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1.1  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Raad van toezicht

Blijkens de akte d.d. 9 juni 2005 werd de stichting Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland per genoemde

datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17178706.

De doelstelling van Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland wordt in artikel 2 van de statuten als volgt

omschreven:

De directie wordt gevoerd door:

- mevrouw drs. J. van den Hoek

- Het werken vanuit cliëntperspectief bevorderen en de positie van cliënten, patiënten en inwoners 

versterken bij zorgaanbieders, overheden en (zorg)financiers. 

- Individuele zorgvragers ondersteunen bij concrete vragen of klachten over zorg en ondersteuning.

mevrouw drs. M.C. Starmans-Gelijns (voorzitter)

mevrouw A.M.H. Hendriks MBA (lid)

de heer R.C.J. Nagtzaam (lid)

de heer drs. H.G. van de Ven (lid)

De raad van toezicht wordt gevormd door:

de heer mr. W.F.W. van Loon (lid)
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1.2  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 4.297.286 100,0% 3.887.619 100,0%

Bruto exploitatieresultaat 4.297.286 100,0% 3.887.619 100,0%

Lonen en salarissen 2.281.040 53,1% 2.228.371 57,3%

Sociale lasten 402.321 9,4% 397.029 10,2%

Pensioenlasten 223.532 5,2% 198.883 5,1%

Afschrijvingen materiële vaste activa 15.316 0,4% 16.355 0,4%

Overige personeelskosten 305.136 7,1% 118.373 3,0%

Huisvestingskosten 99.174 2,3% 97.276 2,5%

Verkoopkosten 18.595 0,4% 9.675 0,3%

Kantoorkosten 153.124 3,6% 151.476 3,9%

Algemene kosten 22.933 0,5% 42.733 1,1%

Vrijwilligers- en bestuurskosten 12.834 0,3% 12.500 0,3%

Transitiekosten 17.977 0,4% 21.812 0,6%

Projectkosten 459.970 10,7% 491.077 12,6%

Beheerslasten 4.011.952 93,4% 3.785.560 97,3%

Exploitatieresultaat 285.334 6,6% 102.059 2,7%

Rentelasten en soortgelijke kosten -9.045 -0,2% -1.525 0,0%

Som der financiële baten en lasten -9.045 -0,2% -1.525 0,0%

Resultaat 276.289 6,4% 100.534 2,7%

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

20202021
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1.2  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 409.667

Daling van:
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.039

Algemene kosten 19.800

Transitiekosten 3.835

Projectkosten 31.107

465.448

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Lonen en salarissen 52.669

Sociale lasten 5.292

Pensioenlasten 24.649

Overige personeelskosten 186.763

Huisvestingskosten 1.898

Verkoopkosten 8.920

Kantoorkosten 1.648

Vrijwilligers- en bestuurskosten 334

Rentelasten en soortgelijke kosten 7.520

289.693

Stijging resultaat 175.755

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 175.755. De ontwikkeling van het resultaat

2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
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1.3  Begrotingsoverzicht

2021
Begroting

 2021
2020

Begroting

 2020

€ € € €

Baten 4.297.286 4.132.495 3.887.619 3.989.982

Bruto exploitatieresultaat 4.297.286 4.132.495 3.887.619 3.989.982

Lonen en salarissen 2.281.040 2.412.769 2.228.371 2.219.743

Sociale lasten 402.321 406.668 397.029 345.333

Pensioenlasten 223.532 218.975 198.883 230.222

Afschrijvingen materiële vaste activa 15.316 18.000 16.355 20.000

Overige personeelskosten 305.136 219.413 118.373 212.630

Huisvestingskosten 99.174 101.748 97.276 100.072

Verkoopkosten 18.595 23.000 9.675 15.500

Kantoorkosten 153.124 154.136 151.476 152.998

Algemene kosten 22.933 40.500 42.733 42.000

Vrijwilligers- en bestuurskosten 12.834 12.500 12.500 13.500

Transitiekosten 17.977 - 21.812 29.011

Projectkosten 459.970 433.711 491.077 414.622

Beheerslasten 4.011.952 4.041.420 3.785.560 3.795.631

Exploitatieresultaat 285.334 91.075 102.059 194.351

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 10 - 10

Rentelasten en soortgelijke kosten -9.045 -950 -1.525 -950

Som der financiële baten en lasten -9.045 -940 -1.525 -940

Resultaat 276.289 90.135 100.534 193.411

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 281.647 312.088

Liquide middelen 2.259.573 1.828.896

Liquiditeitssaldo 2.541.220 2.140.984

Af: kortlopende schulden 957.154 891.169

Werkkapitaal 1.584.066 1.249.815

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 32.506 34.049

32.506 34.049

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 1.616.572 1.283.864

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 1.616.572 1.283.864

1.616.572 1.283.864

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020

gestegen met € 334.251.

31 december 202031 december 2021
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Bestuursverslag 2021 
 
Met dit bestuursverslag rapporteert de bestuurder op hoofdlijnen over de ontwikkelingen van Stichting 
Zorgbelang Brabant|Zeeland in het boekjaar 2021.  
 
Missie en visie Zorgbelang Brabant|Zeeland 
 
Wie wil werken aan een mensgerichte samenleving, kan niet anders dan denken vanuit mensen. En 
mensen, dat zijn bijzondere, sociale wezens. Wezens die graag gehoord willen worden. Écht gehoord. 
 
