
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Inhoud 
1 Voorwoord ................................................................................................................................................................................................................................... 3 

2 De Kessler Stichting in vogelvlucht ................................................................................................................................................................................................. 4 

2.1 Onze Koers ........................................................................................................................................................................................................................... 4 

2.2 De organisatiestructuur ......................................................................................................................................................................................................... 6 

2.3 Bedrijfsvoering en strategie ................................................................................................................................................................................................... 7 

2.4 Governance .......................................................................................................................................................................................................................... 7 

2.4.1 Raad van Toezicht......................................................................................................................................................................................................... 7 

2.4.2 De cliëntenraad .......................................................................................................................................................................................................... 10 

3 Het jaar 2021 voor de Kessler Stichting ......................................................................................................................................................................................... 12 

3.1 Terugblik op de beleidsontwikkelingen en projecten ............................................................................................................................................................... 12 

3.2 Samenwerkingsovereenkomsten ........................................................................................................................................................................................... 15 

3.3 Impact van het coronavirus ................................................................................................................................................................................................. 15 

3.4 Personeelsbeleid ................................................................................................................................................................................................................. 16 

3.5  Kwaliteit en veiligheid ......................................................................................................................................................................................................... 19 

3.6 De financiën van de Kessler Stichting .................................................................................................................................................................................... 24 

4 Activiteiten en ontwikkelingen binnen onze diensten in 2021 ........................................................................................................................................................... 32 

4.1 Kerngegevens ..................................................................................................................................................................................................................... 32 

4.2 Noodopvang ....................................................................................................................................................................................................................... 33 

4.3 Zorg en wonen ................................................................................................................................................................................................................... 36 

4.4 Intensief wonen .................................................................................................................................................................................................................. 38 

4.5 Wonen thuis ....................................................................................................................................................................................................................... 40 

4.6 Participatie ......................................................................................................................................................................................................................... 42 

4.7 Ondersteuning primair proces .............................................................................................................................................................................................. 43 

5 Een vooruitblik op 2022 ............................................................................................................................................................................................................... 44 

Bijlage 1: Samenstelling Raad van Toezicht ........................................................................................................................................................................................... 45 

6 Jaarrekening 2021 ...................................................................................................................................................................................................................... 46 



3 

 

1 Voorwoord 
De coronapandemie, hoe vaak hebben we dat al gezegd en opgeschreven? 

Het antwoord is: vaak. De pandemie bleef ook in 2021 ons leven en onze 

agenda voor een groot deel bepalen. Wel minder hectisch omdat we 

inmiddels waren ingesteld op testen, nemen van maatregelen, op- en 

afschalen en creatieve oplossingen bedenken. Maar hoe langer een 

crisissituatie duurt hoe meer we van elkaar nodig hadden, ook de beperkte 

mate van rekbaarheid van al die extra inspanningen bij medewerkers werd 

onderdeel van het pandemie-probleem. Tel daarbij het hoge verzuim en 

verloop op en dan zagen we een mix waardoor de hoeveelheid 

beschikbare tijd voor begeleiding en ontspanning voor cliënten afnam en 

de druk op medewerkers nog verder toenam. Ondanks de 

steunmaatregelen van de overheid nam het verzuim toe en waren we veel 

tijd kwijt aan het managen van de gevolgen van covid voor cliënten en 

medewerkers. Gelukkig kunnen we zeggen, dat slechts een enkele client 

ernstig getroffen werd door het virus. Dat kunnen we helaas niet zeggen 

voor de medewerkers. De besmettingen grepen om zich heen, leidden tot 

afwezigheid, verzuim en in enkele gevallen tot langdurige klachten (en 

soms langere uitval).  

 

Het is dan ook bewonderingswaardig dat we altijd 'open’ zijn gebleven, 

cliënten in hotels opvingen, de covid locatie (het coronadorp) bleven 

exploiteren toen het aantal besmettingen weer toenam, een paar maanden 

een overlooplocatie (de Lozerhof) runden en op zoek gingen naar een 

vervangend aanbod voor de (para)medische zorg voor onze 

verpleegafdeling omdat stichting WZH de samenwerking opzegde.  

Ook zijn we in 2021 met de gemeente overeengekomen dat er een 

langjarig project wordt gestart om cliënten met ernstige psychiatrische 

problemen op te vangen op basis van een MWA-financiering. Dat is goed 

nieuws en een antwoord op ons jarenlang afgegeven signaal dat er 

mensen zonder de juiste hulp in de noodopvanglocaties verblijven.  

Hoewel we opmerken dat de uitvoering van de maatwerkarrangementen 

door de gemeente een punt van zorg blijft en de achterstanden door 

personeelsgebrek bij de gemeente niet worden ingehaald, zijn we wel 

steeds in gesprek gebleven en zien we beetje bij beetje de bereidheid 

samen te kijken naar wat het beste is in het systeem van maatwerk 

arrangementen. Een systeem dat ons inziens overigens veel eenvoudiger 

kan.  

Dit jaar laat zich het beste omschrijven als een jaar van de verlengde 

crisis, een jaar van op je tanden bijten, zoveel mogelijk vasthouden aan 

onze uitgangspunten en vastgelegde processen. In de wetenschap dat we 

dingen hebben moeten laten liggen en niet leverden wat we wilden 

leveren voor de cliënten. We zagen medewerkers worstelen met hun werk 

en vaak ook het privéleven. Het is logisch dat de focus dan ligt op jezelf en 

minder op het geheel. Dat hoorden en zagen we, ook in de uitslag van de 

medewerkers enquête. Mensen hebben behoefte aan richting, duidelijkheid 

en vooral contact. Dat zien we en is ook onderdeel van het pakket dat de 

MT leden en stafdiensten uitvoeren. De projecten Kessler Vitaal, A12 

inwerkprogramma, de hercertificering van de CGB methodiek, het werken 

met een nieuwe arbodienstverlener met een waaier aan 

ondersteuningsmogelijkheden voor medewerkers en de focus op de 

Vakdag en de Open Dag begin 2022 zijn daar voorbeelden van. Hoe dan 

ook, de crisis gaat voorbij en we willen voorbereid zijn op dat moment. 

Vanuit de strategie is contact gezocht met een collega-instelling in Delft, 

stichting Perspektief. Besloten is een samenwerking te verkennen op 

strategische meerwaarde. Bij dat onderzoek worden we ondersteund door 

een adviesbureau. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal 2022 

een rapport ligt met een advies over deze meerwaarde.  

Bram Schinkelshoek, bestuurder  
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2 De Kessler Stichting in vogelvlucht 
2.1 Onze Koers  
 

De missie van de Kessler Stichting wordt als volgt vertaald: 

 

 

 

Visie 

De Kessler Stichting is een gespecialiseerde, professionele instelling die 

zich inzet voor mensen die zich in een sociaal kwetsbare positie bevinden. 

Zij levert als zodanig een essentiële bijdrage aan het verbeteren van de 

leefsituatie en probeert actief nieuwe mogelijkheden te creëren voor 

cliënten. In aansluiting daarop signaleert de Kessler Stichting trends over 

de problematiek van deze mensen, anticipeert tijdig op veranderingen en 

communiceert daar actief over. 

De organisatie 

De Kessler Stichting is toegelaten onder de Wet toelating zorginstellingen 

(WTZi) om zorg aan te bieden die, op grond van de Wet langdurige zorg 

(Wlz), voor vergoeding in aanmerking komt. De Kessler Stichting is 

toegelaten voor de functies Persoonlijke verzorging, Verpleging, 

Behandeling, Verblijf, Begeleiding en als instelling voor Medisch 

specialistische zorg.   

De Kessler Stichting biedt (extramurale) begeleiding, verpleging, 

behandeling (ouderengeneeskunde), verzorging en dagbesteding aan 

cliënten ter versterking van hun welzijn en zelfredzaamheid. De cliënten 

hebben bijna altijd psychosociale problematiek. Daarnaast komen 

psychiatrische stoornissen en/of verstandelijke of somatische beperkingen 

vaak voor. Een aantal cliënten is in contact gekomen met justitie waarbij, 

naast het leveren van forensische zorg door de Kessler Stichting, ook 

sprake is van toezicht door de reclasseringsorganisaties. Vaak hebben 

cliënten problemen op meerdere levensgebieden zoals het gebruik van 

verslavende middelen (gezondheid), het hebben van schulden (financiën) 

en het ontbreken van een stabiele thuis- of relationele situatie 

(relaties/sociale steun). Veelal is het opleidingsniveau laag en ontbreekt 

volgens huidige normen de startkwalificatie.  

We leveren binnen zes productgroepen (Beschermd wonen, 

Verpleeghuiszorg, Kortdurende opvang, Noodopvang, Ambulante 

begeleiding en Dagbesteding) verschillende diensten.  

 

 

We bieden uitkomst voor sociaal kwetsbare mensen. Mensen die opvang, zorg en/of begeleiding nodig hebben omdat ze er alleen niet meer uitkomen. 
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De methodiek 

De persoonsgerichte benadering die geboden wordt binnen de Kessler 

Stichting is verweven met de methodiek Competentiegericht Begeleiden 

(CGB). Binnen de CGB-methodiek is aandacht voor de mogelijkheden van 

de cliënt en het bieden van perspectief. De cliënt wordt benaderd op een 

manier die bij hem of haar past. Het doel van deze vorm van begeleiding 

is het sterker maken van de cliënt in zijn huidige context en samen met de 

cliënt te werken aan een toekomstperspectief. Alle medewerkers worden 

geschoold in de methodiek Competentie Gericht Begeleiden en deze 

training wordt periodiek herhaald. Dit om de methodiek te borgen binnen 

de organisatie.  

