ziektekostenverzekering. Deze activiteiten hebben tijdens het
verslagjaar volledig stilgelegen vanwege risico van COVID-19 besmetting.
Binnen Hezenberg Retraite zijn maximaal 9 plaatsen beschikbaar voor persoonlijke retraite met
verblijf. Ook worden deze ruimtes ingezet voor het faciliteren van een groepsbijeenkomst zoals
teambuilding of managementoverleg. Ook deze activiteiten hebben tijdens het verslagjaar volledig
stilgelegen vanwege het risico van COVID-19 besmetting.
Er is de keuze gemaakt om de klinische zorg bij de Hezenberg voorrang te geven boven ambulante en
kortstondige overige activiteiten.
Alle zakelijke verhuuractiviteiten zijn gedurende het verslagjaar volledig stil gelegd sinds het
uitbreken van de pandemie.

2.3.2 Patiënten/patiënten, capaciteit, productie
Patiënten
Kerngegevens

2019

2020

2021

Aantal intakes met potentiële patiënten
Aantal afgewezen patiënten na intake
Aantal patiënten zelf afgezegd
Aantal tot de behandeling doorgelaten patiënten
Gemiddeld aantal patiënten
Gemiddelde verblijfsduur per patiënt

198
58
3
140
23,7
52

127
39
2
86
19,5
67

141
43
7
91
20,3
64

Kerngegevens
GGZ-verblijfsdagen
Andere verblijfsdagen
Ambulante gesprekken

2019
5727
586
34

2020
5800
11

2021
5661
14
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Er is nog steeds sprake van een trendbreuk in de cijfers door COVID-19, hoewel de cijfers over 2021
een licht herstel laten zien t.o.v. 2020.
Het aantal intakes in 2021 is licht hersteld t.o.v. 2020, het jaar waarin COVID-19 een grote impact
heeft gehad op het aantal verwijzingen. Ook het aantal opgenomen patiënten in 2021 was iets hoger
dan in 2020. De gemiddelde verblijfsduur per patiënt laat dan ook een kleine verhoging zien t.o.v.
2020 maar is nog lang niet bij het gemiddelde aantal patiënten dat Hezenberg GGZ in huis kan
hebben.

2.3.3 Personeel
Ultimo 2021 bestond de Dienst Behandeling en Begeleiding uit 50 medewerkers in Fte als volgt
uitgedrukt
Kerngegevens
2019
2020
2021
Psychiaters
0,55
0,58
0,66
Klinisch psycholoog
0,5
0,5
0,55
Psychotherapeuten
0,72
0,72
0,77
GZ-psycholoog
0,55
0,55
0,55
Psychologen
1,39
2
2,8
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
0,94
0,78
Vak-therapeuten
0,88
0,9
0,94
Pastoraal begeleiders
1,58
1,43
0,76
GGZ-Agoog
0,75
0,14
0,14
Maatschappelijk Werkenden
0,24
0,24
0,24
Groepsbegeleiders
4,05
4,33
4,22
De Ondersteunende Diensten bestaan uit
Kerngegevens
Medewerkers Gastvrijheid
Medewerkers Onderhoud en veiligheid
Medewerkers administratie/ secretariaat en staf

2019
4,55
1,05
3,5

2020
4,55
0,67
3,67

2021
4,75
0,67
3,88

Management
Kerngegevens
Directie

2019
0,8

2020
0,8

2021
0,8

ZZP-ers
Kerngegevens
Psychiaters (achterwacht)
(GZ) Psychologen/ SPV-ers (behandelaren)
Back-up vaktherapeuten
Back-up Groepsbegeleiders
Technisch personeel

2019
0,8
0,2
0,1
0,3
1,0

2020
0,8
0,2
0,1
0,3
1,0

2021
0,8
0,2
0,1
0,3
-

2.3.4 Vrijwilligers
Binnen Hezenberg zijn tussen de 80-85 vrijwilligers actief. Gemiddeld genomen maken dagelijks
ongeveer 4 à 5 vrijwilligers parttime onderdeel uit van de werkzaamheden die gedaan worden. De
belangrijkste vrijwilligerstaken zijn: gastvrouwen voor de patiënten , receptieontvangst, bos- en
tuinonderhoud. Voor het onderdeel ‘Retraite’ is een groep gastvrij-ontvangst vrijwilligers beschikbaar
van ongeveer 35 mensen.
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De vrijwilligers worden aangestuurd door betaalde medewerkers, afhankelijk van waar de vrijwilliger
wordt ingezet. Deze betaalde medewerkers dragen ook zorg voor werving en selectie, training,
kwaliteitsbewaking e.d. De vrijwilligers zijn tijdens de COVID-19 crisisperiode verzocht thuis te
blijven. Gedurende het jaar zijn de activiteiten langzaamaan weer uitgebouwd. Door intensieve
structurele maatregelen (spatschermen, desinfectiepalen e.d.) konden de vrijwilligers weer veilig hun
werkzaamheden oppakken.

2.4

Werkgebieden

Vanwege het christelijke karakter en de specifieke functies van Hezenberg is er gekozen voor een
landelijk adherentiegebied. Dit betekent in de praktijk dat 60% van de patiënten binnen een straal
van 90 km rondom Hezenberg woont en 40% van de patiënten een grotere afstand moet afleggen
om ons te bezoeken.

2.5

Samenwerkingsrelaties

Hezenberg GGZ werkt samen met verschillende organisaties als GGZ-klinieken, Specialistische GGZ,
PAAZ- afdelingen, vrijgevestigde, huisartsen om haar zorg in ketenverband te kunnen realiseren.
Soms gaat het ook om gezamenlijke in-company-trainingen, maar meestal betreft het samenwerking
ten behoeve van de patiënten. Zo worden crisisactiviteiten waarbij opschaling nodig is, tot
bijvoorbeeld separatie in samenwerking, met een vaste collega-instelling ingevuld. Deze situaties
komen doorgaans niet vaker dan vijf keer per jaar voor. Daarom is ervoor gekozen om hier op deze
wijze invulling aan te geven. Hezenberg GGZ is aangesloten bij het Kenniscentrum voor
Persoonlijkheidsstoornissen. Deze samenwerking is van groot belang om samen te werken aan ‘state
of the art’ behandelingen en zo kwaliteit voor de patiënten te garanderen. Ook werken we samen
om onderzoek te doen naar de onderbouwing van behandelmethoden.
Bij Hezenberg GGZ is een achterwachtfunctie in het leven geroepen voor crisisinterventies. Er wordt
samengewerkt met een viertal psychiaters uit de directe omgeving die ingezet worden als de
voorwacht ruggenspraak nodig heeft en niet meer zelfstandig de crisis kan beslechten.
Wat betreft de zorgverzekeraars heeft Hezenberg GGZ een contract met VGZ en Zilveren Kruis.
Inmiddels is er met Menzis een contract afgesloten vanaf 2020. Met de andere zorgverzekeraars
wordt per cliënt op basis van restitutie afgerekend. De plafonds van de contracten van VGZ en
Zilveren Kruis zijn noodzakelijkerwijs opgehoogd om een dreigende patiëntenstop te voorkomen.
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3

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1

Normen voor goed bestuur

Het bestuur van Hezenberg functioneert op basis van het Raad van Toezichtmodel. De taakverdeling
tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn reglementair geborgd. De Raad van Toezicht
en Raad van Bestuur conformeren zich aan de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code1
en deze wordt volledig toegepast.
De normen voor Good Governance worden toegepast onder de condities van een voortdurend
proces van reflectie en communicatie over de waarden die ten grondslag liggen aan deze normen.
Op basis van haar visie streeft het bestuur ernaar om verantwoordelijkheden zo diep mogelijk binnen
de organisatie te delegeren, zodat er bij de medewerkers betrokkenheid ontstaat op de
werkzaamheden en hun rol daarin. De Raad van Bestuur werkt op basis van accreditatie en is lid van
de NVZD.