Alles begint met luisteren 
Onze oorsprong ligt als belangenbehartiger. Jarenlang hielpen we patiënten om hun stem te laten 
horen. Wat we toen leerden, is dat je mensen pas echt kunt bijstaan als je eerst goed luistert. Als je de 
juiste vragen stelt. En de vraag achter de vraag ontdekt. Want dan hoor je de échte behoefte. 
 
Aanjager voor Brabant en Zeeland 
Inmiddels kun je ons niet meer alleen een belangenbehartiger van patiënten noemen. Onze visie heeft 
ons verder gebracht. We zijn nu aanjager van de zorg en het sociaal domein. En we luisteren naar álle 
inwoners van Brabant en Zeeland. En naar alle instanties en organisaties die de zorg elke dag weer 
opnieuw een stukje beter maken. 
 
Voor mensen door mensen 
Wie door onze bril kijkt, ziet dat er ook bij al deze instanties mensen werken. Mensen die het allerbeste 
met hun medemens voor hebben. Die uit bed springen om anderen zo goed mogelijk te bij te staan en 
projecten zo mensgericht mogelijk in te vullen. Maar we zien ook dat écht horen niet altijd even 
makkelijk is. Soms voelt het misschien zelfs complex. Tijdrovend. Duur. Of gewoon verwarrend. 
Tenminste, dat horen wij vaak terug. 
 
En toch. Toch zien wij elke dag dat écht horen werkt 
Want als je écht hoort wat er speelt, kun je gericht verder. Dan kun je zaken slimmer, effectiever en 
vaak zelfs efficiënter aanpakken. En werk je toe naar een passende en vooral mensgerichte oplossing. 
En daarom leren wij onze klanten vooral ook om goed te luisteren. 
 
Meedoen in de maatschappij 
Zowel met ons Adviespunt, ons projectbureau als onze academie bouwen we elke dag mee aan 
constructieve oplossingen. We helpen iedereen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze 
samenleving. En we helpen mensen bij overheden en andere organisaties om dit te ondersteunen. 
 
Vragen. Verbeteren. Vooruit 
Altijd door eerst de juiste vragen te stellen, dan de situatie samen te verbeteren en ten slotte die lessen 
te gebruiken om ook de achterliggende systemen op een mensgerichte manier vooruit te helpen. 
 
Ontwikkelingen in 2021 in vogelvlucht: 
 
Adviespunt Zorgbelang: individuele cliëntondersteuning, vertrouwenswerk en 
klachtenfunctionarissen 
 
Onder het label Adviespunt Zorgbelang bieden collega’s individuele ondersteuning aan inwoners in 
Brabant en Zeeland. Bij hen kan iedereen terecht met vragen of klachten over de (langdurige) zorg, 
jeugdhulp, sociaal domein en maatschappelijke opvang.  
 
Het team vertrouwenspersonen jeugdhulp voerde haar wettelijke taak uit in opdracht van het AKJ, 
rapporteerde hierover aan de betreffende instellingen en vervulde een signaalfunctie naar gemeenten 
en zorginstanties. In 2021 ondersteunde dit team 530 cliënten (volwassenen en jeugd) bij klachten over 
de jeugdhulp. 
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In opdracht van de zorgkantoren CZ en VGZ voerde Zorgbelang Brabant|Zeeland onafhankelijke 
cliëntondersteuning Wlz uit in de zorgkantoorregio’s in Brabant en Zeeland. Voor een toenemend aantal 
gemeenten vervult Zorgbelang Brabant|Zeeland tevens de functie van onafhankelijk cliëntondersteuner 
in het sociaal domein. Daarnaast namen enkele onafhankelijk cliëntondersteuners deel aan de landelijke 
pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning.  
 
Het team klachtenfunctionarissen van Adviespunt Zorgbelang ondersteunt, als onafhankelijk 
klachtenfunctionaris in opdracht van zorgaanbieders, bij klachttrajecten in het kader van de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtenfunctionaris heeft daarbij een onafhankelijke 
rol en zoekt samen met de cliënt en zorgorganisatie naar een oplossing. 
 
In 2021 verzorgden 8 collega’s het cliëntvertrouwenswerk Wet zorg en dwang in midden- en oost-
Brabant. Deze opdracht wordt in samenwerking met Zorgbelang Inclusief en Burgerkracht Limburg 
uitgevoerd.  
 
Twee collega’s bemensten het Sociaal Meldpunt Tilburg (SMT). Het SMT is een onafhankelijk meldpunt 
voor alle vragen en meldingen van inwoners van de gemeente Tilburg over de ondersteuning op het 
gebied van welzijn, zorg, wonen, werk & inkomen en jeugdhulp. Eind 2021 heeft de gemeenteraad 
helaas het besluit genomen om het SMT in de huidige vorm niet te continueren. Het eerste kwartaal 
van 2022 staat daarom in het teken van overdracht van de bestaande activiteiten naar het project 
‘meedenkers Tilburg’.  
 
De collega’s van het Adviespunt hebben ook in 2021 vanzelfsprekend te maken gekregen met de 
gevolgen van covid-maatregelen in hun dagelijks werk. In het algemeen hebben de verschillende 
coronamaatregelen in 2021 niet gezorgd voor een structurele belemmering om het werk van het 
Adviespunt uit te voeren. Wel hebben gesprekken en bezoeken vaker digitaal plaats gevonden als 
gevolg van besmettingen en/of de toepassing van quarantaineregels. In de praktijk heeft dit 
waarschijnlijk geleid tot minder vluchtige contacten en vragen van cliënten, maar hebben cliënten 
eenzelfde toegankelijkheid ervaren bij vragen voor daadwerkelijke ondersteuningstrajecten. 
    