De basis van de begeleiding is vertaald in 4 pijlers: 

• Bejegening betreft de basishouding van de begeleider. Uitgangspunt 

van deze pijler is een stimulerende houding die aansluit bij de cliënt, 

waardoor de cliënt zich veilig en gehoord voelt. De cliënt staat 

centraal, wat betekent dat er wordt aangesloten bij de 

belevingswereld van de cliënt, de cliënt wordt aangesproken op zijn 

krachten en krijgt gericht feedback op gewenst gedrag. 

• Proactief werken betekent dat de begeleider initiatief neemt bij het 

betrekken, activeren en motiveren van de cliënt. De mate waarin het 

initiatief van de begeleider komt is mede-afhankelijk van de mate 

waarin de cliënt zelf initiatief neemt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Perspectief bieden richt zich op het samen met de cliënt kijken naar 

zijn of haar wensen en mogelijkheden op het gebied van wonen, 

dagbesteding, vrije tijd en netwerk. Binnen deze pijler wordt er gericht 

gewerkt aan het vormgeven van dit perspectief. 

• Netwerk betrekken betreft het creëren, uitbreiden of versterken van 

een steunend netwerk voor de cliënt en het betrekken van dit netwerk 

bij het leven van de cliënt.  

 

Strategie  

De Kessler Stichting werkt in een sterk veranderende omgeving. In een 

uitgebreide kadernota voor de jaren 2020 – 2022 is de impact hiervan op 

de organisatie beschreven en staan de doelstellingen voor MT leden en 

teams. Wijzigingen in wet- en regelgeving en financiering vragen 

wendbaarheid van de organisatie. Aanpassingen op uitvoerend niveau om 

binnen de nieuwe financieringsvorm(en) te werken zijn nodig. De Kessler 

Stichting ontwikkelt zich verder als een maatschappelijke zorgorganisatie 

voor sociaal kwetsbare mensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voor hulpverleners en geïnteresseerden is het 

methodeboek ‘Competentiegericht begeleiden van 

kwetsbare mensen: methodeboek maatschappelijke 

opvang’ beschikbaar  

(Haspels, Hemminga & Haak, 2015).   
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2.2 De organisatiestructuur 

 

2.2 De organisatiestructuur 
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2.3 Bedrijfsvoering en strategie 
De Kessler Stichting kent het Raad van Toezicht model. De Kessler 

Stichting voert geen bestuur over andere stichtingen of andere juridische 

entiteiten. De Kessler Stichting bestaat uit drie organisatieonderdelen, te 

weten:  

• Uitvoeringsorganisatie ofwel het primair proces. Dit is 

vormgegeven door zelfstandig werkende teams die 

verantwoordelijk zijn voor het leveren van de zorg en begeleiding 

aan de cliënten en voor de organisatie van hun werk binnen het 

team.  

• Ondersteuningsorganisatie ondersteunt het primaire proces bij 

het goed kunnen uitvoeren van hun taken en de instandhouding 

van de verschillende locaties. Daarnaast worden vanuit de 

ondersteuningsorganisatie externe ontwikkelingen gemonitord en 

zijn medewerkers actief betrokken bij de hieruit voortvloeiende 

projecten en implementaties.  

• Bestuursorganisatie bestaat uit het Directiesecretariaat en de 

afdeling Control. Tevens worden de formele overleggen met de 

Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht door 

de bestuursorganisatie uitgevoerd.  

Beleid, processen en protocollen zijn beschreven en via het digitale 

programma Zenya voor alle medewerkers toegankelijk. Er wordt gewerkt 

langs de lijn van de vastgestelde planning en control cyclus en op basis 

van de strategienotitie, (twee)jaarlijkse kaderbrief, teamresultaatplannen, 

scholingsplan en de begroting. Per kwartaal wordt er een financiële 

rapportage opgesteld, waarbij resultaten en ontwikkelingen binnen het 

management, de Audit Commissie en Raad van Toezicht worden 

besproken. Voortgang op strategische doelen wordt door het 

managementteam periodiek gemonitord middels een ontwikkeld 

dashboard. Afhankelijk van het doel vindt periodiek afstemming plaats met 

de Raad van Toezicht. Naast de financiële kwartaalrapportages zijn ten 

aanzien van ontwikkelingen rondom formatie, verzuim, bezetting en 

productie diverse dagelijkse rapportages en overzichten beschikbaar. 

2.4 Governance 

De Kessler Stichting erkent dat goed bestuur en toezicht belangrijk zijn bij 

bieden van goede zorg en onderschrijft daarom de principes die in de 

Governancecode Zorg nader zijn uitgewerkt. Bij de inrichting van haar 

governance zijn deze principes in belangrijke mate gevolgd opdat deze 

bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en het realiseren van haar 

doelstellingen. 

De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het 

toezichthoudend orgaan en het bestuur zijn statutair vastgelegd en 

uitgewerkt in reglementen  

2.4.1 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) van Kessler houdt namens de samenleving 

integraal toezicht op het bestuur en de besturing van de organisatie, op 

het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken 

binnen de stichting. De wijze waarop zij dit doet heeft de Raad van 

Toezicht uitgewerkt in een vastgestelde toezichtsvisie. De leden van de 

Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. De Raad van Toezicht streeft naar 

een balans in de uitvoering van haar taak; toezicht gebaseerd op regels 

waar dat moet én toezicht gebaseerd op kernwaarden/ervaring waar 

mogelijk. Zie bijlage 1 voor de samenstelling Raad van Toezicht.  

De Raad van Toezicht komt zesmaal per jaar bijeen voor het reguliere 

overleg met de bestuurder. Naast de bestuurder sluiten ook de Concern 

Controller en de manager Bedrijfsbureau aan bij de vergaderingen. De 

Raad van Toezicht werkt met een jaaragenda waarop vooruit is gepland 

welke onderwerpen en thema’s wanneer worden behandeld. Voorafgaand 

aan elk overleg is een kort vooroverleg zonder de aanwezigheid van de 

bestuurder. De Raad heeft jaarlijks een zelfevaluatie waarin het 
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functioneren, de teamvorming en samenspel met de bestuurder centraal 

staat naast een actueel thema. 

De Raad van Toezicht en de Bestuurder hebben in 2021 regelmatig van 

gedachten gewisseld over hoe de doelstellingen van de Kessler Stichting 

op een vraag gestuurde manier kunnen worden vormgegeven. Dit was 

extra actueel gezien de grote impact van de corona-maatregelen op 

cliënten, medewerkers en de organisatie. Tegelijkertijd speelden er ook 

andere ontwikkelingen in de samenleving, zoals de transities in de zorg en 

het financiële kader waarbinnen de Kessler Stichting opereert. Thema’s die 

daarbij op het gebied van HRM momenteel spelen zijn het bieden van 

goede HR-support voor de zelforganiserende teams, ziekteverzuim, een 

krappe arbeidsmarkt en toenemende werkdruk als gevolg van complexere 

zorgvraag en krapper wordende financiering. Een veelbesproken 

onderwerp is de ontwikkeling van de verkenning samenwerking Kessler 

stichting Kessler Stichting met Stichting Perspektief en het opstarten van 

een nieuwe Intensief Wonen afdeling. De themabijeenkomst in 2021 stond 

in het teken van de verkenning met Stichting Perspektief. In tabel 1 zijn de 

besluiten te zien die aan de orde zijn gekomen in 2021.  

 
 

 

Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies actief: 

• De Remuneratiecommissie  

• De Auditcommissie  

• De Commissie Kwaliteit en Veiligheid  
 

Remuneratiecommissie 
De Remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de 

werkgeversrol van de Raad van Toezicht, deze commissie adviseert de 

Raad over de bezoldiging van de bestuurder en bereidt de besluitvorming 

hiervoor voor. Zij organiseren het jaargesprek met de bestuurder en 

voeren hierbij een 360 graden feedback uit. Er vinden gesprekken plaats 

met het MT, OR, CR en de gehele raad om input op te halen voor het 

gesprek en met de gehele raad worden de gesprekthema’s doorgenomen. 

Financiële auditcommissie 

Deze commissie heeft als taak meer diepgang te geven aan de 

toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht. Zij geeft de raad van 

toezicht advies over de voordracht van de accountant en monitort het 

(interne) financiële-verslaggevingsproces en de kwaliteit van de wettelijke 

controle door de externe accountant. De commissie heeft naar de Raad 

van toezicht een adviserende rol en is ervoor verantwoordelijk dat de 

juiste punten geagendeerd worden en de raad goed geïnformeerd wordt 

over de diverse thema’s op het gebied van financiën en ICT die binnen de 

audit commissie worden besproken. Vanuit de Raad van Toezicht hebben 

Besluiten 

Benoeming van de heer J. Menting met ingang van 26 maart 2021. als 

voorzitter van de Raad van Toezicht van de Kessler Stichting. 

Instemming met het starten van verkennende gesprekken tussen de 

bestuurders van de Kessler Stichting en Perspektief om te onderzoeken 

welke mogelijkheden er zijn om tot een intentieverklaring tot samenwerking 
te komen. 

Goedkeuring van het jaardocument inclusief de jaarrekening 2020 en 

decharge verlening aan de bestuurder voor het gevoerde beleid. 