3.2

Raad van Bestuur

In het verslagjaar 2021 was er het gehele verslagjaar sprake van eenhoofdige
bestuurdersverantwoordelijkheid door:
Naam/ titel

Functie

Fte

Van – t/m

Nevenfunctie

De heer A.J. Kok MSc

Bestuurder

Parttime
80%

Januari t/m december

•
•

Senior-Adviseur Transmissie
Bestuurslid stichting Present

De Raad van Toezicht is van mening dat de nevenfuncties van de bestuurder niet zullen leiden tot
belangenverstrengeling. De bestuurder is bezoldigd conform de nieuwe modelregeling van de NVTZ.

3.3

Raad van Toezicht

Ultimo het verslagjaar 2021 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:
Naam / titel

Woonplaats

geboor
tejaar

Jaar v.
aantreden

Jaar v.
1e termijn/
aftreden

Aandachtsgebied

Relevante
(Neven)functies

De heer Ing. R. Grevers

Hoogeveen

1976

3-12-2019

2023 1e
termijn/
aftreden

Financiën /
vastgoed

•

Woningbouwcorporatie Accolade, manager
vastgoed.

Mevrouw Ds. T. K. Kwint
MA (afgetreden per 3011-2021.

Meppel

1981

13-2-2017

2021 (1e
termijn/
aftreden)

Management/
identiteit

•
•

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting PCBO
Meppel
Lid van de Raad van Toezicht ROC Friese Poort

De heer Mr. B.J. Souman

Zwolle

1975

7-12-2020

2024 (1e
termijn/
aftreden)

•
•

Advocaat ECHT Advocatuur
Voorzitter van Stichting Vrienden van Ypsilon

De heer Dr. J.M.H.P.
Timmermans
Voorzitter RvT

Udenhout

1953

15-4-2016

2024 (2e
termijn/
aftreden)

HRM &
Juridische
zaken
GGZ

•

Lid Commissie Buitenlands Gediplomeerden
Volksgezondheid VWS
Voorzitter Centrale Commissie Registraties
Nederlands Instituut van Psychologen
Voorzitter National Awarding Committee the
Netherlands (European Federation of
Psychologists’s Associations)

•
•

1

De Governance Code wordt toegepast zoals beschreven in het document: ‘Zorgbrede Governance 2017 (consultatieversie, 23 mei
2016)’ Code 2015, boz Brancheorganisaties Zorg’.
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•
•
•
De heer H. Lamberink
De heer Dr. P.J.
Verhagen

7-2-2022
Harderwijk

1957

2021 (1e
termijn/
aftreden)

13-22017

GGZ/
identiteit

Lid Beroepsveldencommissie (BVC)
Bacheloropleiding Social Studies Leiden
Voorzitter Redactieraad De Psycholoog
Lid Kernredactie Tijdschrift Klinische Psychologie

•

Voorzitter bestuur Stichting Belevingstuin
Petralien te Hattem

•
•

Secretaris van de stichting Psychiatrie en Religie
Accrediteur in het kader van de accreditatie bijen nascholing van de Ned. Vereniging voor
Psychiatrie
Redacteur, lid van de redactie van het tijdschrift
Groepen, van de Ned. Vereniging voor
Groepsdynamica en Groepspsychotherapie
Als deskundige lid van het college van het opzicht
(inzake misbruikrelaties) van de Protestantse Kerk
in Nederland
Bijzonder hoogleraar KU Leuven, faculteit
theologie en religiestudies
Lid van de werkgroep Pastoraat en
gezondheidszorg van de Protestantse Kerk in
Nederland

•
•
•
•

De Raad van Toezicht heeft in 2021 zes keer via beeldbellen vergaderd, telkens in digitale
aanwezigheid van de bestuurder.
Tijdens een deel van één van de vergaderingen heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren en
dat van de bestuurder geëvalueerd buiten aanwezigheid van de bestuurder. Eén keer per jaar
houden de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht respectievelijk een functioneringsgesprek
en beoordelingsgesprek met de bestuurder aan de hand van een vooraf opgesteld gespreksprotocol.
Van deze gesprekken wordt verslag gedaan in de vergadering van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht ontvangt voorafgaand aan de vergadering een schriftelijke
‘Voortgangsrapportage’ van de Raad van Bestuur en een cijfermatig verslag m.b.t. patiënten
aantallen en financiën over de achterliggende periode in relatie tot de begroting, met uitzondering
van kwartaalrapportages op inkomsten en uitgaven.
Onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich met name op heeft gericht zijn:
•
Toezicht op financiële continuïteit van de Hezenberg (waaronder ZPM)
•
Evaluatie en ontwikkeling van de samenwerking Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
•
Identiteitsontwikkeling
•
Innovatief vermogen: Stand van zaken strategisch Lange Termijn Beleid 100% Hezenberg
•
Stand van zaken businesscase Hezenberg GGZ 3.2
•
Uitkomsten externe audits
•
Back-up regeling bestuurder
•
Impact COVID-19
•
Deelname aan voorbereiding 75 jaar Hezenberg
•
Oprichting Renumeratiecommissie
•
Werving nieuw lid i.s.m. de Cliëntenraad
•
Invoering UBO
•
Werving en selectie nieuw lid van de Raad van Toezicht
•
Ingrijpende consequenties van kanaal- en dijkversterking (tijdelijke verhuizing
werkzaamheden van de Hezenberg
•
Upgrade stichtingsstatuten
De Raad van Toezicht heeft de Jaarrekening 2020 en de begroting 2022 goedgekeurd.
De bestuurder is in mei 2021 decharge verleend voor het gevoerde beleid over het jaar 2020.
De Jaarrekening is besproken in een vergadering waarbij ook de externe accountant aanwezig was.
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De Raad van Toezicht werkt met drie commissies:
1. Voorbereidingscommissie vergadering
2. Financiële commissie
3. Renumeratiecommissie
Er is frequenter contact dan regulier in commissieverband vergaderd met leden van de Raad van
Toezicht om de financiële risico’s door COVID-19 goed te kunnen monitoren. Veel van de overleggen
zijn via beeldbellen gevoerd. Leden van de Raad van Toezicht werden niet beloond voor hun
werkzaamheden, maar ontvingen een fiscaal onbelaste vergoeding. De onafhankelijkheid van de
leden van de Raad van Toezicht wordt gewaarborgd door jaarlijks de lijst ‘nevenfuncties’ te toetsen.
Gedurende het jaar werd een vacature gesteld in verband met de aflopende termijn van een van de
leden en werd een nieuw lid aangesteld.