Provinciale opdracht Provincie Noord-Brabant 
 
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Zorgbelang Brabant|Zeeland vormt de uitvoering 
van activiteiten in opdracht van de provincie Noord-Brabant, waarbij Zorgbelang voor de provincie als 
‘ogen en oren’ van de Brabantse samenleving fungeert. In 2021 lag de focus van deze ondersteuning 
op drie pijlers: de ondersteuning van de provincie op projectmatige basis bij provinciale opgaven; de 
inrichting van onze community BroedplaatsZorg om makkelijk toegang te krijgen en in gesprek te raken 
met inwoners van de provincie; en de community Stérk.Brabant. 
 
Veel tijd ging in 2021 naar de gesprekken met de provincie Noord-Brabant en Stichting Zet over de 
toekomst van Stérk.Brabant, tegen de achtergrond van de aangekondigde beëindiging van de 
structurele financiering per 1 januari 2023. Uiteindelijk heeft Stichting Zet eind 2021 aangegeven geen 
mogelijkheid te zien om Stérk.Brabant na 1 januari 2023 voort te zetten. Voor Zorgbelang ligt dit 
anders. De ondersteuning van een community van burgerinitiatieven en sociaal ondernemers, specifiek 
op het gebied van gezondheid en zorg, sluit naadloos aan bij de visie van Zorgbelang Brabant|Zeeland 
en zien wij als een kansrijke basis om onze impact in het werkgebied te vergroten. Om dat te kunnen 
realiseren, ligt er wel een belangrijke opgave in 2022 om nieuwe financieringspartners te binden en om 
het aantal actieve leden in de community sterk te vergroten. 
 
Transitieplan  
De provincie Noord-Brabant heeft Zorgbelang geïnformeerd over het besluit om de structurele subsidie 
per 1 januari 2023 te beëindigen. Om deze afbouw op te kunnen vangen, is een transitieplan opgesteld 
De provincie Noord-Brabant heeft deze goedgekeurd en toestemming gegeven voor het vormen van 
een aparte bestemmingsreserve om de uitvoering uit te kunnen financieren. De uitvoering van dit plan, 
die deels in 2021 en deels in 2022 plaatsvindt, stelt de organisatie in staat om een nieuwe 
merkpositionering te ontwikkelen en als organisatie daarin mee te bewegen, het plan biedt ruimte voor 
een meer externe gerichtheid en voor overdracht van de activiteiten van Stérk.Brabant naar de eigen 
organisatie. Als gevolg van dit transitieplan is in maart 2021 een herziene begroting vastgesteld waarin 
de kosten voor de uitvoering van de transitie zijn meegenomen.   



Stichting Zorgbelang Brabant|Zeeland te Tilburg 
 

- 11 -  

Een onderdeel van het transitieplan is tevens de herinrichting van de organisatie op basis van regionaal 
georiënteerde teams. Deze ontwikkeling stelt ons in staat om makkelijker aan te sluiten bij bestaande 
regionale netwerken van zorgpartners en overheden. In 2021 zijn hiervoor vijf collega’s benoemd in de 
rol van regiocoördinator. 
 
Financieel resultaat  
We sluiten het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 276.289. Dit resultaat draagt bij aan de 
noodzakelijke opbouw van voldoende weerstandsvermogen welke nodig is om, na beëindiging van de 
structurele subsidies, fluctuaties in de toekomstige opdrachtenportefeuille op te kunnen vangen. 
 
 
Raad van toezicht 
De raad van toezicht kwam zes maal regulier bijeen voor het uitvoeren van haar statutaire taken. 
Actuele en terugkerende onderwerpen waren naast jaarrekening en begroting onder andere: 

- strategische koers van de organisatie en de voortgang van het transitieplan ZBBZ; 
- strategische ontwikkeling Stérk.Brabant; 
- de huisvesting. 

 
Daarnaast is de raad van toezicht in juni bijeen geweest voor een heidag over de nieuwe 
merkpositionering, marktontwikkelingen en de organisatieontwikkeling. De raad van toezicht sprak in 
2021 tweemaal met (een delegatie van) de ondernemingsraad.  
 
Per 1 januari 2022 was de samenstelling van de raad van toezicht als volgt: 
 
Mevrouw drs. M.C. Starmans, voorzitter  (2e termijn, vanaf 9/2017) 
Mevrouw A.M.H. Hendriks MBA    (2e termijn, vanaf 1/2015) 
De heer R.C.J. Nagtzaam    (2e termijn, vanaf 9/2017) 
De heer mr. W.F.W. van Loon   (1e termijn, vanaf 11/2018) 
De heer drs. H.G. van de Ven    (1e termijn, vanaf 11/2018) 
 
Kwaliteitscertificering 
Zorgbelang Brabant|Zeeland was sinds mei 2015 ISO gecertificeerd. Vanwege de hoge kosten en 
inspanningen in relatie tot het beperkte rendement van een ISO certificaat, is besloten deze certificering 
per mei 2021 te beëindigen. De ingezette interne kwaliteitsprocessen en het interne 
kwaliteitsmanagementsysteem blijft wel gehandhaafd, echter zonder externe certificering.  
 
De externe certificering voor de onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz blijft wel bestaan. Zorgbelang 
Brabant|Zeeland voert deze dienst uit in gemeenschappelijkheid met de andere Zorgbelang-organisaties 
onder de vlag van Adviespunt Zorgbelang. Ook voor de uitvoering van het cliëntvertrouwenswerk Wet 
Zorg en Dwang, wat we uitvoeren in gezamenlijkheid met Zorgbelang Inclusief en Burgerkracht 
Limburg, bestaat een dergelijke certificering. 
 