Vaststelling ‘Visie op toezicht’ 

Vaststelling van het reglement Commissie Kwaliteit & Veiligheid 

Vaststelling van het reglement Auditcommissie  

Vaststelling van het reglement Raad van Toezicht  

Goedkeuring van het voorgenomen besluit om de Soepbus onder te 

brengen in een nieuw op te richten stichting ‘De Haagse Soepbus’. De 
Kessler Stichting schenkt een bedrag van € 100.000 schenken ten 

behoeve van de aanschaf van een nieuwe bus en startkaptiaal. 

Stelt vast om de controle van de boekjaren 2021 en 2022 aan Mazars te 
verstrekken onder verantwoordelijkheid van de huidige partner. 

Goedkeuring van de begroting 2022.  

Tabel 1: Besluiten RvT 2021 



9 

 

twee leden zitting in deze commissie, naast de bestuurder en de concern 

controller. 

De Auditcommissie is in 2021 vier keer bijeengekomen met als 

belangrijkste agendapunten de besprekingen van het jaardocument 2020 

en accountantsverslag 2020, bespreking van de financiële rapportages 

over het eerste tweede en derde kwartaal, bespreking van de 

managementletter die de accountant heeft uitgebracht naar aanleiding van 

de uitgevoerde interimcontrole en het bespreken van de begroting 2022  

In 2021 heeft de Auditcommissie naar aanleiding van een positieve 

evaluatie van de samenwerking de Raad van Toezicht geadviseerd om 

controle door Mazars, onder verantwoordelijkheid van de huidige 

accountant, te continueren voor de boekjaren 2021 en 2022. Het feit dat 

de Kessler Stichting mogelijk aan de vooravond staat van een 

samenwerking en/of fusie heeft positief aan dit advies bijgedragen, omdat 

het vanuit dit perspectief niet wenselijk is om vlak voor een dergelijk 

moment van accountant te wisselen. Verder is in 2021 aan de accountant 

gevraagd om specifiek de beoordeling van de ICT mee te nemen. Dit heeft 

geresulteerd in een advies dat door de Kessler Stichting is opgevolgd.  

De kwaliteit van de opgeleverde documenten stemt de leden van de 

Auditcommissie tot tevredenheid. Zij is de mening toegedaan dat zij goed 

wordt meegenomen in de ontwikkelingen op financieel gebied en op grond 

daarvan haar verantwoordelijkheden jegens de Raad van Toezicht op een 

goede wijze kan uitoefenen. Geconcludeerd is dat de financiële stromen 

een meer beheerst verloop laten zien, wat mede te relateren is aan de 

goede verstandhouding met de subsidiegevers.  

De Auditcommissie is betrokken bij de voorbereidingen naar het onderzoek 

van eventuele samenwerking met stichting Perspektief. In dat kader is er 

begin 2022 een overleg geweest met de Auditcommissie van stichting 

Perspectief.  

Onderwerpen 

Continuering controleopdracht Mazars boekjaren 2021 en 2022 

Jaardocument 2020 

Accountantsverslag 2020 en Managementletter 2021  

Voortgangsrapportage Q1, Q2 en Q3 

Begroting 2022 

Quick scan ICT 

Treasury statuut 

Tabel 2: Onderwerpen Financiële auditcommissie 

Commissie kwaliteit en Veiligheid 

De commissie Kwaliteit en Veiligheid ondersteunt de Raad van Toezicht bij 

het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid en is verantwoordelijk 

dat de juiste punten geagendeerd worden en de raad goed geïnformeerd 

wordt over de diverse thema’s. In de commissie vindt verdieping plaats en 

worden thema’s uitgewerkt De verslaglegging wordt in de gehele raad 

besproken. De commissie draagt zorg voor een systematische en goede 

informatievoorziening en adviseert de Raad van Toezicht en de Bestuurder 

over (dilemma’s op het gebied van) kwaliteit en veiligheid van zorg en 

werk. De impact van Corona stond als rode draad op iedere agenda en is 

uitgebreid besproken. De commissie heeft in 2021 een specifieke rol 

vervuld in het toezicht en advies over kwaliteit, veiligheid van de opvang 

en zorg. Hierbij werden ook vraagstukken meegenomen op het gebied van 

HRM, binden, boeien en behouden van betrokken en gekwalificeerde 

medewerkers en het ziekteverzuim. Vanuit de Raad van Toezicht hebben 

twee leden zitting in deze commissie, naast de bestuurder en de manager 

Bedrijfsvoering. Afhankelijk van het thema zijn de managers Zorg en/of 

experts vanuit de organisatie aanwezig. De commissie heeft haar 

werkwijze verandert van toetsen en checken naar dialoog en verdieping en 

is in haar evaluatie tevreden over deze koerswijziging. 
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Tabel 3: Onderwerpen Commissie Kwaliteit en Veiligheid 

2.4.2 De cliëntenraad 

De Kessler Stichting beschikt over een cliëntenraad (CR) bestaande uit 

(oud) cliënten en een onafhankelijke ondersteuner. In 2021 zijn er vier 

nieuwe leden toegetreden tot de Cliëntenraad. Hierdoor bestond de 

cliëntenraad eind 2021 uit negen leden en de ondersteuner. In 2021 heeft 

de Cliëntenraad besloten om de taken van de secretaris over te dragen 

aan de ondersteuner. Dit om de continuïteit van de Cliëntenraad te 

waarborgen. Als vervanging voor de functie van secretaris, is er een 

nieuwe functie van ‘influencer’ gecreëerd, verantwoordelijk voor de social 

media van de Cliëntenraad. Met de voorzitter en de penningmeester is het 

dagelijks bestuur weer compleet. 

De Cliëntenraad onderhoudt goede communicatie met de bestuurder en 

het managementteam, die op regelmatige basis bij de raadsvergaderingen 

aansloten. Ook heeft de raad eens per jaar overleg met de Raad van 

Toezicht. De Cliëntenraad neemt ook deel aan externe overlegorganen. 

Deze zijn: het zes-wekelijks overleg met de wethouder Maatschappelijk 

Opvang en twee keer per jaar kapstokoverleg met gemeenteraadsleden, 

beide georganiseerd door het straatconsulaat.  

Ieder jaar schrijft de Cliëntenraad een jaarverslag en een jaarplanning. In 

november dient de penningmeester de begroting in bij de bestuurder. In 

deze begroting zijn alle voorziene- en onvoorziene uitgaven van de 

Cliëntenraad begroot voor het komend jaar.  

Ontwikkelingen en uitdagingen 

• De Cliëntenraad is in 2021 meer zichtbaar geworden voor de 

achterban.  

• Ondanks de coronamaatregelen heeft de Cliëntenraad zich het 

doel weten te realiseren zich beter te kunnen profileren en 

uitdragen. Door het invoeren van het logo, ingebruikneming van 

social media en het uitgeven van promotiemateriaal. 

• De cliëntenraad heeft, om voor aanwas van nieuwe leden te 

zorgen, ludieke acties ingezet zoals: bedrukken van pennen en 

laten uitdelen van een nieuwjaarskaart.  

• De cliëntenraad is al enige tijd bezig om beter contact te krijgen 

met de ambulante doelgroep. In 2021 stond er een grote 

nieuwjaarsreceptie gepland. Dit heeft vanwege de 

coronapandemie niet plaatsgevonden. De Cliëntenraad kijkt ernaar 

uit om in 2022 een alternatief te organiseren.  

• Nieuw huishoudelijk regelement is geïmplementeerd. Hierin is ook 

de nieuwe taakomschrijving van de ondersteuner en de nieuwe 

bestuursfunctie ‘influencer’ in opgenomen.  

Medezeggenschap ten tijde van Corona 

Omdat de uitdagingen rondom de coronapandemie zich al in 2020 

ontwikkelde was de Cliëntenraad in het jaar 2021 meer voorbereid en was 

de impact minder groot. Een deel van de periode in 2021 is de 

communicatie via online vergadering verlopen. Ook met minder intensieve 

dialoog heeft de Cliëntenraad haar adviezen kunnen geven. Ondanks de 

coronamaatregelen heeft de Cliëntenraad bijna alle doelstellingen van 

2021 kunnen realiseren. 

Onderwerpen 

Voortgang en update Kessler Vitaal 

Risico en risicomanagement 

Continuïteit zorg en Corona 

Veranderende financiering en kwaliteit van zorg 

Verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel 

Incidenten en vervolg 

Kennismaking commissie K&V Perspectief 
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2.4.3 De ondernemingsraad 

Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de Kessler 

Stichting een Ondernemingsraad (OR) ingesteld. De Ondernemingsraad 

vertegenwoordigt alle medewerkers van de Kessler Stichting. De 

ondernemingsraad vergadert meerdere keren per maand en heeft elke 

maand overleg met de bestuurder. Waar nodig wint de Ondernemingsraad 

advies in van een expert alvorens een passend antwoord c.q. advies uit te 

brengen. De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk 

secretaris.   

Per 1 maart 2021 had de ondernemingsraad negen zetels. Gedurende het 

jaar vonden wisselingen in de samenstelling van de ondernemingsraad 

plaats, waardoor niet altijd alle zetels bemenst waren. De maximale 

zittingsduur in de Ondernemingsraad is twee termijnen van drie jaar.  

De Ondernemingsraad heeft in 2021 aan verschillende thema’s 

bijgedragen. Een groot deel van de tijd hebben Ondernemingsraad-leden 

zich beziggehouden met de verkenning van een mogelijke samenwerking 

met de Stichting Perspektief uit Delft. Bijeenkomsten met de 

Ondernemingsraad van Perspektief, bureau AEF en de bestuurders van 

Perspektief en Kessler gaven de Ondernemingsraad een goed inzicht in de 

voortgang van de verkenning.  