3.4

Bedrijfsvoering

De werkorganisatie bestaat uit twee afdelingen: een afdeling Behandeling & Begeleiding en een
afdeling Bedrijfsvoering.
De afdeling Behandeling & Begeleiding bestaat uit:
1. Team behandelaars GGZ en Team Groepsbegeleiding
2. Team Pastoraat
3. Team Retraite
De afdeling Bedrijfsvoering kent drie teams:
1. Team Gastvrijheid
2. Team Faciliteiten
3. Team Bedrijfsbureau
Vanwege de visie en omvang van de organisatie vallen alle teams rechtstreeks onder de
verantwoordelijkheid van de bestuurder. De teams zijn daar waar mogelijk zelf organiserend
ingericht of hebben een primus inter pares (= eerste onder gelijken).
Er is geen Management Team. In plaats daarvan heeft een afgevaardigde van elk team zitting in een
afstemmingsoverleg waar de bestuurder over organisatie brede thema’s besluiten neemt onder
invloed van de afgevaardigden, Cliëntenraad en Ondernemingsraad.
De bestuurder wordt ondersteund door het bedrijfsbureau. De financieel-administratieve organisatie
is goed op orde. De accountant (Baker-Tilly) heeft daarover geen zwaarwegende opmerkingen
gemaakt. Driemaandelijks wordt een intern exploitatieoverzicht gemaakt, maandelijks een productieen liquiditeitsoverzicht. Deze worden besproken in het afstemmingsoverleg, financiële commissie en
de gezamenlijke vergadering van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
De salarisadministratie was in 2021 in zijn geheel uitbesteed aan Axis te Nunspeet. En er werd bij
ziekmeldingen gebruik gemaakt van Arbodienst ‘Perspectief’ te Harderwijk.

4

Beleid, inspanningen en prestaties
4.1

Strategisch Lange Termijn Beleid

Voor dit verslagjaar heeft de Hezenberg haar Strategisch Lange Termijn Beleid (= verder SLTB)
ontwikkeld. Dit SLTB is wat betreft zorgverlening gericht op het zo effectief mogelijk innemen van de
Hezenberg GGZ haar positie in de zorgketen binnen de GGZ in Nederland. De Hezenberg GGZ doet dit
als medisch specialistisch expertisecentrum voor kortdurende behandeling met verblijf voor een
specifieke doelgroep. Dit is beschreven in het SLTB 100% Hezenberg. Voor de GGZ is dit nader
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uitgewerkt in een businesscase Hezenberg GGZ 3.2. Hierin is vooral aandacht geweest voor de
behandelvisie en het zorgprogramma (zie paragraaf Kwaliteit van zorg op pagina 15). Daarnaast is in
het SLTB de ambitie verwoord om met de dienstverlening een preventieve bijdrage te leveren aan
het voorkomen van ernstige psychische klachten. Hezenberg GGZ is sinds 2018 aangesloten bij het
Kenniscentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen.
Op hoofdlijnen richt de Hezenberg zich in het SLTB op de volgende punten:
• De beschrijving van een totaalvisie op de gezondheidszorg en haar context
• Doorontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwt innovatief zorgprogramma
• Herdefiniëring van de doelgroepen
• Ontwikkeling van een dagbehandeling
• Aansluiting en/of ontwikkeling van kenniscentrum voor zingeving, gezondheid en gedrag
• Ontwikkeling van een duurzame bedrijfsvoering
• Ontwikkelingsprogramma voor landgoed en gebouwen
NB. Zowel het SLTB 100% Hezenberg als de Businesscase GGZ 3.2 zijn op te vragen bij het directiesecretariaat van de
Hezenberg via rvb@hezenberg.nl

4.2

Algemeen beleid verslagjaar

Het beleid was erop gericht om Hezenberg GGZ als aanbieder van GGZ steeds beter en effectiever
haar positie in te laten nemen als expertisecentrum op het terrein van persoonlijkheidsstoornissen
en aanpalende stoornissen die binnen dezelfde kaders te behandelen zijn en deze visie verder uit te
rollen in de nabije toekomst. Er is dit jaar opnieuw veel aandacht gegaan naar het Strategisch Lange
Termijn Beleid en de doorontwikkeling van de klinische GGZ op grond van de Guideline Informed
Treatment – Personality Disorders (verder aangeduid met GIT-PD). Ook zijn er belangrijke stappen
gezet in de doorontwikkeling van ambulante S-GGZ voor persoonlijkheidsstoornissen.
Een aantal belangrijke voorwaarde scheppende activiteiten die zijn uitgevoerd:
•
Profilering als expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen (zowel klinisch als
ambulant)
•
Integratie van het nieuwe zorgprogramma Hezenberg GGZ 3.2
•
Alle medewerkers hebben een vervolg GIT-PD-training gevolgd
•
Zorgprogramma’s zijn ten opzichte van elkaar verder gedifferentieerd
•
2e generatie vergaderstructuur voor het Multidisciplinair Overleg waarbinnen de patiënt
actieve deelname heeft.
•
Investeringsplan is ontwikkeld voor 2021
•
Onderhandelingen met zorgverzekeraars op grond van de Businesscase Hezenberg GGZ 3.1
•
Ontwikkeling van de Businesscase Hezenberg Ambulante Zorg voor
persoonlijkheidsstoornissen
Naast bovengenoemde is dit jaar opnieuw veel aandacht uitgegaan naar de impact van COVID-19. Er
is in 2020 een infectiepreventiecommissie ingesteld die alle maatregelen ter bescherming heeft
ingesteld. Deze tijdelijke commissie bestond ook dit jaar uit de functie van:
• Bestuurder
• Eerste Geneeskundige
• Beleidsmedewerker
• Communicatiemedewerker
• P&O/ Financieel medewerker
In de toekomst zal naar verwachting de infectiepreventiecommissie in een nieuwe vorm worden
doorgezet.
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Gedurende het hele jaar is er impact geweest op de instroom van patiënten en op de beschermende
maatregelen ter voorkoming van sluiting door COVID-19 uitbraak. Onze specifieke doelgroep van
patiënten is risico vermijdend gebleken bij de pandemie. De infectiepreventiecommissie heeft
gekozen de segmentatie van de organisatie die in 2020 is ingesteld gehandhaafd en vergaderingen
zijn zoveel als mogelijk digitaal ingevuld en daar waar mogelijk ‘face to face’. De lagere bezetting van
bedden bleef nodig om besmettingsgevaar te voorkomen. Dit is mede mogelijk gemaakt door de
overige activiteiten van pastoraat en retraite nog niet weer te activeren.
De tijdelijke maatregelen van 2020 zijn in 2021 overgegaan in structurele maatregelen en onderdeel
geworden van de “normale” bedrijfsvoering. De infectiepreventiecommissie zal actief blijven tot en
met de afbouw van de maatregelen met betrekking tot COVID-19. De opvolgende commissie zal toe
blijven zien op de specifieke hygiënemaatregelen in de toekomst.
In april 2022 zullen de dijken rondom de Hezenberg worden versterkt en zullen van het kanaal, dat
langs ons landgoed loopt, de damwanden moeten worden vervangen. Een klein stukje grond wordt
daarvoor aan het waterschap verkocht en de Hezenberg zal een periode van 3 maanden haar
dagactiviteiten op een andere locatie moeten organiseren vanwege het bijkomende lawaai. De
Hezenberg zal daarvoor overdag verhuizen naar Groot Stokkert (voormalig zorghotel in Wapenveld),
om haar activiteiten in rust en vergelijkbare omstandigheden uit te kunnen voeren. Deze locatie is op
6 km gelegen vanaf de Hezenberg.