 
Jiska van den Hoek 
Directeur-bestuurder  
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3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 32.506 34.049

32.506 34.049

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 216.864 231.031

Overige vorderingen 64.783 57.362

Overlopende activa - 23.695

281.647 312.088

Liquide middelen 2.259.573 1.828.896

Totaal activazijde 2.573.726 2.175.033

31 december 2021 31 december 2020
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3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves 786.073 759.888

Overige reserves 830.499 523.976

1.616.572   1.283.864   

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 115.747 30.290

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 217.306 204.451

Schulden ter zake van pensioenen 4.477 3.424

Overlopende passiva 619.624 653.004

957.154 891.169

Totaal passivazijde 2.573.726 2.175.033

31 december 2021 31 december 2020
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3.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting

 2021

2020

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 4.297.286 4.132.495 3.887.619

Baten 4.297.286 4.132.495 3.887.619

Bruto exploitatieresultaat 4.297.286 4.132.495 3.887.619

Lonen en salarissen 2.281.040 2.412.769 2.228.371

Sociale lasten 402.321 406.668 397.029

Pensioenlasten 223.532 218.975 198.883

Afschrijvingen materiële vaste activa 15.316 18.000 16.355

Overige personeelskosten 305.136 219.413 118.373

Huisvestingskosten 99.174 101.748 97.276

Verkoopkosten 18.595 23.000 9.675

Kantoorkosten 153.124 154.136 151.476

Algemene kosten 22.933 40.500 42.733

Vrijwilligers- en bestuurskosten 12.834 12.500 12.500

Transitiekosten 17.977 - 21.812

Projectkosten 459.970 433.711 491.077

Beheerslasten 4.011.952 4.041.420 3.785.560

Exploitatieresultaat 285.334 91.075 102.059

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 10 -

Rentelasten en soortgelijke kosten -9.045 -950 -1.525

Som der financiële baten en lasten -9.045 -940 -1.525

Resultaat 276.289 90.135 100.534

Resultaat 276.289 90.135 100.534

Bestemming resultaat:

Reserve provincie 19.466 - -2.611

Bestemmingsreserve onafhankelijke cliëntondersteuning -6.062 - -12.762

Bestemmingsfonds transitie -43.638 - -

Overige reserve 306.523 90.135 115.907

276.289 90.135 100.534
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3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Organisatie

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1

BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering.

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of er voor een materieel

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende

toelichting.

Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland, statutair gevestigd te Tilburg, is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder dossiernummer 17178706.
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3.3  Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 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 nominale waarde.

Bestemmingsfonds transitie

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 

de nominale waarde. 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De reserve provincie heeft betrekking op ingehouden winsten van projecten uit de exploitatiesubsidie van 

provincie Noord-Brabant. Op grond van de algemene subsidieverordening van provincie Noord-Brabant is het 

plafond van de reserve vastgesteld op 10% van de reguliere subsidie. 

Reserve provincie

De overige reserve heeft betrekking op ingehouden winsten van projecten anders dan projecten uit de 

exploitatiesubsidie van provincie Noord-Brabant.

Overige reserve
Vrije reserves

De bestemmingsreserve onafhankelijke cliëntondersteuning is gevormd met de nog niet-bestede middelen 

voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze middelen mogen in de volgende jaren nog ingezet worden 

voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Bestemmingsreserve onafhankelijke cliëntondersteuning

Het bestemmingsfonds transitie is gevormd ten behoeve van de voorgenomen transitie naar het nieuwe 

Zorgbelang, welke in de jaren na 2021 wordt verwezenlijkt. Het bestemmingsfonds wordt in 2022 

aangewend voor de transitie van Stichting Zorgbelang Brabant tot een meer projectgestuurde organisatie.
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3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenen

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

winst-en-verliesrekening.

Overige opbrengsten

De subsidies omvatten de voor 2021 toegekende maximale subsidiebedragen en hebben een voorlopig 

karakter. Op basis van de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording stellen subsidiënten de subsidie 

definitief vast. 

Subsidies

De overige opbrengsten omvatten de opbrengsten van levering van goederen en de verrichting van 

diensten. De verantwoording geschiedt naar rato van de geleverde goederen en de verrichte diensten, 

gebaseerd op de geleverde goederen en verrichte diensten in verhouding tot de in totaal te leveren 

goederen en te verrichten diensten. 

- De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds bedraagt 99,7% per 31 december 2021.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

De kosten die direct toegerekend kunnen worden aan projecten zijn direct op deze projecten verantwoord. 

De overige kosten (personeel en overhead) die niet direct toegerekend kunnen worden aan projecten zijn op 

basis van een vast uurtarief doorberekend aan de projecten. De doorbelasting is afhankelijk van het aantal 

gewerkte uren aan een project. 

- De pensioenpremie voor de reguliere regeling bedraagt 25% in 2021, waarvan een deel wordt ingehouden 

bij de medewerkers. 

- De pensioengrondslag is gebaseerd op het middelloon.

De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling zijn de volgende: 

De aard en inhoud van met pensioen verband houdende regelingen en overeenkomsten zijn bepalend voor 

de verwerking in de jaarrekening.

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de 

pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. 