Op 9 november 2021 spraken de Raad van Toezicht en de 

Ondernemingsraad met elkaar. Belangrijkste gesprekspunt was de 

verkenning. Ook werd besproken welke onderwerpen de 

Ondernemingsraad nog te verwachten had.  

Corona 

De coronapandemie heeft ook in 2021 de nodige beperkingen met zich 

meegebracht. De Ondernemingsraad-leden wisten zich aan te passen aan 

het digitaal vergaderen, maar het persoonlijke contact werd wel gemist. 

Uiteindelijk bleek een combinatie van fysiek en digitaal vergaderen een 

oplossing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviezen CR 2021 

Werkinstructie bewonersoverleg 

Eigen bijdrage Locatie ZHS 

Verbeterplan medicatie beleid Zorg en wonen 

Activiteitenbegeleiding als nieuwe dienst op de afdeling Zorg en 

Wonen 

Projectplan Bijzondere Zorg  

CTO 

Begroting 2022 

Afdeling Intensief Wonen De la Rey 

Nieuwe Manager Zorg 

Beleid gedragsinterventies en sancties.  

Onderwerp   Besluitvorm 

Aangepaste reiskostenregeling Instemming 

Thuiswerken Instemming 

Voorgenomen besluit onderbrengen Soepbus in 

aparte stichting 

Advies 

Aanpak MTO Instemming 

Preventiemedewerker Instemming 

Roosterbeleid Instemming 

Verzuimbeleid  Instemming 

Arbodienst Instemming 

Plan van aanpak RI&E Instemming 

Beleid Werving en Selectie Instemming 

Begroting 2022 Advies 

Jaargesprekken Instemming 

Afdeling Intensief Wonen Advies 

Tabel 5: Ontvangen advies- en instemmingsaanvragen OR  

Tabel 4: adviezen Cliëntenraad 2021 
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3 Het jaar 2021 voor de Kessler Stichting 
3.1 Terugblik op de beleidsontwikkelingen en projecten 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haagse vrouwendag 

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart, hebben 440 vrouwen uit de 

maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen een tas met 

verzorgingsproducten gekregen van de Kessler Stichting. Nog eens 160 

tassen zijn bestemd voor vrouwen die wij thuis begeleiden. 

Traditiegetrouw zet de Kessler Stichting uit Den Haag op Internationale 

Vrouwendag dames uit de maatschappelijke opvang in het zonnetje. 

De inzamelingsactie voor kleding en verzorgingsproducten die de Kessler 

Stichting in januari startte ten behoeve van de Haagse Vrouwendag werd 

een overweldigend succes. Er is 6 keer zoveel ingezameld als was 

verwacht, zowel door particulieren als door organisaties en bedrijven. 

Ook financieel werd er gedoneerd. De Kessler Stichting kon de actie 

daarom uitbreiden en ook dames uit de maatschappelijke opvang van 

Perspektief in Den Haag en Delft meenemen. 

 

Ongekend resultaat 

Daarnaast kunnen er nog eens 160 tassen naar vrouwen die wij thuis 

begeleiden. Een ongekend resultaat. 

Vrouwen die de Kessler Stichting thuis begeleidt zijn diegenen die bij ons 

beschermd en begeleid zelfstandig wonen en vrouwen die via ‘Bereik in 

de Wijk’ bij ons in beeld zijn. Via Bereik in de Wijk worden mensen 

geholpen bij zaken als schulden, verslavingen, eenzaamheid of 

administratie.   

 

‘Tour door Den Haag’ 

"De busjes met de tassen erin gaan vandaag naar zo'n 30 locaties; een 

tour door Den Haag. Tientallen vrijwilligers werkten de afgelopen weken 

met veel enthousiasme mee aan het sorteren van de enorme 

hoeveelheid ingezamelde spullen, een megaklus. Vandaag zijn het ook 

weer vrijwilligers die helpen met het uitdelen van de tasjes. Ook Wool for 

Warmth is er de hele dag bij en deelt gebreide artikelen uit. Voor de 

zwangere dames zijn er bovendien babystartpakketten gemaakt. De 

cliënten zijn blij met de tassen. “Dat we toch een tas persoonlijk 

ontvangen ondanks corona vind ik heel bijzonder. Het is fijn dat er aan 

ons gedacht wordt", aldus één van de vrouwen. 

Kessler Vitaal 

We hebben als Kessler, net als veel andere zorgorganisaties, last 

van een hoog verzuim en een hoog verloop. Het project Kessler 

Vitaal is in 2021 gestart om dit aan te pakken. Dit project bevat 

verschillende maatregelen om te zorgen voor een lager verzuim, 

tevreden medewerkers in balans en te werken aan ontwikkeling. Zo 

is het verzuimbeleid aangepakt, is het roosteren meer centraal 

belegd, is de HR-adviseur meer betrokken bij de werving en selectie 

en zijn we van arbodienstverlener gewijzigd. Ook het beter 

selecteren van nieuwe medewerkers en het vervolgens goed 

gestructureerd inwerken met een inwerkprogramma (A12 project) is 

een onderdeel. Dit alles om de duurzame inzetbaarheid van de 

medewerkers te vergroten. In 2022 wordt verder vervolg gegeven 

aan dit project. 

 

Beleid medicatie afdeling Zorg en Wonen 

In 2021 heeft een evaluatie beleid medicatie plaatsgevonden. 

Het doel van de evaluatie was om samen met de afdeling te 

evalueren of de werkwijze overeenkomt met de eisen van de 

wetgeving en de veilige medicatie principes. De evaluatie is eind 

2021 afgerond en de implementatie zal in juni 2022 afgerond 

zijn. Eén van de wijzigingen is dat de Beheer Eigen Medicatie 

(BEM) vragenlijst van 47 vragen ingekort is naar 27 vragen. 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Bijzondere Zorg 2.0 

In 2021 is het project Bijzondere Zorg 2.0 gestart dankzij middelen van het Zorgkantoor 

Haaglanden (CZ), in navolging van een eerdere pilot. Het doel van dit project is enerzijds 

intern gericht op het doorontwikkelen van de methodiek gericht op de verschillende 

doelgroepen/settingen en het hercertificeren van de methodiek door Movisie. Anderzijds 

richt het zich extern op het implementeren van de methodiek in een verpleeghuis. In 

2021 is een start gemaakt met deze onderdelen. Naar verwachting zal begin 2022 de 

hercertificering afgerond zijn. Het streven is om eind 2022 de doorontwikkeling van de 

methodiek af te ronden, met onder andere een herschreven methodeboek. Er hebben 

gesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerde verpleeghuisorganisaties voor het 

implementatiegedeelte van het project. Met één partij wordt de verdere samenwerking 

voor het project in 2022 verder verkend. 

 

Afdeling Intensief Wonen  

Om cliënten die bekend zijn met langdurige 

psychiatrie passende ondersteuning te kunnen 

bieden, wordt de afdeling Wonen Intensief begin 

2022 opgericht op de 3e etage van de locatie aan 

De la Reyweg. De afdeling Wonen Intensief De la 

Rey zal een veilige woonplek met continue 

begeleiding en zorg gaan bieden aan cliënten met 

psychiatrische problemen. In 2021 is het Plan van 

Aanpak Wonen Intensief De la Rey door de 

Cliëntenraad en Ondernemingsraad goedgekeurd. 

De implementatie start in 2022 en zal naar 

verwachting in het eerste kwartaal worden 

afgerond.  

 

Scholing medicatie Noodopvang (NO) Locaties 

De implementatie Beleid medicatie NO locaties is in 
2021 van start gegaan. Eén van de implementatieacties 

was dat de medewerkers verbonden aan de 

noodopvang locaties een medicatie scholing 
aangeboden zouden krijgen. De medewerkers hebben 

toegang tot de e-learning basisscholing medicatie en 
krijgen een klinische les.  

 

Opvolging onderzoeksrapporten steekincident ‘Grote Markt’  

GGD Haaglanden heeft als toezichthouder Wmo onderzoek verricht naar aanleiding 

van het steekincident op 29 november 2019 op de Grote Markt. Het betrof een 

cliënt die destijds in de maatschappelijke opvang van de Kessler Stichting was 

geplaatst. Er zijn twee onderzoeken door de GGD uitgevoerd: één naar de opvang 

door de Kessler Stichting en één naar de ketensamenwerking tussen de 

verschillende instanties ten tijde van het incident. De gemeente heeft deze 

rapporten eind 2021 openbaar gemaakt. Naar aanleiding van de aanbevelingen van 

de GGD in het definitieve rapport zijn er verbetermaatregelen opgesteld door de 

Kessler Stichting. Er is een werkgroep opgesteld met betrokkenen om te werken 

aan deze verbetermaatregelen. Hieruit zijn voorstellen gekomen die zich o.a. richten 

op het inschatten van risico’s bij cliënten. De implementatie van de voorstellen zal 

begin 2022 plaatsvinden. 

 



14 

 

  

Beleid risicovolle en voorbehouden 

handelingen 

Het beleid risicovolle en voorbehouden 

handelingen is met een aantal betrokkenen 

geëvalueerd en de implementatie van start 

gegaan. De verzorgenden en verpleegkundige 

hoeven zich niet te bekwamen in alle risicovolle 

en voorbehouden handelingen, maar alleen in de 

handelingen die voorkomen binnen hun afdeling 

of de productgroep Zorg en Wonen. Afdeling 

P&O zal voortaan de BIG registraties en bevoegd 

en bekwaamheid van medewerkers registreren. 