4.3

Algemeen kwaliteitsbeleid

In het verslagjaar 2021 heeft in februari een audit voor her-certificering van het
kwaliteitsmanagementsysteem plaatsgevonden. Deze HKZ-audit is opnieuw gedaan door Dekra als
certificerende instantie.
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Opnieuw is in 2021 een volledige cyclus op basis van ‘roadmaps’ ten uitvoer gebracht. Via ‘roadmaps’
heeft de Hezenberg controle op haar Plan-Do-Check-Act – cyclus geborgd, maar ook de planning van
investeringen en ontwikkeling van de organisatie. Deze werkwijze is concreet en effectief voor
medewerkers door heldere doelstellingen, bijhouden van acties, evaluatie van implementatie en het
mogelijk stellen van aanvullende doelen.
Interne audits werden dit jaar volledig gedaan door interne auditors behalve P&O vanwege de
privacybescherming van de medewerkers onderling. Hiervoor wordt samengewerkt met een externe
kwaliteitsfunctionaris van een collega-instelling.
In 2022 zal weer een surveillance -audit plaatsvinden als onderdeel van het gangbare audittraject.
Voor het Elektronisch Patiënten Dossier maken we nog steeds tot tevredenheid gebruik van het ICTpakket ‘Careweb’. Careweb werkt volgens de internationale W3C standaard en is daarmee zeer
toegankelijk, eenduidig en klantvriendelijk. Bovendien heeft Careweb al jaren achtereen een
goedkeurende ISAE3402 type 2 verklaring voor de correctheid van declaraties.
Helaas is er nog steeds geen aansluiting met glasvezel gerealiseerd en is de straalverbinding met
Zwolle nog steeds in bedrijf. In 2019 zou de glasvezelaansluiting worden gerealiseerd. Echter is dit
vanwege technische omstandigheden nog niet mogelijk.
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Er is een selectie gemaakt voor een nieuwe eHealth-leverancier. Gekozen is voor het product
Serviant van de Tensingergroep. Het behandelteam was over het vorige pakket zeer matig tevreden,
tevens ontbrak hierin de mogelijkheid van testen. Serviant is inhoudelijk veel flexibeler bij de
inrichting, waardoor Hezenberg GGZ eigen specifieke behandelwijzen kan toevoegen aan het pakket.
Ook zijn er mogelijkheden om binnen het eHealthpakket testen af te nemen (incl. vragenlijsten voor
onderzoek).
In 2021 is doorontwikkeld aan GRIP een applicatie waarbinnen verschillende zaken worden geregeld
zoals:
• Patiënten logistiek
• Rapportages over IDU
• Kamerplanning
• Wachtlijst beheer
• Caseloads van medewerkers
• Workflow medewerkers

De normen voor voedselveiligheid, brandveiligheid en veilig werken zijn belegd en bewaakt door een
medewerker van het team facilitair, die over 2020 een Veiligheidsjaarverslag heeft geschreven dat
besproken is in de Raad van Toezicht.
Er wordt volgens strak regiem gecontroleerd op legionellabesmetting.
De Bedrijfshulpverlening (BHV) is op ruim voldoende sterkte, naast de groepsbegeleiders zijn er nog
een tiental medewerkers BHV-geschoold waardoor continuïteit geen issue vormt.

4.4

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten

4.4.1 Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestond in het verslagjaar uit vijf oud-patiënten. De vorm van behandeling
(kortdurend, gemiddeld 12 weken) laat niet toe dat actuele patiënten zitting hebben in de raad. Om
dit verlies aan actualiteit te compenseren houdt de Cliëntenraad vier keer per jaar een
patiëntraadpleging met een vertegenwoordiging van de patiënten die op dat moment intramuraal in
behandeling zijn.
Daarnaast stelt de organisatie voorafgaand aan enkele van de zes vergaderingen de Cliëntenraad de
resultaten van de doorlopende exit-enquêtes ter hand.
De Cliëntenraad kiest in onafhankelijkheid welke onderwerpen zij ter sprake brengt bij de bestuurder
en heeft daarvoor haar eigen vergadermomenten vooraf aan de vergadering met de bestuurder.
De Cliëntenraad heeft over het jaar 2021 weer een jaarverslag opgesteld. Zij hebben advies gegeven
bij:
• Evaluatie van de zorgpaden
• Therapie compensatieregeling
• De invoering van Serviant.
• Adviezen n.a.v. satisfactieonderzoek patiënten
• Adviezen n.a.v. GGZ-gastenraadpleging

4.4.2 Kwaliteit van zorg
Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 is er een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op onze website gepubliceerd dat via
MediQuest B.V. is gekeurd door de hieraan verbonden organisaties: GGZ Nederland, Landelijk
Platform GGZ, Platform Meer GGZ, Nederlands Instituut van Psychologen, Verpleegkundigen &
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Verzorgenden Nederland, Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en
psychotherapeuten, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de
Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen. Dit statuut is gereviseerd in 2019 en
2020.
Invoer nieuw zorgprogramma
Begin 2018 is een 2e generatie zorgpaden ingevoerd en dit heeft geleid tot een nieuw
zorgprogramma. In 2021 is de businesscase Hezenberg GGZ 3.1 opgevolgd en gewerkt aan meer
differentiatie van de zorgpaden ten opzichte van elkaar via de businesscase Hezenberg GGZ 3.2.
Dat heeft geleid tot:
• Doorontwikkeling van de pre-opnamedag
• Meer zorg op maat ontworpen binnen eHealth
• Nieuwe diagnostiekroute ontwikkeld
• Implementatie van therapiecompensatieregeling
• Herontwerp 2e generatie MDO-structuur waarbinnen patiënten deelnemen een vorm van
MDO
• Aanvullende training en ontwikkeling van medewerkers op grond van de GIT-PD
Klachten
In het verslagjaar zijn er geen formele klachten ingediend. De ‘Early Warning’ via de ‘Tips en Tops’
regeling was afdoende om kleinere suggesties ter verbetering van het leefklimaat te realiseren voor
de patiënten. Er is veel tijd besteed aan voorlichting met betrekking tot COVID-19. Tijdens deze
voorlichting konden patiënten hun hart luchten en frustraties kenbaar maken. Ook is inmiddels het
effect van groepsbegeleiders als eerste klachtopvang zichtbaar en vaak afdoende om kleine
frustraties niet tot klachten uit te laten groeien. Ook dit jaar laat de functie van
klachtenfunctionaris haar effect zien. Door klachtafhandeling heel direct op te volgen is het niet
nodig gebleken om de klacht hogerop te brengen naar de geschillencommissie of de externe
klachtencommissie of de Burgerlijke rechter.
Keurmerken en lidmaatschappen GGZ
Sinds 2010 is de organisatie aangesloten bij de brancheorganisatie de Nederlandse GGZ.
Sinds 1 mei 2012 is de organisatie onafgebroken HKZ-gecertificeerd geweest.
Sinds september 2016 werkt de organisatie onder het keurmerk voor Christelijke zorg. Daarmee is
gelijk een koppeling gemaakt met de website: www.ikzoekchristelijkehulp.nl. Verder is de Hezenberg
sinds 2017 toegelaten tot het keurmerk Basis GGZ. In 2020 ontvingen wij het eerste “Gouden
Randje” van dit keurmerk. Heel 2021 is onder dit keurmerk de basis GGZ verleend.
Sinds 2018 is de Hezenberg actief lid van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.
Veilig Incidenten Melden (VIM)en AVG
In het verslagjaar zijn VIM en AVG onder een commissie samengevoegd om de aandacht voor AVG
goed in het vizier te houden. Er zijn 17 meldingen gedaan voornamelijk op het terrein van VIM. De
aandacht voor meldingen is toegenomen door actief beleid van deze commissie. De betreffende
meldingen zijn behandeld en er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen, waardoor risico’s zijn
teruggebracht. Er konden geen specifieke tendensen worden waargenomen van structurele risico’s
en de meldingen op het terrein van VIM en AVG betroffen kleine correcties.
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Contact met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is in 2021 niet nodig geweest.
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4.5