Voor medewerkers zijn pensioen- en/of andere oudedagregelingen getroffen in overeenstemming met 

gemaakte afspraken en wettelijke regelingen. De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 
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3.3  Toelichting op de jaarrekening

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het

actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur /

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.
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3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris Totaal 2021

€ €

Aanschafwaarde 346.506 346.506

Cumulatieve afschrijvingen -312.459 -312.459

Boekwaarde per 1 januari 34.047 34.047

Investeringen 13.770 13.770

Afschrijvingen -15.311 -15.311

Mutaties 2021 -1.541 -1.541

Aanschafwaarde 360.276 360.276

Cumulatieve afschrijvingen -327.770 -327.770

Boekwaarde per 31 december 32.506 32.506

Inventaris 20-50 %

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:
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3.4  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 225.989 237.999

225.989 237.999

Voorziening oninbare debiteuren -9.125 -6.968

216.864 231.031

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen 46.749 35.283

Te ontvangen loonkostenvoordeel - 3.476

Borg 18.034 17.924

Voorschotten vrijwilligers - 150

Fietsplan - 529

64.783 57.362

Overlopende activa

Nog te factureren bedragen overige projecten - 23.695

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant nr. 1024.49.244 1.043.908 644.759

Rabobank bedrijfstelerekening nr. 3287.895.117 1.183.469 1.184.075

Rabobank rekening-courant nr. 0345.807.308 32.196 62

2.259.573 1.828.896
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3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsreserves

Reserve provincie 250.393 625.250

Bestemmingsreserve onafhankelijke cliëntondersteuning 128.576 134.638

Bestemmingsreserve transitie 350.685 -

Bestemmingsreserve CVP 56.419 -

786.073 759.888

Reserve provincie
Stand per 1 januari 625.250 627.861

Bestemming resultaat boekjaar 19.466 -2.611

Mutatie naar transitiebudget -394.323 -

Stand per 31 december 250.393 625.250

2021 2020

€ €

Bestemmingsreserve onafhankelijke cliëntondersteuning
Stand per 1 januari 134.638 147.400

Bestemming resultaat boekjaar -6.062 -12.762

Stand per 31 december 128.576 134.638

De bestemmingsreserve onafhankelijke cliëntondersteuning is gevormd met de nog niet-bestede middelen

voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze middelen mogen in de volgende jaren nog ingezet worden

        voor onafhankelijke cliëntondersteuning.
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3.4  Toelichting op de balans

2021 2020

€ €

Bestemmingsreserve transitie
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar -43.638 -

Mutatie van provinciereserve 394.323 -

Stand per 31 december 350.685 -

Bestemmingsreserve CVP
Stand per 1 januari - -

Reservering reserve 56.419 -

Stand per 31 december 56.419 -

Vrije reserves

Stand per 1 januari 523.976 408.069

Bestemming resultaat boekjaar 306.523 115.907

Stand per 31 december 830.499 523.976
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3.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 115.747 30.290

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 45.936 38.309

Loonheffing 171.370 166.142

217.306 204.451

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode 60.344 40.757

Omzetbelasting suppletie -11.960 -2.448

Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren -2.448 -

45.936 38.309

Loonheffing

Loonheffing 171.370 166.142

Schulden ter zake van pensioenen

Pensioenverplichting personeel 4.477 3.424

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 97.987 110.790

Reservering vakantiedagen 72.161 61.537

Reservering loopbaanbudget 61.633 56.699

Accountants- en administratiekosten 12.343 11.941

Vooruitontvangen projectgelden 203.705 234.649

Nog te betalen kosten 65.724 -

Nog te betalen bankkosten 5.035 662

Overige schulden 57.445 85.432

Netto lonen 10.075 6.574

Te betalen overige verzekeringen 1.316 1.191

Overige projecten - 79.599

Door te betalen bedragen 32.200 -

Projecten provincie Noord-Brabant - 3.930

619.624 653.004

 - 24 -



Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland te Tilburg  

3.4  Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen bedrijfsruimten
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Ringbaan Zuid 44 te

Tilburg. De huurverplichting bedraagt € 65.565 per jaar. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 december

2012 en had een looptijd van tien jaar en 1 maand. In 2021 is deze overeenkomst verlengd met vijf jaar. 

In de jaarlijkse verplichting is € 9.367 opgenomen voor een vergoeding als gevolg van onbelaste verhuur.

De stichting heeft een contract afgesloten met T-Mobile voor de afname van mobiele telefonie. De

verplichting bedraagt € 730 per maand. De verplichting is aangegaan voor de periode van 1 juli 2018 tot en

met 30 juni 2020. Daarna bedraagt de opzegtermijn 1 maand.

Verplichting telefoonkosten T-mobile

Resultaatbestemming

Voor de verwerking van het resultaat over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en 

lasten. De directie stelt aan de raad van toezicht de resultaatbestemming, opgenomen onder de staat van 

baten en lasten, voor. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 26 maart 2021. Het bestuur 

heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van Ricoh kopieerapparatuur. De

huurverplichting bedraagt € 2.839 per jaar. De huurverplichting is aangegaan voor de periode van 36

maanden, vanaf 15 maart 2021. 

Huurverplichting kopieerapparatuur

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Stationsplein 21 te

Goes. De huurverplichting bedraagt € 6.728 per jaar. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2021

en heeft een looptijd van onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden.  

De stichting heeft een contract afgesloten met Global-e voor de afname van accounts. De verplichting 

bedraagt € 2.699 per maand. De verplichting is aangegaan voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 

mei 2023. Daarna bedraagt de opzegtermijn 3 maanden.