De Kessler Stichting heeft in 2021 een 

lidmaatschap met het V&VN afgesloten. Dit 

betekent dat verzorgenden en verpleegkundigen 

die werkzaam zijn binnen de Kessler Stichting 

een gratis lidmaatschap en registratie in het 

Kwaliteitsregister VV kunnen aanvragen. 

 

Zorg voor kwaliteit 

Zorg voor Kwaliteit is een actief kwartaaloverleg waarbij medewerkers uit verschillende teams een actieve bijdrage leveren in het 

bespreken, onderhouden en (aantoonbaar) verbeteren van kwaliteit van zorg. Er wordt veel waarde gehecht aan de verbinding tussen 

beleid en praktijk. Door elkaar te ontmoeten en kennis te delen, kunnen we continu verbeteren. Medewerkers hebben behoefte aan het 

bespreken van bepaalde kwaliteits- en veiligheidsthema’s, te horen over de organisatieontwikkelingen en ervaringen over en weer te 

delen. Deze werkvorm is van start gegaan in het eerste kwartaal van 2021. Door corona hebben helaas veel bijeenkomsten alleen 

digitaal kunnen plaatsvinden. Eind 2021 is deze werkvorm geëvalueerd en zal in 2022 verder worden doorontwikkeld. 

 

 

Training Forensische Zorg  

De Kessler Stichting biedt al enige jaren Forensische Zorg (FZ). FZ is voor mensen 

met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd 

en bij wie het risico aanwezig is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen. Het 

geven van deze zorg vraagt specifieke kennis en kunde van de medewerker. 

Aandacht voor de FZ ontbrak in het trainingsprogramma van de Kessler. Binnen de 

Kessler is daarom een eigen training FZ ontwikkeld. In de training wordt o.a. 

aandacht gegeven aan de aanmelding (welke informatie heb je als begeleider nodig 

bij aanmelding en plaatsing?), samenwerking met ketenpartners (welke afspraken 

maak je met elkaar?), de risicofactoren (hoe identificeer je de risico’s en wat betekent 

dat voor de begeleiding?), en het voorkomen van recidive (wat te doen bij terugval en 

hoe reageer je hier op?). De insteek van de training is om elkaar wijzer te maken 

door ervaringen met elkaar te delen, van elkaar te leren en bewustwording te 

creëren. De eerste reacties van de training zijn erg positief: ‘er hangt een fijne sfeer 

en het is leuk en leerzaam om ervaringen van andere te horen.'  
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3.2 Samenwerkingsovereenkomsten 

De Kessler Stichting heeft met meerdere partners 

samenwerkingsovereenkomsten ten behoeve van de uitvoering van de 

zorg, hulpverlening en begeleiding met de volgende organisaties: 

 

• Medisch/Apotheek: WZH Woonzorgcentra Haaglanden, 

Zorgaptoheek, Apotheek Waldeck, Fresh Unieke Mondzorg, 

Basalt, Valente 

• GGZ: Parnassia Topteam, Parnassia WLZ, GGZ, MEE Zuid- 

Holland Noord 

• Forensische zorg: Reclassering Nederland, Fivoor 

• Woningbouw: Koepelconvenant Omklapwoning, Haag Wonen, 

Staedion 

• Onderaannemers MWA en WLZ: De Prael, Juttersgeluk, Artism, 

Zenzi, Schroeder  

• Overig: Spoor 22 (Mondriaan), Zorg Veiligheidshuis Haaglanden, 

BBD 

 

De Kessler Stichting participeert daarnaast in diverse overlegstructuren, 

waaronder: HOI- overleg, directeurenoverleg MO, G4, GGD Haaglanden, 

IGJ, Vrienden van de Kessler, Overleg Koepelconvenant Haagwonen, 

Staedion, Bestuurlijk Netwerk Forensische Zorg, Bestuurlijk Netwerk 

Valent, Lerend netwerk, Accountoverleg Gemeente Den Haag. 

 

.3.3 Impact van het coronavirus 

Impact op de organisatie 

De coronapandemie die opkwam in maart 2020 drukte zwaar op de 

organisatie. Veel tijd en energie is gaan zitten in de bescherming voor 

cliënten en medewerkers, overleggen met ketenpartners, snel en creatief 

handelen en de teams (en individuele medewerkers) stutten en 

steunen. Alles overziende zijn we tevreden over de aanpak, de inzet en de 

resultaten. De schaduwzijde is dat we elkaar minder fysiek konden 

ontmoeten, mensen er vaak alleen voor stonden en dat het verzuim dat al 

hoog was, verder steeg waar de veerkracht daalt. De reeks van 

gebeurtenissen zorgde ervoor dat we moesten kiezen en prioriteren. We 

kozen voor het beheersen van de gezondheidscrisis en probeerden 

tussendoor ook nog onze planning & control cyclus te doorlopen. Dat is 

redelijk goed gelukt hoewel we sommige ambities uit de kaderbrief 

moesten bijstellen.  

 

CBT 

Sinds de start van de Coronapandemie is het Crisisbeheersteam van de 

Kessler Stichting telefonisch en per mail bereikbaar voor vragen m.b.t 

corona en de coronamaatregelen enz. Het Crisisbeheersteam bestaat uit 

de directeur-bestuurder, managers zorg, manager bedrijfsvoering, facilitair 

en stafmedewerkers Beleid en Projecten. Tweemaal per week wordt 

vergaderd over de interne situatie en wordt er toegezien op de 

ontwikkelingen vanuit het RIVM. Het doel van het Crisisbeheersteam is de 

afdelingen te ondersteunen tijdens deze pandemie. Alle interne afspraken, 

werkwijzen zijn opgenomen in het interne Draaiboek Corona van de 

Kessler Stichting en het Draaiboek Cohortlocatie. Beide documenten 

worden met regelmaat gewijzigd m.b.t de corona maatregelen. Naast de 

wijzigingen in de draaiboeken worden deze ook intern gecommuniceerd. 

Zo is eenieder in de organisatie voortdurend op de hoogte van alle 

ontwikkelingen en maatregelen.  

Corona Zorglocatie 

Er is in mei 2020, door de gemeente Den Haag in samenwerking met het 

particulier initiatief, Doneer-een-dorp, een tijdelijke opvanglocatie 

gerealiseerd voor dak- en thuislozen die i.v.m. een (mogelijk) 

coronabesmetting in quarantaine moeten. In deze speciaal ontworpen 

accommodatie kunnen dak- en thuisloze mensen verblijven die besmet zijn 

met het COVID-19 virus. De Kessler Stichting zorgt, in samenwerking met 

HWW-zorg, 24 uur per dag voor personele bezetting, verpleegkundige hulp 

en begeleiding. De medewerkers werken in een veilige werkomgeving en 
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Tabel 6: Gegevens bezetting corona-zorglocatie in 2021 

 

 

beschikken over de nodige beschermingsmiddelen. De formatie en 

personele inzet wordt bepaald aan de hand van het aantal bezette bedden, 

conform de werkwijze en veiligheidsplan dat is afgesproken met de 

gemeente Den Haag 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  

Totaal aantal cliënten opgevangen Corona Zorglocatie 121 

Aantal quarantaine  44 

Aantal positief  77  
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3.4 Personeelsbeleid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingen 

Ondanks Corona zijn in 2021 de verplichte en meest essentiële scholingen 

en cursussen allemaal doorgegaan. Dit in kleinere groepen en volgens de 

op dat moment geldende coronarichtlijnen. Het betrof hier de BHV 

trainingen, de medicatiescholing en de training Voorbehouden en 

Risicovolle Handelingen. Een aantal trainingen is omgebouwd naar een 

online variant en hebben op deze wijze doorgang kunnen vinden. Dit 

betrof de CGB-training en de workshop CVS. In de 2e helft van 2021 zijn 

ook de andere trainingen weer opgestart (Forensische Zorg, Mondzorg, 

Omgaan met Agressie (Voedselveiligheid). Ook de CGB-training is in de 2e 

helft van 2021 weer in de fysieke vorm opgestart. 

Ontwikkelingen en uitdagingen 

We zien een hoog verzuim binnen de Kessler Stichting. Er is structureel 

aandacht nodig voor de werkbaarheid van het werk om duurzame 

inzetbaarheid te bevorderen en het verzuim te beperken. Hiervoor is het 

project ‘Kessler Vitaal’ gestart in 2021. Het geheel aan maatregelen moet 

zorgen voor een lager verzuim en hogere inzetbaarheid: medewerkers 

binden door te investeren in ontwikkeling (vakmanschap), betrokkenheid 

(verbinding) en ondersteuning bij (dreigend) verzuim (veerkracht).  

Een onderdeel van het project is ‘grip op verzuim’. Hiervoor is in 2021 het 

verzuimbeleid aangepast en start er per 1-1-2022 een nieuwe 

arbodienstverlener. Daarnaast is er bij dit onderdeel ingezet op vitaal 

roosteren, daarop is het roosterbeleid doorontwikkeld en is er een nieuw 

plansysteem geïmplementeerd. Ook is het beleid werving en selectie 

doorontwikkeld en hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden om 

personeel te werven. Zo hebben we in het eerste kwartaal van 2021 

deelgenomen aan de online banenmarkt via Zorgscala. Dit met succes: er 

zijn uiteindelijk 30 dienstverbanden of stages uit voortgekomen. Verder 

ging onze nieuwe www.werkenbijdekesslerstichting.nl in oktober 2021 live, 

is er gestart met het opnemen van nieuwe wervingsvideo’s, is in oktober 

een open avond georganiseerd en is de Kessler Stichting 10 weken te zien 

geweest op een aantal bussen in de stad Den Haag. Via het project A12 is 

in 2021 een start gemaakt met het herontwerpen van het onboardings- en 

introductieprogramma. Het andere onderdeel van het project is ‘duurzame 

inzetbaarheid’, dat verder uitvoering gaat krijgen in 2022.  