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid
In verband met de transitie naar een organisatie met zelforganiserende teams is al in 2016 afscheid
genomen van het middenkader in de organisatie. De overlegstructuren zijn daarop aangepast. In
plaats van een Managementteam is er passend bij de omvang van de organisatie gekozen voor een
nieuwe vorm van besluitvorming. Veel besluitvorming vindt plaats binnen de teams. Organisatie
brede en complexe vraagstukken worden binnen het Afstemmingsoverleg aan de bestuurder
voorgelegd via een afvaardiging van de organisatie. Op grond hiervan kunnen gewogen besluiten
genomen worden ten behoeve van de organisatie. Deze organisatievorm werkt naar volle
tevredenheid en blijkt ook uit het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek van eind 2021 en de
jaargesprekken die in 2021 afgenomen zijn. De medewerkers waarderen collega’s en management in
dezelfde mate. Uit het MTO zijn geen punten naar voren gekomen, die extra aandacht vragen.
In 2019 hebben alle medewerkers van behandelaar tot kok zich via training verdiept in de GIT-PD.
Een naar doelgroep gedifferentieerde training is opgezet volgens het “teach-the-teacher-principe”.
Er zijn verschillende medewerkers speciaal getraind (via het kenniscentrum
persoonlijkheidsstoornissen) om de GIT-PD in elk onderdeel van de organisatie te introduceren en
implementeren. Dit wordt jaarlijks herhaald tot de GIT-PD helemaal in onze “haarvaten” zit.
De Hezenberg GGZ is aangemerkt als een leerbedrijf, stagiaires kunnen binnen die vorm een leerplek
vinden bij onze organisatie.

4.5.2 MTO
In 2021 heeft een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek plaatsgevonden. De scores liggen in lijn
met de vorige jaren en brachten geen verrassingen.
• Wel blijft aandacht voor de OR in onze relatief kleine organisatie een punt van aandacht
In het vorige MTO kwam naar voren dat de aandacht voor ‘incompany’ opleiding aandacht
verdiende. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de opleidingsplaatsen voor:
• Psychotherapie
• GZ-opleiding
In 2021 zijn wij opleidingsplaats voor psychotherapie geworden, is er subsidie aangevraagd en
toegewezen. Eind 2021 is ook de aanvraag gedaan voor GZ-opleidingsplaats. Deze is inmiddels
toegewezen vanaf 2022.

4.5.3 Verzuim
Verzuim
2019
2020
2021
Jaarlijks verzuimpercentage
8,53%
4,61%
3,88
Het ziekteverzuimpercentage is in 2021 nog iets verder gedaald. In 2021 geen medewerkers gehad
met langdurige uitval door ziekte. Wel uitval door onder andere een operatie die hersteltijd nodig
heeft en een werknemer die een langere herstelperiode van corona nodig had.

4.5.4 Vertrouwenspersoon medewerkers
In het verslagjaar is er geen gebruik gemaakt van een gesprek met de vertrouwenspersoon. Wel is
geëvalueerd of de vertrouwenspersoon vindbaar is voor de medewerkers. Deze is opnieuw weer
onder de aandacht gebracht.
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4.6

Samenleving en belanghebbenden

De Hezenberg is zich bewust van haar positie in de samenleving. Als christelijke organisatie
onderhoudt de Hezenberg goede relaties met zorgorganisaties, burgerlijke gemeente, kerken en
kerkelijke organisaties in de regio. De Hezenberg is een relatief belangrijke werkgever binnen Hattem
en ook een belangrijke en geliefde plek voor een 80-tal vrijwilligers die bij de organisatie
uiteenlopende taken vervullen.
De Hezenberg is gevestigd op een rustiek landgoed met prachtige natuur dat ook voor de burgerlijke
gemeente een belangrijke waarde vertegenwoordigt (het hoofdgebouw is gemeentelijk monument).
De organisatie hecht er veel waarde aan om het landschappelijk karakter van Hezenberg op niveau te
houden.
Er wordt door de medewerkers frequent ingegaan op vragen vanuit organisaties om voorlichting te
komen geven over behandeling en begeleiding op Hezenberg. In 2017 is de Hezenberg erkend door
de Protestantse Kerk Nederland een ‘Pioniersplek’ te vestigen op Hezenberg. Het gaat hierbij om het
verder ontwikkelen van de huidige retraitefunctie. Hezenberg communiceert met haar achterban
middels twee verschillende contactorganen.
Op de Hoogte is een relatiemagazine waarin middels storytelling de achterban en geïnteresseerden
uitgebreid worden geïnformeerd over de inhoud en ontwikkelingen bij de Hezenberg. Deze heeft een
oplage van 1800 exemplaren. Het tweede contactorgaan is de Retraite digitale nieuwsbrief die
specifiek gericht is op de doelgroep die in retraite geïnteresseerd is met een oplage van 800
adressen.

4.7

75 jaar Hezenberg

Op 1 juli 2021 bestond de Hezenberg 75 jaar. Er is gekozen voor het thema: Rijke historie en
toekomst gericht. Dat vinden wij typisch Hezenberg. Oog voor het verleden en de mensen die het
werk hebben gevormd en ook oog voor de toekomst en het recht van ons bestaan. Een prachtig
jubileum. Er is een heel jaar genomen om dit jubileum te vieren. Dus tot 1 juli 2022. Hiervoor is
gekozen om in COVID-19 tijd de activiteiten te spreiden en meer kans te geven dat ze ook werkelijk
door kunnen gaan. Er is inmiddels een jubileum-editie van Op de Hoogte verschenen, een
terugkomdag voor patiënten georganiseerd en er is een beleefboek ter ere van 75 jaar Hezenberg
uitgebracht. In 2022 zullen er nog verschillende vieringen zijn waaronder een dankdienst, Reünie,
Jubileumfeest en Symposium voor verwijzers.