Verplichting afname accounts Global-e
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3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Subsidies en overige opbrengsten

Projectenbureau: Provinciale basissubsidie 1.152.475 1.152.464 566.990

Projectenbureau: Provinciale projectsubsidie - - 566.990

Projectenbureau: Overige projecten 506.501 424.000 336.715

Academie 71.596 70.500 87.663

Adviespunt: Vertrouwenswerk AKJ 952.800 960.600 962.000

Adviespunt: OCO Wlz 238.852 245.661 233.409

Overige opbrengsten 46.081 - 26.177

Adviespunt: Overige opdrachten 1.328.981 1.279.270 1.107.675

4.297.286 4.132.495 3.887.619

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 1.978.604 2.055.260 1.916.873

Vakantiegeld en verlofdagen 154.765 178.068 151.332

Belaste vergoedingen 9.015 6.450 7.973

Eindejaarsuitkering 177.269 170.587 169.538

Keuzebudget 1.968 2.404 1.888

Mutatie voorziening vakantiedagen 10.624 - 1.651

Terugvordering bezoldiging bestuurders - - -15.961

Eenmalige beloningen - - 7.224

Bruto inhoudingen -2.841 - -

2.329.404 2.412.769 2.240.518

Ontvangen uitkeringen ziekengeld -48.364 - -12.147

2.281.040 2.412.769 2.228.371

Gemiddeld aantal werknemers:

Sociale lasten

Sociale lasten 402.321 406.668 397.029

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 223.532 218.975 198.883

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 15.316 18.000 16.355

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 42,06 werknemers in dienst op basis van een fulltime 

dienstverband. In het jaar 2020 waren dit 41,38 werknemers.
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3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding 61.643 130.000 51.022

Wervingskosten 1.742 2.000 950

Onkostenvergoedingen 2.573 - -

Kantinekosten 1.390 4.500 1.763

Scholings- en opleidingskosten 29.877 20.553 12.493

Personeel niet in loondienst 171.523 10.000 290

Loopbaanbudget 21.671 36.059 29.948

Arbodienst 5.991 3.500 3.042

Overige personeelskosten 8.726 12.801 18.865

305.136 219.413 118.373

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 73.325 72.488 70.987

Servicekosten 8.038 7.850 7.951

Klein onderhoud 941 2.000 420

Gas, water en elektra 4.600 6.800 5.439

Vaste lasten onroerend goed 890 850 827

Schoonmaakkosten 10.357 10.000 10.480

Bewakingskosten 600 760 738

Overige huisvestingskosten 423 1.000 434

99.174 101.748 97.276

Verkoopkosten

Representatiekosten en relatiegeschenken 1.078 1.500 818

Beurs- en congreskosten 1.026 1.500 -

Communicatie en PR 14.334 20.000 7.601

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 2.157 - 1.256

18.595 23.000 9.675

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.752 3.500 2.879

Drukwerk 8.504 - -

Portokosten 2.372 2.500 2.960

Telecommunicatie 14.230 19.096 18.575

Internetkosten 5.564 5.950 5.564

Kosten automatisering 66.545 63.290 70.104

Kopieerkosten 2.491 5.600 5.589

Licentiekosten 36.074 36.500 31.099

Contributies en abonnementen 13.884 15.700 14.252

Vakliteratuur 1.708 2.000 454

153.124 154.136 151.476
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3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Algemene kosten

Accountants- en administratiekosten 26.214 21.000 18.799

Advieskosten 10.272 10.000 15.306

Algemene verzekeringen 4.150 4.500 4.010

Vergaderkosten 516 2.000 473

Overige algemene kosten -18.219 3.000 4.145

22.933 40.500 42.733

Vrijwilligers- en bestuurskosten

Vrijwilligersvergoedingen 159 - -

Bestuurskosten 175 - -

Raad van toezicht 12.500 12.500 12.500

12.834 12.500 12.500

Transitiekosten

Deskundigheidsbevordering 17.977 - 21.812

Projectkosten

Projectkosten 459.970 433.711 491.077

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate rekening-courant banken - 10 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelast rekening-courant banken 9.045 950 1.525
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3.6 WNT-verantwoording 2021

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2021

bedragen x € 1
J. van den 

Hoek

Functiegegevens
Directeur- 
bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 113.286
Beloningen betaalbaar op termijn 12.818
Subtotaal 126.104

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 141.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging 126.104

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling

N.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens
Directeur-
bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 119.107
Beloningen betaalbaar op termijn 11.686
Subtotaal 130.793

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 130.000
Totale bezoldiging 130.793

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Zorgbelang 
Brabant | Zeeland van toepassing zijnde regelgeving: WNT Zorg en Jeugdhulp. Stichting Zorgbelang 
Brabant | Zeeland is op basis van complexiteitspunten ingedeeld in klasse II.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland is € 141.000. Het 
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen 
tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit 
groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de raad van toezicht bedraagt 
voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato 
van de duur van het dienstverband. 

a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
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b. Toezichthoudende topfunctionarissen.

bedragen x € 1
M.C. 

Starmans- 
Gelijns

R.C.J. Nagtzaam
A.M.H. 

Hendriks

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 2.500 2.500 2.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.150 14.100 14.100
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1 [NAAM 1] [NAAM …] [NAAM …]
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 2.500 2.500 2.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 20.250 13.500 13.500

bedragen x € 1
W.F.W. van 

Loon
H.G. van de Ven

Functiegegevens Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 2.500 2.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.100 14.100
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t. N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1 [NAAM …] [NAAM …]
Functiegegevens Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/12-31/12 1/12-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 2.500 2.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 13.500 13.500

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 
2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021
geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen
te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van WOPT of de WNT vermeld zijn of 
hadden moeten worden. 