In 2021 is daarnaast ingezet op de ontwikkeling van medewerkers. We 

zien dat de doelgroep cliënten verandert, waardoor er behoefte is bij 

medewerkers aan specifieke trainingen. In 2021 zijn daarom een aantal 

nieuwe trainingen ontwikkeld en uitgevoerd. Dit betreft de training 

Forensische Zorg en de Training Herkennen van en omgaan met mensen 

met LVB. Daarnaast is in 2021 de training Psychiatrie/psychopathologie 

ontwikkeld, de uitvoering start in Q1 2022. In 2022 zal ook gestart worden 

met de scholing Palliatieve Zorg bij de afdeling Zorg & wonen. In 2021 is 

een nieuwe medicatiescholing ontwikkeld voor de Noodopvanglocaties (E-

learning en een klinische les). In 2021 zijn ook scholingsactiviteiten voor 

vrijwilligers uitgevoerd. Het betrof hier introductie-avonden over Kessler en 

trainingen ''Omgaan met de Doelgroep''. 

Visie  

De Kessler Stichting is een professionele en klantgerichte organisatie waar 

medewerkers goed zijn opgeleid en toegerust om de zorg en begeleiding te 

kunnen geven die de cliënten nodig hebben. Ons beleid is erop gericht om 
de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Employability 

(inzetbaarheid) is het vermogen van medewerkers om nu en in het vervolg 
van hun loopbaan arbeid te verrichten. Door blijvend te investeren in 

zijn/haar ontwikkeling vergroot de werknemer de kansen op plezier in het 
werk en de kansen op werkzekerheid. Als werkgever realiseren we een 

organisatie waarmee op toekomstige ontwikkelingen kan worden 

gereageerd. Dit wordt vormgegeven door medewerkers zich te laten 
ontwikkelen tot zelfstandige en inhoudsdeskundige vakmensen, die weten 

wat er nodig is en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling. 
De Kessler Stichting faciliteert deze ontwikkeling en stelt tevens eisen aan 

de basisopleiding en het kennis- en kundeniveau per functie en per rol.  

http://www.werkenbijdekesslerstichting.nl/
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Grijp je kans 

De Kessler stichting wil ieder jaar een aantal medewerkers de mogelijkheid 

wil bieden om door te groeien wat betreft niveau of om een verdieping van 

kennis in de huidige functie te realiseren. Hiertoe kunnen medewerkers elk 

voorjaar een aanvraag doen voor het zogenaamde Grijp je Kans budget 

om zo een opleiding te kunnen doen. Er zijn in 2021 negen aanvragen 

toegekend, waarvan vier MBO en vijf HBO opleidingen verschillend van 

een Verpleegkunde opleiding tot een opleiding Arbeidsrecht. 

Verzuim 

Het verzuim is in 2021 10,6% (2020: 10,6%) met een meldingsfrequentie 

van 0,96. Het grootste gedeelte (8,1%) valt onder lang verzuim , daarna 

het middellang verzuim met 1,4% en het minste aandeel is het kort 

verzuim (1 tot 7 dagen) met 0,9%. Hoewel uitval door Corona uiteraard 

meespeelt bij het hoge verzuim, zijn de zorgen vooral over het aantal 

‘langverzuimers’. Het verzuimbeleid is aangepast (waaronder de overstap 

naar een nieuwe arbodienstverlener). In 2021 is een begin gemaakt met 

het aanpassen van de ‘providersboog’ met preventieve en curatieve 

interventies. Daar zal in 2022 verder in geïnvesteerd worden. 

Tevredenheid personeel 

In 2021 heeft het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) 

plaatsgevonden. Dit heeft herkenbare resultaten gegeven. Er zijn 

trotspunten, als cliëntengerichtheid en ontwikkelmogelijkheden, maar ook 

verbeterpunten, als communicatie en werkdruk. Op elk niveau gaan we 

hiermee aan de slag om vast te houden wat goed is en te verbeteren wat 

beter kan. Het is het eerste jaar dat we het thema Werkgeverschap 

hebben gemeten. We zien een lager cijfer dan gewenst, dit komt mede 

doordat het Management Team minder zichtbaar heeft kunnen zijn en 

organisatie brede bijeenkomsten geen doorgang hebben kunnen vinden 

door corona. Hieronder de resultaten per thema:  

 

 

Personeel in cijfers 

Er waren op 31 december 265 medewerkers en 91 vrijwilligers actief 

binnen de Kessler Stichting.  

Het verloop is groot onder de medewerkers, dat zien we door de in- en 

uitstroomcijfers van medewerkers (+83/-107). Van de uitstroom ging het 

grootste gedeelte werken buiten Zorg en Welzijn, doorgaans bij de 

gemeente. De indruk van de reden van het verloop is meerledig. Een paar 

oorzaken:  

• Geen goede match - dit is aanleiding geweest om het Werving en 

Selectiebeleid aan te passen en HR een rol te geven bij de 

sollicitatiegesprekken. 

• Onvoldoende inwerktijd en daardoor onvoldoende verbinding met 

de Kessler - dit is aanleiding geweest om te starten met het 

onboardingsproject A12. 

• Hoogte salaris - dit is aanleiding geweest om de vacaturenteksten 

aan te passen en te benadrukken wat de Kessler te bieden heeft 

(naast salaris): informele sfeer, laagdrempelig, korte lijnen, 

diversiteit, ontwikkelmogelijkheden e.d. 

Het verloop is aanleiding geweest om medewerkers een standaard digitaal 

exitformulier toe te sturen om de redenen beter in beeld te krijgen. Het 

deelnemen aan een exitgesprek met de manager of HR is daarnaast ook 

aangeboden. 

Het grootste aantal medewerkers (24,4%) is tussen de 25 en 34 jaar. 

Doormiddel van een teamschouw per afdeling wordt er in 2022 gekeken 

wat we kunnen gaan bieden qua scholing, ontwikkelmogelijkheden en de 

werk-privé balans ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid. Hierbij 

worden factoren als leeftijd, ontwikkelpotentie en -behoefte meegenomen.  

 

 

 
 

8,2 

Bevlogenheid 

 
7,6 

Betrokkenheid 

 
7,7 

Klantgerichtheid 

 
6,5 

Werkgeverschap 

8,2 
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Stageplekken  

In 2021 hebben ca. 42 stagiaires stagegelopen bij Kessler. Grotendeels 

(34) via het zogenoemde Spoor 22 traject, het betreft hier Mbo Social 

Work stagiaires van Mondriaan. Daarnaast hebben vier Hbo stagiaires 

Social Work stagegelopen en twee studenten Facilitair. 

In 2021 zijn stappen gezet v.w.b. de doorontwikkeling van het stagebeleid, 

we zijn gaan werken met Praktijkopleiders. In 2022 zal een verdere 

doorontwikkeling plaatsvinden (een training voor Stagebegeleiders, 

ontwikkeling Stagehandleiding etc.). De focus zal ook meer komen te 

liggen op de studierichtingen MZ (Maatschappelijke Zorg), VIG en 

Verpleegkundige. 

Social return on investment 

Door de gemeente Den Haag is vastgesteld dat een bedrag ter grootte van 

in totaal 3% van de gegunde jaaromzet binnen de MWA opdracht als 

social return moet worden gehaald. De Kessler Stichting heeft hier 

invulling aan gegeven door middel van het aannemen van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een uitkering, 50-plussers, 

het plaatsen van stagiaires en het afnemen van diensten bij sociaal 

ondernemers. In 2021 is de doelstelling behaald. 

3.5  Kwaliteit en veiligheid  

Audits  

Sinds 2009 is de Kessler Stichting HKZ gecertificeerd. In april 2021 stond 

een hercertificeringsaudit plaats, uitgevoerd door DNV. De audit verliep 

positief en het HKZ-certificaat is verlengd met drie jaar. In december heeft 

een tussentijdse audit plaatsgevonden, waaruit geen grote verbeterpunten 

zijn geconstateerd. Vanwege de coronapandemie hebben er op de 

afdelingen van de Kessler Stichting in 2021 geen interne audits 

plaatsgevonden. Dit wordt weer opgestart in 2022. 

Inspectiebezoeken 

Op 29 juni 2021 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een 

inspectiebezoek gebracht aan de afdeling Zorg & Wonen DLR. De 

inspecteurs hebben getoetst of de Kessler Stichting voldoet aan de 

medicatieveiligheid volgens de wetten, professionele standaarden, 

veldnormen en kwaliteitskaders. De conclusie van het rapport is dat de 

cliënten kunnen rekenen op een zorgvuldige uitvoering van de 

medicatiezorg en de medicatiezorg voldoet aan de gestelde normen. De 

Visie op kwaliteit en veiligheid 

In de visie van de Kessler Stichting zijn ‘de organisatie’ en ‘kwaliteit’ 

geïntegreerd. Onze organisatievisie kunnen we daarnaast alleen realiseren in 

een veilige omgeving. Kwaliteit en veiligheid zijn nauw met elkaar verbonden 

en niet los van elkaar te zien. Hierdoor is het kwaliteitssysteem niets anders 

dan de manier waarop de organisatie ervoor zorgt dat zij haar doelen bereikt. 