4.8

Financieel beleid

Ook dit jaar stond nog veel in het teken van de impact van COVID-19. Zoals de cijfers aangeven
hebben wij in 2021 te maken met een licht herstel t.o.v. 2019 (periode voor COVID-19). Maar wij zijn
nog niet terug op het oude niveau van de situatie voor COVID-19.
2021 wordt afgesloten met een positief resultaat. Echter dit resultaat geeft niet een correct beeld.
Doordat de Hezenberg beschikt over eigen onroerend goed, is zij geen huur verschuldigd maar heeft
uiteraard wel haar onderhoudskosten aan de verschillende panden, er is nog sprake van veel
achterstallig onderhoud. Daarnaast is onze rente op leningen ook minimaal omdat de leningen bijna
in zijn geheel afgelost zijn. Eind 2021 is er een Raming Onderhoudskosten opgesteld voor het
Landhuis. Hierbij is aangegeven hoeveel de kosten voor de komende jaren zullen gaan bedragen. De
voorziening onderhoud is daarom omhoog bijgesteld.
Aandachtspunten:
- Eind 2021 zijn alle DBC’s afgesloten i.v.m. de overgang naar een nieuwe zorgfinanciering, het
zogenaamde zorgprestatiemodel. In het nieuwe ZPM zal er maandelijks gefactureerd worden
naar prestaties. Dat houdt in dat er een tarief voor de verblijfsdagen gehanteerd wordt.
Daarnaast worden alle behandelingen (directe tijd) apart in rekening gebracht bij de
zorgverzekeraar. Indirecte tijd hoeft niet meer geschreven te worden.
19

-

-

-

Voor 2022 opnieuw contracten afgesloten met Zilveren Kruis, VGZ en Menzis. Helaas willen
CZ en de multizorgverzekeraars alleen nog op restitutiebasis met ons werken. Dit houdt in
dat voor patiënten van deze zorgverzekeraars een machtigingsaanvraag gedaan moet
worden.
Begin 2022 begint het Waterschap met de dijkaanpassingen, waarbij bij één gedeelte de
damwanden vervangen worden en bij het andere gedeelte wordt de dijk verlegd. Dit heeft
tot gevolg dat er sprake zal zijn van veel geluidsoverlast. Eind 2021 is de Hezenberg dan ook
op zoek gegaan naar een alternatieve locatie en heeft deze gevonden in Groot Stokkert in
Wapenveld. Een mooie locatie op ongeveer 6 kilometer afstand van de Hezenberg.
In 2022 zal er verder gewerkt gaan worden aan het plan om op de locatie van de Pastorie een
soort van kantoorruimte/therapieruimte te creëren. Er zal in beeld gebracht moeten worden
hoeveel ruimte de Hezenberg nodig heeft om toekomstbestendig o.a. dagbehandeling te
ontwikkelen en ambulante zorg verder uit te breiden. De financiële commissie gaat daar een
start mee maken.
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5.1 JAARREKENING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

Ref.

2021
€

2020
€

630.253
630.253

3.037.106
3.037.106

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

794.505
74.153
337.323
1.205.981

329.677
65.248
273.805
1.007.790

Totaal activa

1.836.234

4.044.896

2021
€

2020
€

PASSIVA
Eigen Vermogen
Overige reserves
Herwaarderingreserve
Steunfonds
Totaal eigen vermogen

959.838
20.000
979.838

2.301.946
804.900
3.106.846

Voorziening groot onderhoud

341.998

292.250

20.000
53.329
73.329

40.000
79.996
119.996

20.000
26.667
46.667
1.200
44.740
78.213
270.250
441.069

20.000
26.667
46.667
1.532
12.553
69.132
395.920
525.804

1.836.234

4.044.896

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)
Lening Maatschappij van Welstand
Lening PDKN

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Aflossingsverplichting
Afl. Lening Maatschappij van Welstand
Afl. lening PDKN
Bankkrediet SKG
Crediteuren
Belasting
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021
2021
€

2020
€

Opbrengsten GGZ
Opbrengsten GGZ ambulant
Overige bedrijfsopbrengsten
Giften

2.182.540
229.881
38.107
18.040

1.975.247
40.065
38.832

Som der bedrijfsopbrengsten

2.468.568

2.054.144

1.718.183

1.586.448

Afschrijvingen op materiële vaste activa

167.717

45.995

Overige bedrijfskosten

451.014

358.507

Afschrijving dubieuze debiteuren

-10.000

36.000

2.326.914

2.026.950

141.653

27.195

-5.646

-5.880

136.008

21.314

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

2021
€

Toevoeging:
Overige reserves

136.008
136.008
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2020
€
21.314
21.314
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

2021
€

€

141.653

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

167.717
49.748

27.194

45.995
-44.200
217.465

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's
/ DBC-zorgproducten
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
banken)

0

0

339.060
-473.733

-31.532
136.465

-84.735

129.751

-5.646

234.684
263.673
-5.880

-5.646
134.065

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-23.879
0

-5.880
257.793

-11.635
0
-23.879

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Kortlopend bankkrediet

-46.667
333

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
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2020
€

-11.635

-46.667
-1.351
-46.335

-48.018

63.851

198.140

272.273
336.124
63.851

74.132
272.273
198.141

Stichting De Hezenberg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting de Hezenberg is statutair (en feitelijk) gevestigd te Hattem, op het adres Hezenberg
6, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41039612.
De belangrijkste activiteiten zijn GGZ behandelingen, pastorale begeleiding en retraiteverblijf.
Stelselwijziging
In begin van het boekjaar heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. Wijziging van actuele waarde naar
verkrijgingsprijs minus afschrijvingen heeft betrekking op de gebouwen en terreinen. Er is hiervoor
gekozen omdat Stichting de Hezenberg in de komende jaren fors gaat investeren in haar panden en is
van mening dat de wijziging leidt tot een verbetering van het inzicht dat de jaarrekening geeft. De
kwantitatieve impact op het vermogen bedraagt € 2.263.015 en is op het beginvermogen van boekjaar
2021 gecorrigeerd.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, beeindigt 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.
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.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken.
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. De
zorgverzekeraars hebben altijd de mogelijkheid om de komende jaren nog materiele controles te laten
plaatsvinden. Het is nu moeilijk in te schatten of de controles plaatsvinden zo ja, zullen er dan nog
eventuele terugbetalingen moeten gebeuren.
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Grondslagen van waardering van activa 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.
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.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling Stichting
de Hezenberg.
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde.
In begin 2021 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. De Gebouwen en terreinen worden vandaf dit
moment gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met de
veronderstelde restwaarde.
De overige materiële vaste activa worden eveneens gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische
levensduur van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens
de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen en -terreinen : 0%.
• Machines en installaties : 10%.
• Inventaris : 20%.
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Groot onderhoud:
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is
opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot
onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (en DBBC's)
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de
opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede
verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te
koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk
worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vanaf 2022 is er
sprake van een andere financiersvorm voor de GGZ. De term DBC vervalt, in plaats daarvan is er sprake
van het Zorg Prestatie Model. Bij het ZPM vindt er maandelijkse facturatie plaats waardoor er geen sprake
meer zal zijn van Onderhanden werk.
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. Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de
onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.
Voorzieningen (algemeen)
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van
panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
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. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden
worden opgenomen onder kortlopende schulden.
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 worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten
worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan
de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) 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.
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Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het
bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen
vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar
kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden
gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.
Pensioenen
Stichting De Hezenberg 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 De Hezenberg. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel,
zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De Hezenberg 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. De Hezenberg heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot
en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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 kortlopende schulden aan kredietinstellingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de 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
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
2021
€

De specificatie is als volgt:
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Inventaris
Totaal materiële vaste activa

2020
€

672.827
169.399
158.999

2.665.000
182.700
189.406

1.001.225

3.037.106

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

2021
€

2020
€

Boekwaarde per 1 januari
Impact Stelselwijziging
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