Onverschuldigde betaling in de jaren 2016, 2017 en 2018
In 2021 zijn alle onverschuldigde betalingen ontvangen. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling

N.v.t. N.v.t.
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De salariskosten van de directe medewerkers worden op basis van de werkelijk gemaakte uren 
toegerekend aan projecten. De salariskosten van de indirecte medewerkers (exclusief management) 
worden als overheadkosten op basis van onderstaande berekening toegerekend aan de projecten. 

Salariskosten management

Salariskosten directe en indirecte medewerkers

3.7 Uitgangspunten toerekening subsidiegelden en doorbelasting indirecte 
materiële kosten

Subsidies
De subsidies die zijn toegekend voor de uitvoering van specifieke activiteiten, zijn toegerekend aan de 
projecten waarin deze activiteiten zijn uitgevoerd. 

Directe materiële kosten

Algemeen
De directe materiële kosten zijn de overige personeelskosten, huisvestingskosten, inventariskosten, 
verkoopkosten, kantoorkosten, algemene kosten, vrijwilligers- en bestuurskosten, reorganisatiekosten 
en projectkosten die direct aan projecten zijn toe te rekenen. Deze kosten zijn middels inkoop-, kas- en 
bankboekingen, voor zover mogelijk, rechtstreeks op projecten verantwoord.

Indirecte materiële kosten (overheadkosten), huisvestingskosten en personele kosten

De salariskosten van de directeur-bestuurder worden op basis van de werkelijk gemaakte uren 
toegerekend aan de projecten, behalve aan de Cliëntvertrouwenspersonen. De helft van de 
salariskosten van de manager wordt toegerekend aan de Cliëntvertrouwenspersonen. De andere helft 
van de salariskosten van de manager wordt, samen met de indirecte salariskosten, op basis van de 
werkelijk gemaakte uren toegerekend aan de projecten.

De verdeling van de overheadkosten vindt in twee delen plaats:

Het eerste deel van de overheadkosten bestaat uit de niet direct aan projecten toe te rekenen overige 
personeelskosten, afschrijvingen, kantoorkosten en financiële baten en lasten en de salariskosten van 
de indirecte medewerkers. Dit deel van de overheadkosten wordt naar rato van de werkelijk gemaakte 
uren toegerekend aan de projecten.

Het tweede deel van de overheadkosten bestaat uit huisvestingskosten, verkoopkosten, algemene 
kosten, vrijwilligers- en bestuurskosten en transitiekosten. Dit deel van de overheadkosten wordt naar 
rato van de werkelijk gemaakte uren toegerekend aan de projecten behalve 
Cliëntvertrouwenspersonen. 

Overheadkosten
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3.8 Kostenverdeelstaat

Transitie Provincie basis  OCO Wlz       
CZ 

 OCO Wlz    
VGZ 

 Overige projecten Totaal

Directe uren medewerkers Projectenbureau -              9.605                -               5.606                 15.211               
Directe uren medewerkers Adviespunt -              -                   2.505            725               29.352               32.581               
Personeel niet in loondienst -              1.046                -               -                    1.046                 
Totale directe uren -              10.652             2.505           725               34.958             48.839             

Kosten loon en arbeid
Loonkosten directe medewerkers 
Projectenbureau 3.395           583.082             -               -                357.750             944.226             

Loonkosten directe medewerkers Adviespunt -              -                   135.184        39.122           1.480.743          1.655.048          
Inhuur -              105.482             -               -                    105.482             
Totaal 3.395           688.564           135.184       39.122         1.838.492        2.704.757        

Management
Loonkosten directeur-bestuurder -              26.462              6.222            1.801             64.967               99.452               
Loonkosten manager adviespunt -              -                   -               24.916               24.916               
Totaal -              26.462             6.222           1.801           89.883             124.368           

Overhead

Loonkosten staf en management 4.200           51.124              12.022          3.479             167.786             238.611             
Overige personeelskosten -              30.957              7.279            2.107             101.598             141.941             
Afschrijvingen -              3.340                785              227               10.963               15.316               
Huisvestingskosten -              26.388              6.205            1.796             64.786               99.174               
Verkoopkosten -              4.932                1.160            336               12.109               18.537               
Kantoorkosten -              33.908              7.974            2.308             111.286             155.475             
Algemene kosten -              6.149                1.446            418               15.097               23.110               
Vrijwilligers- en bestuurskosten -              3.368                792              229               8.269                 12.659               
Transitiekosten 17.977         -                   -               -                -                    17.977               
Financiële baten en lasten -              1.973                464              134               6.474                 9.045                 
Overige opbrengsten -              (10.037)             (2.360)          (683)              (32.942)              (46.023)              
Totaal 22.177        152.102           35.767         10.351         465.425           685.821           

Activiteitenkosten
Projectkosten 18.066         265.882             12.772          3.696             159.554             459.970             

Totale kosten 43.638        1.133.009        189.945      54.969         2.553.355        3.974.916        

Opbrengsten -              1.152.475        185.243        53.609         2.859.878          4.251.205          

Resultaat op projecten (43.638)      19.466             (4.702)         (1.361)         306.523           276.289           

Loonkosten per uur directe medewerkers -              64,64                53,97            53,97            52,59                55,38                
Overhead (incl. management) per uur -              16,76                16,76            16,76            15,89                16,59                
Overhead (excl. management) per uur -              14,28                14,28            14,28            13,31                
Integrale kostprijs per uur -              106,37              75,84            75,84            73,04                81,39                
Vergoeding per uur -              108,20              73,96            73,96            81,81                87,05                

Verhouding directe loonkosten 0,13% 25,46% 5,00% 1,45% 67,97% 100,00%
Verhouding directe uren 0,00% 21,81% 5,13% 1,48% 71,58% 100,00%
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Burgerpartici
patie 