Het gaat hierbij zowel om organisatiedoelen, als om persoonlijke doelen van 

cliënten en medewerkers. Het kwaliteitsmanagementsysteem moet de 

organisatie en de mensen ondersteunen. Wij richten onze organisatie zo in 

dat wij een veilige omgeving creëren voor onze medewerkers en cliënten. 

Hiermee brengen wij de onveilige situaties tot een minimum. Wanneer zich 

wel een onveilige situatie voordoet dan handelen wij effectief, leren en 

verbeteren wij waar mogelijk, om weer een veilige omgeving te krijgen. 
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inspectie constateert in het gesprek met de bestuurder ook dat hij de 

verbeterpunten herkent en direct oppakt.

Veilig incidenten Melden (VIM)  

In 2021 zijn 656 incidenten gemeld. Dit is een daling van 121 meldingen in 

vergelijking met 2020. De stijgende trend van het aantal gemelde 

incidenten wordt dit jaar onderbroken (zie figuur 1). Dit heeft onder 

andere te maken met de coronaperiode en de afschaling van het aantal 

cliënten op de Noodopvang Delagoa. Ondanks de daling van totaal aantal 

incidenten nemen de incidenten qua ernst toe. De meeste meldingen 

komen van Zorg en Wonen Toussaint en Noodopvang Delagoa. Verder valt 

op dat bij Toussaint de VIM meldingen erg zijn gestegen in tegenstelling 

tot Zorg en Wonen De la Rey waar het aantal juist flink is gedaald. Dit is 

niet in lijn met voorgaande jaren. Bij de Noodopvang Schenkweg dames, 

Noodopvang TeZamen en ‘Overige afdelingen’ zijn de VIM meldingen 

gedaald. Bij de andere afdelingen zijn de verschillen beperkt. De meeste 

meldingen worden gedaan over agressie, dreigend- en intimiderend 

gedrag en medicatie. Belangrijke reden hiervoor is dat de cliëntgroep meer 

complex gedrag laat zien, zowel op psychisch als somatisch vlak. Zie tabel 

4 voor een overzicht van het aantal VIM meldingen. 

 

 

 

Afdeling  Aantal 

2020  

Aantal 

2021  

Zorg en Wonen Toussaint 90  151  

Noodopvang Delagoa  228  140  

Zorg en Wonen De la Rey 158  98  

Zorg en Wonen Viljoen  71  76  

KO Zamenhof  55  60  

Noodopvang TeZamen  44  31  

Noodopvang Schenkweg Heren  20  24  

Facilitaire Dienst  13  16  

BidW – Beschermd Zelfstandig Wonen  13  15  

KO De la Rey (jongeren)  17  11  

Noodopvang Schenkweg Dames  22  7  

BidW – Begeleid zelfstandig wonen  2  7  

Overige afdelingen  21  6  

BidW – Ambulante begeleiding  0  5  

BidW – Forensische begeleiding  6  5  

Noodopvang Lozerhof  0  3  

Dagbesteding  0  3  

Totaal 777 656 

Tabel 7: Overzicht aantal VIM meldingen 2020 en 2021 

Figuur 1: Aantal meldingen van incidenten in de periode 2015-2021 
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Calamiteiten 

In 2021 zijn er acht calamiteiten extern gemeld, waarvan vier gemeld bij 

GGD Haaglanden (toezichthouder WMO) en  vier meldingen bij Inspectie 

voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Alle meldingen zijn afgesloten. 

Risicomanagement 

Vanwege de sterk veranderende omgeving en de benodigde wendbaarheid 

is risicomanagement onverminderd belangrijk. In 2021 is door het 

managementteam extra tijd besteed aan het kritisch doornemen van de 

risico’s per domein. Aanpassingen van beheersmaatregelen zijn vastgelegd 

in het risicomanagementsysteem. 

Klachten 

In 2021 zijn 42 ontvangen (zie tabel 5). Alle klachten zijn intern opgepakt 

door de klachtenfunctionaris en 30 klachten zijn samen met de 

betrokkenen naar tevredenheid opgelost. Drie klachten zijn afgesloten 

zonder vervolg, dit is meestal omdat de cliënt geen gehoor geeft aan onze 

contactpogingen voor verdere afhandeling van de klacht. Vijf klachten zijn 

niet in behandeling genomen omdat de inhoud van deze klachten buiten 

de reikwijdte van de klachtenfunctionaris vielen en zijn opgepakt door de 

afdeling. Drie klachten zijn door cliënten zelf ingetrokken tijdens de 

afhandeling omdat de situatie inmiddels was opgelost. Bij een klacht was 

de cliënt inmiddels vertrokken met einde verblijf, waardoor deze klacht 

niet meer is afgehandeld.  

Er is in 2021 één klacht voorgelegd aan de externe klachtencommissie 

(voor cliënten die zorg ontvangen gefinancierd vanuit de Wmo). 

 

 

 

 

 

 

 

 Overzicht klachten in 2021 Aantal  

Ontvangen klachten  42 

Categorieën klachten:  
 

• Afspraken niet nagekomen  3 

• Defecte voorzieningen  2 

• Eigendommen (bijv. schade, vermissing, 
ongeoorloofd gebruik, etc.)   

4 

• (Geluids-)overlast (anders dan van 

medecliënt)  

1 

• Hygiëne (bijv. verschonen beddengoed, 

schoonmaak)  

1 

• Medecliënt (bijv. omgang, (geluids-

)overlast)  

3 

• Onvrede begeleiding  11 

• Onvrede bejegening  4 

• Onvrede individuele afspraken  1 

• Onvrede sanctie  1 

• Onthouding begeleiding  1 

• Voeding (bijv. voedselhygiëne, hoeveelheid)  2 

• Overig  3 

Klachten voorgelegd aan externe klachtencommissie  1 

Klachten voorgelegd aan geschillencommissie  0 

Tabel 8: Overzicht klachten in 2021 
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Clienttevredenheid   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevredenheidsmeting 2018-2021 

De waardering van cliënten wordt periodiek tijdens het traject en bij 

afsluiting van het traject gemeten op gebied van begeleiding, bejegening 

en bereikbaarheid (schaal 1 tot 10). In figuur 2 staan voor 2018, 2019, 

2020 en 2021 de resultaten van de eindmetingen en de gestelde norm 

(cijfer 7). De resultaten van de tussentijdse meting zijn vergelijkbaar met 

die van de eindmeting. In de afgelopen vier jaar is een vergelijkbare trend 

te zien over de drie resultaatgebieden met minimale verschillen, waarbij de 

norm ruimschoots wordt gehaald.   

 

 

 

 

 

 

Clienttevredenheidsonderzoek (CTO) 
In 2020 heeft de Kessler Stichting het Landelijk standpunt 

(mede)zeggenschap (LSR) gevraagd het jaarlijkse 

cliënttevredenheidsonderzoek te verzorgen voor de afdeling 
Zorg en Wonen De la Rey. Deze samenwerking is in 2021 

positief geëvalueerd. In 2021 is LSR op alle afdelingen ingezet 
voor het jaarlijkse CTO. De samenwerking en werkwijze zal 

opnieuw geëvalueerd worden. Iedere afdeling zal een 

verbeterplan opstellen. Zie tabel 7 voor een overzicht van de 

resultaten. 

 

Figuur 2: Tevredenheidsmetingen 2018 – 2021 
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Begeleiding Bejegening Bereikbaarheid

2018 2019 2020 2021 Norm

Locaties Cijfer Aantal Respons 

Beschermd en begeleid 

zelfstandig wonen 

7,2 12 19% 

Zorg en Wonen Toussaint 7,2 31 56% 

Noodopvang Delagoa 6,8 8 20% 

Noodopvang Schenkweg 6,2 13 14% 
Noodopvang Tezamen 7,0 15 47% 

Zorg en Wonen De la Rey 5,9 9 25% 
Zorg en Wonen Viljoen 7,2 11 42% 

Kortdurende opvang Zamenhof 7,5 12 16% 

 

Tabel 9: Overzicht resultaten CTO 2021 
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Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

Binnen de afdeling Zorg en Wonen De la Rey wordt er gewerkt volgens het 

'Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg'. In het kwaliteitskader staan de 

afspraken beschreven over wat goede zorg is en het vormt de basis voor 

toezicht en verantwoording voor langdurige zorg. Hoe we invulling geven 

aan de thema’s in het kwaliteitskader staat beschreven in het 

Kwaliteitsplan en Kwaliteitsverslag. Het Kwaliteitsverslag beschrijft de 

resultaten van de doelen en acties die opgenomen zijn in het 

Kwaliteitsplan. Het Kwaliteitsplan en verslag bieden samen inzicht in de 

continue verbetering van zorg op de afdeling Zorg en Wonen De la Rey. 

Bedrijfsopvang team (BOT)  

Er is een bedrijfsopvang team actief binnen de Kessler. Het doel van het 

opvangteam is het bieden van laagdrempelige en toegankelijke opvang 

voor medewerkers die daarom vragen en hen proactief ondersteuning te 

bieden waar nodig. Het opvangteam helpt medewerkers die last hebben 

van een schokkende gebeurtenis op het werk een plek te geven, inzicht en 

ondersteuning te geven in het proces van verwerken van een schokkende 

gebeurtenis en mogelijke verwerkingsproblemen vroegtijdig te signaleren 

om adequate hulp in te zetten. In 2021 is er een wervingsprocedure 

uitgevoerd voor de samenstelling van een nieuw opvangteam (vanwege 

verloop). Coördinatie is belegd bij de preventiemedewerker. 