3.037.106
-2.263.015
23.879
167.717

3.071.466
11.635
45.995

630.253

3.037.106

Boekwaarde per 31 december 2021

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht
onder
5.1.6.
In
het boekjaar heeft
een
stelselwijziging plaatsgevonden. De gebouwen en terreinen zijn sinds 2009 tot 1 januari 2021
gewaardeerd op actuele waarde en zijn in deze periode niet afgeschreven. De gebouwen en terreinen worden per 1
januari 2021 gewaardeerd op verkrijgingsprijs minus afschrijvingen. Het kwantitatieve effect van stelselwijziging heeft
derhalve betrekking op de gecumuleerde afschrijvingen in de periode tussen 2009 en 1 januari 2021 en is als mutatie
verantwoord in het verloopoverzicht.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar
het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.7.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

2021
€

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten
Totaal onderhanden werk

-
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2020
€
339.060
339.060

Stichting de Hezenberg

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:
Debiteuren
Dubieuze debiteuren

2021
€
820.505
-26.000
794.505

2020
€
365.677
-36.000
329.677

4.953
69.200
74.153

20.108
45.140
65.248

894.658

430.926

Overige vorderingen:
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen:
Totaal overige vorderingen
Totaal debiteuren en overige vorderingen
Toelichting:
Onder de vorderingen zitten slechts vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar.
In verband met Covid-19 is er sprake van verminderde omzet. Daarom is er een aanvraag gedaan voor de
continuiteitsbijdrage, een regeling vanuit de zorgverzekeraars. Over het jaar 2019 is de continuiteitsbijdrage ontvangen.
De continuiteitsbijdrage over 2020 is als een vordering opgenomen op de balans.
Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

2021

Kas
Rabobank
ING postgiro
ING rekening courant
ING spaarrekening
Totaal liquide middelen

290
3.689
183.618
9.869
139.857
337.323
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2020
€
470
2.841
9.423
118.127
142.944
273.805

Stichting de Hezenberg

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Overige reserves
Herwaarderingsreserve
Steunfonds
Totaal eigen vermogen

2021
€

2020
€

959.838
20.000
979.838

2.301.946
804.900
3.106.846

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2021
€
-1.458.115
2.417.953

Overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Correctie beginvermogen door stelselwijziging 1.1
Overige reserves
Totaal bestemmingsreserves

Saldo per
Resultaat1-jan-2021 bestemming
€
€
-1.458.115
2.301.945
116.008
843.830

116.008

-

959.838

De correctie op het beginvermogen heeft betrekking op de stelselwijziging van de gebouwen en terreinen. Kwantitatieve
impact bedraagt € 2.263.015 en is voor € 804.900 gecorrigeerd op de herwaarderingsreserve (ontstaan door
herwaardering gebouwen en terreinen) en het restant € 1.458.115 is gecorrigeerd op het beginvermogen van de overige
reserves.
Steunfonds
Het verloop is als volgt weer te geven:
Steunfonds
Opbrengsten steunfonds
Onttrekkingen aan steunfonds

Saldo per
Resultaat1-jan-2021 bestemming
€
€
20.000

Totaal bestemmingsreserves

-

20.000

Overige
mutaties
€
2.570
-2.570
-

Saldo per
31-dec-2021
€
2.570
17.430
20.000

Herwaarderingsreserve
Het verloop is als volgt weer te geven:
Correctie beginvermogen door stelselwijziging 1.1
Herwaarderingsreserve
Totaal Herwaarderingsreserve

Saldo per
Resultaat1-jan-2021 bestemming
€
€
-804.900
804.900
804.900
-
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Overige
mutaties
€

-

Saldo per
31-dec-2021
€
-804.900
804.900
-

Stichting de Hezenberg

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
Voorzieningen
Het verloop is als volgt
weer te geven:

Saldo per
1-jan-21
€

Groot Onderhoud
Totaal voorzieningen

292.250

Dotatie Onttrekking
€
49.748

292.250

49.748

Vrijval

€
0

€

Saldo per
31-12-2021
€

-

341.998

-

341.998

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd.
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

49.748
292.250

Toelichting per categorie voorziening:
De voorziening groot onderhoud wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten.
Gebaseerd op het Masterplan zoals in december 2021 opgesteld voor landgoed De Hezenberg.

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Schulden aan banken

119.996

166.663

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

119.996

166.663

Het verloop is als volgt weer te geven:

2021
€
166.663
46.667
119.996

2020
€
213.330
46.667
166.663

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

46.667

46.667

Stand langlopende schulden per 31 december 2021

73.329

119.996

46.667
73.329
-

46.667
119.996

Stand per 1 januari 2021
Af: aflossingen
Stand per 31 december 2021

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden
als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
Voor de verstrekte zekerheden ten behoeve van de leningen zie bijlage 5.1.7.
Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren
Stafpot
Waarborgsom
vooruitontvangen bedragen
Vooruitontvangen inzake kapel
Schuld aan winkel
Kruisposten
Overige schulden:
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva:
Vooruitontvangen NOW overheid
Vooruitontvangen zorgbonus
Totaal overige kortlopende schulden

2021
1.200
44.740
46.667
78.213
13.904
2.200
1.200
2.656
3.303
-822

2020
1.532
12.554
46.667
69.132
14.749
12.109
2.120
5.431
3.086
528

58.967
134.584
19.309
34.950
441.070

50.964
104.176
23.158
70.003
71.950
488.159

De kortlopende schulden hebben allemaal een looptijd korter dan 1 jaar.
Toelichting:
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij SKG bedraagt per 31 december 2021 maximaal € 200.000.
De rente bedraagt 5,6%. De verstrekte zekerheden luiden als volgt:
• negatieve hypotheekverklaring;
• pandrecht op de vorderingen
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgverzekeraars op de gedeclareerde zorgprestaties kunnen correcties
noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker
Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen
Ten behoeve van de ontvangen financieringen zijn de volgende zekerheden verstrekt.
- Hypotheek op bedrijfscomplex met ondergrond en verdere
aanhorigheden groot € 600.000 te vermeerderen met 50%
voor rente en kosten, derhalve totaal € 900.000.
- Pandrecht op vorderingen; negatieve hypotheekverklaring.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en

Machines en

terreinen

installaties

Inventaris

Totaal

€

€

€

€

3.035.972

363.634

508.100

3.907.706

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

-

-

- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2019

3.035.972

-

-

180.934

318.694

499.628

182.700

189.406

3.408.078

Mutaties in het boekjaar
- Impact stelselwijziging

2.263.015

2.263.015

- investeringen

-

12.445

11.434

- herwaarderingen

-

-

-

25.746

41.841

- afschrijvingen

100.130

23.879
167.717

- bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

- terugname bijz. waardeverminderingen

-

-

-

-

.aanschafwaarde

-

-

-

-

.cumulatieve herwaarderingen

-

-

-

-

.cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

-

- terugname geheel afgeschreven activa

- desinvesteringen
aanschafwaarde

-

-

-

-

cumulatieve herwaarderingen

-

-

-

-

cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

-

per saldo

-

-

-

-

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

2.162.885

-13.301

-30.407

-143.838

- aanschafwaarde

3.035.972

376.079

519.534

3.931.585

- Impact stelselwijziging

2.263.015

Stand per 31 december 2021

- cumulatieve herwaarderingen

2.263.015

-

-

-

-

- cumulatieve afschrijvingen

100.130

206.680

360.535

667.345

Boekwaarde per 31 december 2020

672.827

169.399

158.999

1.001.225

0,0%

10,0%

20-25%

Afschrijvingspercentage
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BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever
MvW
PDKN
Totaal