 Sociale 
innovatie 

 
Maatschappeli
jke impact  Q-uestion 

 Ondersteunen 
projecten 
maatschappelijk
e opgaven 

 Coördinatie 
provinciale 
opdracht  Flexibele inzet Totaal

Directe uren medewerkers Projectenbureau 748                4.093              1.743               250                  1.556                  541                     675                     9.605                 
Directe uren medewerkers Adviespunt -                     
Personeel niet in loondienst -                 906                  -                   -                   137                    4                         -                     1.046                 
Totale directe uren 748                 4.999               1.743                250                   1.693                  545                     675                     10.652               

Kosten loon en arbeid
Loonkosten directe medewerkers 
Projectenbureau 45.392          248.456          105.792           15.176             94.480               32.841              40.945              583.082             

Loonkosten directe medewerkers Adviespunt -                 -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     
Inhuur 91.317            13.812               353                    105.482             
Totaal 45.392           339.773           105.792           15.176              108.292             33.194               40.945               688.564             

Management
Loonkosten directeur-bestuurder 1.858             12.418            4.330               621                  4.207                 1.353                1.676                26.462               
Loonkosten manager adviespunt -                 -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     
Totaal 1.858             12.418             4.330                621                   4.207                  1.353                 1.676                 26.462               

Overhead

Loonkosten staf en management 3.589             23.992            8.365               1.200               8.128                 2.613                3.237                51.124               
Overige personeelskosten 2.173             14.528            5.065               727                  4.922                 1.582                1.960                30.957               
Afschrijvingen 234                1.568              547                  78                     531                    171                    212                    3.340                 
Huisvestingskosten 1.852             12.383            4.317               619                  4.195                 1.349                1.671                26.388               
Verkoopkosten 346                2.315              807                  116                  784                    252                    312                    4.932                 
Kantoorkosten 2.380             15.913            5.548               796                  5.391                 1.733                2.147                33.908               
Algemene kosten 432                2.886              1.006               144                  978                    314                    389                    6.149                 
Vrijwilligers- en bestuurskosten 236                1.581              551                  79                     535                    172                    213                    3.368                 
Transitiekosten -                 -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     
Financiële baten en lasten 138                926                  323                  46                     314                    101                    125                    1.973                 
Overige opbrengsten (705)               (4.710)             (1.642)              (236)                 (1.596)                (513)                  (636)                  (10.037)              
Totaal 10.678           71.380             24.886              3.570                24.181               7.775                 9.632                 152.102             

Activiteitenkosten
Projectkosten 14.947          85.756            50.449             2.370                12.205                21.024               79.131               265.882             

Totale kosten 72.874          509.327          185.457          21.737             148.885            63.345              131.384            1.133.009        

Opbrengsten 74.126          518.078          188.643          22.111             151.443            64.434              133.641            1.152.475         

Resultaat op projecten 1.252            8.751              3.186               373                  2.558                 1.088                2.257                19.466              

Loonkosten per uur directe medewerkers 60,70             67,97              60,70               60,70               63,95                 60,96                60,70                64,64                
Overhead (incl. management) per uur 16,76             16,76              16,76               16,76               16,76                 16,76                16,76                16,76                
Overhead (excl. management) per uur 14,28             14,28              14,28               14,28               14,28                 14,28                14,28                
Integrale kostprijs per uur 97,46             101,89            106,42             86,95               87,92                 116,34              194,79              106,37              
Vergoeding per uur 99,13             103,64            108,24             88,44               89,43                 118,34              198,13              108,20              

Verhouding directe loonkosten 6,59% 49,35% 15,36% 2,20% 15,73% 4,82% 5,95% 100,00%
Verhouding directe uren 7,02% 46,93% 16,36% 2,35% 15,90% 5,11% 6,33% 100,00%

3.8 Kostenverdeelstaat: Uitsplitsing exploitatiesubsidie provincie Noord-Brabant
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4.  Overige gegevens

4.1  Verklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de onder 4.1 opgenomen controleverklaring.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Zorgbelang Brabant 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Zorgbelang Brabant te Tilburg gecontroleerd.   

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zorgbelang Brabant per 31 

december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland 

geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en krachtens de Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de bepalingen 

behorende bij de subsidiebeschikking 2021 van Provincie Noord-Brabant met kenmerk 

C2272944/ 4805904. 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten 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 vallen en met inachtneming van de bepalingen bij en 

krachtens de WNT, inclusief controleprotocol WNT en de bepalingen behorende bij de 

subsidiebeschikkingen 2021 van Provincie Noord-Brabant. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zorgbelang Brabant 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.  

 

 



 

 

 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

 

- het bestuursverslag; 

- de kostenverdeelstaat; en 

- de WNT verantwoordingen.    

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met 

de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

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 Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag, in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640.  

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 

zonder winststreven en de bepalingen inzake de WNT. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 

voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële 

rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing 

WNT. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en het naleven van de WNT-

eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 

als gevolg van fouten of fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits-

veronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 

activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de stichting 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 verslaggeving van de stichting. 

 

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 als 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.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften, het Controleprotocol WNT 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 controlewerkzaamheden 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 stichting;  

 

 



 

 

 

 

 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

- het vaststellen dat de door het 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 

onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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 onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;    

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en  

- 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.  

 

Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en 

andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee 

verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.  

 

Tilburg, 24 maart 2022  

De Beer Audit B.V.  

 

 

 

Origineel getekend door: Drs. J.M.P. van der Laak RA  