Leninggever

MvW
PDKN
Totaal

Afsluit-datum

1-8-2008
13-10-2008

Aflossing in
2021

20.000
26.667
46.667

Hoofdsom

300.000
400.000
700.000

Totale
looptijd
15 jaar
15 jaar

Soort
lening
lineair

Werke- Restschuld 31
lijkedecember
rente
2020
2,75%
2,75%

Leninggever

60.000 MvW
106.663 PDKN
166.663

Resterende
Restschuld
RestAfloslooptijd
Lening/g
31 december
schuld
sings- Aflossing 2022
in jaren
ever
2021
over 5 jaar
wijze
eind
2020
40.000
79.996
119.996

-

2
3

lineair
lineair

20.000
26.667
46.667

X1 zekerheden lening PDKN
Hypotheek op bedrijfscomplex met ondergrond en verdere aanhorigheden groot € 600.000
te vermeerderen met 50% voor rente en kosten, derhalve totaal € 900.000.
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Nieuwe
leningen
0

Gestelde
zekerheden

Geen
zie onder x1

Stichting de Hezenberg

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
Bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
€
Opbrengsten GGZ
Opbrengsten GGZ ambulant
Overige opbrengsten
Giften
Totaal opbrengsten

2021
€
2.182.540
229.881
38.107
18.040
2.468.568

2020
€
1.975.247
40.065
38.832
2.054.144

2021
€

2020
€

Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
Eigen bijdrage clienten
Pastorale gasten
Retraiteopbrengsten
Workshops
Ambulante gesprekken
Verhuur Landhuis
Opbrengst verhuur Villa de Pastorie
Opbrengst verhuur Vivento
Diverse opbrengsten
Totaal

8.490
4.538
1.423
1.005
2.892
10.120
8.100
1.538
38.107

5.700
-10
910
719
7.498
13.440
10.795
1.013
40.065

Giften voor pastoraat
Houtopbrengst
Giften steunfonds

17.435
605
18.040

23.605
877
14.350
38.832
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2021
€

Lonen en salarissen
Eindejaarsuitkering
Vakantiegeld
Personeel niet in loondienst
Ontvangen ziekengeld/WTL en stage
Reservering verlofdagen
Sociale lasten
Pensioenpremies
IZZ/Arbo en ziekengeldverzekering
Overige personeelskosten
Frictiekosten
Totaal personeelskosten

2020
€

1.107.725
84.725
85.888
23.525
-12.852
30.720
236.188
112.633
45.885
3.747
1.718.183

1.030.008
78.163
78.317
25.684
-7.952
23.626
217.611
94.872
38.449
5.197
2.472
1.586.448

25

24

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fte

Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

167.717

45.995

Totaal afschrijvingen

167.717

45.995

Impact van de stelselwijziging per 1 januari 2021 met betrekking tot de Gebouwen en terreinen op de
afschrijvingen 2020 bedraagt € 100.130. Voor nadere informatie omtrent de stelselwijziging wordt
verwezen naar de grondslagen van de jaarrekening.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN

Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verzorgingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

27.941
202.336
81.587
66.046
23.946
49.158

23.215
127.589
69.600
74.227
13.753
50.124

Totaal overige bedrijfskosten

451.014

358.507

-10.000
-10.000

36.000
36.000

Bijzondere waardevermindering
Afboeking dubieuze debiteuren

Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2021
€

Bankrente en kosten
Rente langlopende leningen
Totaal financiële baten en lasten
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2020
€
2.125
3.521

1.210
4.671

-5.646

-5.880

Stichting de Hezenberg

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Honoraria accountant

2021
€

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling
AO/IC en Nacalculatie)
3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten (beoordelingsopdracht)

17.500

Totaal honoraria accountant

17.500

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.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord
worden, is opgenomen onder punt 26, in een terzake aangemaakt overzicht.
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WNT-verantwoording 2021 Stichting de Hezenberg
De WNT is van toepassing op Stichting de Hezenberg. Het voor Stichting de Hezenberg toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2021 € 141.000. Dit betreft het maximum voor zorg- en jeugdhulp categorie II.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
e
dienstbetrekking vanaf de 13 maand van de functievervulling
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

A.J. Kok MSc
directeur
1/1 - 31/12
0,8
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

97.968

Beloningen betaalbaar op termijn

10.111

Subtotaal

108.079

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

112.800

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging

N.v.t.
108.079

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

A.J. Kok
directeur
1/1 - 31/12
0,8
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

97.819
9.346

Subtotaal

107.165

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

108.000

Bezoldiging

107.165
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

J.M.H.P.
Timmermans

Drs. P. Verhagen

R. Grevers

Voorzitter

Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
1.800

1.800

1.800

21.150

14.100

14.100

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1.800

1.800

1.800

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Drs. P. Verhagen

R. Grevers

Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

J.M.H.P.
Timmermans
Voorzitter
1/1 -31/12

Lid

Lid

1/1 -31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
1.700

1.700

1.700

18.562

13.500

13.500

Mr. B.J. Souman

Drs. K. Kwint

Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1.800

1.800

14.100

14.100

N.v.t.

N.v.t.

1.800

1.800

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

Mr. B.J. Souman

Drs. K. Kwint

Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Lid

Lid

1/12 -31/12

1/1 -31/12
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1.700

1.125

13.500

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
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Stichting de Hezenberg

5.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting De Hezenberg heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld
in de vergadering van 18 mei 2022.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling.

Gebeurtenissen na balansdatum
Hiervan is geen sprake.

Stichting de Hezenberg

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuurder
Anne Jan Kok

Raad van Toezicht, voorzitter
Giovanni Timmermans

Raad van Toezicht, lid
Piet Verhagen

Raad van Toezicht, lid
Ruben Grevers

Raad van Toezicht, lid
Bert Jan Souman

Raad van Toezicht, lid
Harry Lamberink
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Resultaatbestemming
Het resultaat 2021 ad € 136.008,- wordt toegevoegd aan de overige reserves.
5.2.2 Nevenvestigingen
Stichting De Hezenberg heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant
De beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de
volgende pagina.
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Beoordelingsverklaring van de
onafhankelijke accountant
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Accountants

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Burgemeester Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle

Aan de Raad van Toezicht van
Stichting De Hezenberg
Centrum voor Pastorale Zorg

T: +31 (0)38 425 86 00
zwolle@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl
KvK: 24425560

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Wij hebben de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting De Hezenberg te
Hattem beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2021;
2. De resultatenrekening over 2021; en
3. De toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
WNT-verantwoording niet gecontroleerd
Conform artikel 1.7 van de Wet normering Topinkomens (WNT) bestaat er een controleplicht ten aanzien
van de WNT-verantwoording. De jaarrekening 2021 van Stichting De Hezenberg is door ons beoordeeld
en niet gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de in Nederland geldende
Regeling verslaggeving WTZi (RvW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig
plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat wij geen reden hebben om te veronderstellen
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen
informatie.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.

Accountants

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Hezenberg
per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de
in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi (RvW).
Zwolle, 20 mei 2022
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

drs. E.H.J.D. Damman RA
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