Vertrouwenspersoon  

In 2021 was voor de Kessler Stichting mevrouw M. Maris namens De Zaak 

Hermelink de externe medewerkersvertrouwenspersoon. De 

vertrouwenspersoon heeft in 2021 vier meldingen van de Kessler Stichting 

ontvangen (in 2020 één). De meldingen hadden betrekking op ongewenst 

gedrag door collega’s. In deze situaties zijn telefonisch adviserende en 

ondersteunende gesprekken gevoerd met de medewerkers. Om de rol van 

de vertrouwenspersoon helder voor het voetlicht te blijven brengen binnen 

de organisatie kunnen er op verzoek in het kader van preventie 

voorlichtingen of adviesgesprekken met betrokken functionarissen binnen 

de organisatie plaatsvinden. In 2022 zal deze mogelijkheid door de 

preventiemedewerker meer onder de aandacht van medewerkers worden 

gebracht. 

Beveiliging   

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de locaties van de Kessler Stichting worden diverse preventieve 

maatregelen genomen in het kader van wet- en regelgeving én in het 

kader van het veiligheidsbeleid. Denk hierbij aan maatregelen als: 

cameratoezicht, toegangscontrole, brandpreventie, personeelsalarmering, 

oproepsysteem en spreekkamers met twee uitgangen.  

Medewerkers en cliënten krijgen vooraf informatie, er worden preventieve 

maatregelen getroffen, er wordt geoefend en er wordt getoetst of de 

maatregelen en afspraken bijdragen aan veiligheid, gezondheid en werk- 

en woonplezier. Daarnaast is er een duidelijke overlegstructuur en heldere 

verdeling van de rollen en taken. Daarmee is het efficiënt en effectief en 

zijn de kosten laag en de inspanning gebundeld. Het kost zo min mogelijk 

tijd doordat het maatwerk is en onderwerpen met elkaar zijn verbonden. 

Het Arbobeleid, de bedrijfshulpverlening, de ontruimingsplannen en de 

veiligheid en het overleg hierover is in samenwerking met de 

ondernemingsraad, de cliëntenraad en de teams opgesteld en ook de 

uitvoering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

De Kessler Stichting streeft naar veilige werkomstandigheden/ 

gebouwen en psychosociale condities voor alle mensen die bij de 

organisatie werken en/of verblijven. Niet alleen moet het werk veilig 

gedaan kunnen worden, medewerkers moeten zich ook prettig 

voelen, plezier in hun werk hebben en respectvol met elkaar en de 

cliënten omgaan. Kennis om te kunnen handelen indien zich 

calamiteiten voordoen hoort hier ook bij. Daarnaast streeft de 

Kessler Stichting naar een open bedrijfsklimaat waarin medewerkers 

elkaar aanspreken op mogelijke verbeteringen die leiden tot een nog 

veiliger en gezonder werkklimaat en werkomgeving.  
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3.6 De financiën van de Kessler Stichting 

Visie op vermogen 

Het strategisch financieel beleid is gericht op het waarborgen van de 

financiële continuïteit, ofwel het vermogen om zowel op korte als op lange 

termijn zonder grote risico’s aan de financiële verplichtingen te voldoen.  

 

De afgelopen decennia hebben we een financieel beleid gevoerd gericht op 

het realiseren van positieve exploitatieresultaten en het opbouwen van een 

afdoende weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is een ratio die 

aangeeft in hoeverre de Kessler Stichting eventuele calamiteiten financieel 

op kan vangen Het percentage weerstandsvermogen wordt berekend door 

het (eventueel gecorrigeerde) eigen vermogen plus voorzieningen, en voor 

de langere termijn het eigen vermogen, te delen op de totale opbrengsten.  

De belangrijkste functies van dit vermogen voor de Kessler Stichting 

betreffen de egalisatie van nog niet-gerealiseerde inkomsten en het 

opvangen van effecten van risico’s in de inkomstensfeer, welke kunnen 

ontstaan door bijvoorbeeld:  

1. stelselwijzigingen  

2. verlaging bijdragen door aanpassing van tarieven  

3. verlagingen van bijdragen door beëindiging van gehele of gedeeltelijke 

subsidierelaties  

4. fluctuaties in bezetting  

Daarnaast dient dit vermogen voor het opvangen van effecten van risico’s 

in de kostensfeer. Hierbij dient te worden gedacht aan kosten 

voortvloeiend uit een hoog verzuim of schaarste op de arbeidsmarkt. 

Als norm is hiervoor in het verleden een percentage van twintig procent 

aangehouden. Deze norm is jaren geleden gerealiseerd. Na het realiseren 

van deze norm is het financieel beleid niet langer gericht geweest op het 

opbouwen van een afdoende weerstandsvermogen, maar op het 

consolideren hiervan. Echter, met name door incidentele meevallers, is het 

weerstandsvermogen op een gegeven moment gegroeid tot boven de 

dertig procent. Het gedeelte van het vermogen dat de norm van het 

weerstandsvermogen overschrijdt, kan worden aangewend voor het 

financieren van projecten. Dit kunnen projecten betreffen op het gebied 

van cliëntzorg. Bijvoorbeeld, wanneer daarvoor nog geen financiering 

voorhanden is, maar de noodzaak hiervan buiten kijf staat. Ook projecten, 

gericht op vernieuwingen binnen de ondersteuningsorganisatie die een 

hogere mate van efficiëntie met zich meebrengen, lenen zich voor 

financiering.  

De afgelopen jaren hebben we echter geconstateerd dat de risico’s 

verbonden aan de exploitatie van een maatschappelijke zorginstelling zijn 

toegenomen. De introductie van de maatwerkarrangementen in 2017 zijn 

opmaat geweest voor een verandering in het subsidielandschap. Waar 

voorheen sprake was van financiering op basis van capaciteit is momenteel 

sprake van financiering op basis van bezetting, waarbij afgegeven 

indicaties afhankelijk zijn van de individuele zorgbehoefte. Omdat in het 

geval van financiering op basis van maatwerkarrangementen WMO de 

gemeente zowel de rol van indicatiesteller als financier vervult, ligt het 

risico daar hoger. Op dit moment wordt alleen het verblijf in de 

noodopvangvoorzieningen nog gesubsidieerd op basis van beschikbaar 

gestelde capaciteit. Per 30 juni 2021 is echter de bestaande subsidierelatie 

door de gemeente Den Haag opgezegd en is de subsidieregeling 

maatschappelijke opvang geïntroduceerd. Deze subsidieregeling moet 

toekenning van subsidiegelden transparanter maken en andere 

marktpartijen de mogelijkheid bieden om dit product te gaan leveren. Op 

grond van de huidige subsidieregeling bestaat het risico dat de ‘opdracht’ 

niet wordt gegund aan de huidige zorgaanbieder en zorgaanbieder 

vervolgens in de maand december van de gemeente te horen krijgt dat zij 

vanaf januari de dienstverlening niet mag continueren. Voor 2022 heeft 

subsidieverlening plaatsgevonden, voor de jaren na 2022 is sprake van 

een verhoogd risico. 
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De sterke omzetgroei van de afgelopen jaren, in combinatie met de 

negatieve exploitatieresultaten hebben ertoe geleid dat het percentage 

weerstandsvermogen is afgenomen. Alhoewel we in praktijk te maken 

hebben met risico’s die we eerder hebben geïdentificeerd en als gevolg 

daarvan druk op onze tarieven ervaren, staat hier tegenover dat de 

toename van de omvang de organisatie, de organisatie ook iets meer 

mogelijkheden biedt om financiële tegenwind te compenseren. Daarbij 

komt dat de openstelling van de Wet langdurige zorg voor mensen die 

vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent 

toezicht of 24 uur per dag zorg nabij, maakt dat de afhankelijkheid van de 

gemeente afneemt. Desalniettemin hebben we op grond van 

bovenstaande besloten het normpercentage vast te stellen op 25%. 

Alhoewel de omvang van het vermogen voldoende is om invulling te geven 

aan het strategisch financieel beleid, zullen we de komende jaren kritisch 

moeten zijn op onze productportfolio en de individuele bijdrage van onze 

producten aan cliënt, maatschappij en de exploitatie van de Kessler 

Stichting. 

Visie op vastgoed 

Vastgoed is een bedrijfsmiddel dat wordt ingezet om de strategische 

doelstellingen van de Kessler Stichting te behalen. Het vastgoed moet in 

de eerste plaats een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opvang en 

zorg. De ambitie is aan een brede doelgroep sociaal kwetsbaren passende 

huisvesting bieden. Om dat te bereiken werken we met de gemeente en 

woningcorporaties en eventuele andere maatschappelijke organisaties 

samen aan het opheffen van het tekort aan betaalbare 

huisvestingsmogelijkheden voor de doelgroep.  

Vastgoed is kapitaalsintensief en vertegenwoordigt illiquide vermogen. Het 

is laag flexibel, heeft een lange afschrijvingsperiode en brengt een hoog 

ontwikkel- en exploitatierisico met zich mee. Dit zijn eigenschappen van 

vastgoed die ongunstig zijn voor een maatschappelijke zorginstelling. 

Hierdoor bestaat er een sterke voorkeur voor de huur van vastgoed, koop 

van vastgoed wordt echter niet uitgesloten. Bij eventueel eigendom van 

vastgoed dient dit ondersteunend te zijn aan de corebusiness en een 

risicomijdend karakter te hebben.  

Onze huidige vastgoedportefeuille sluit in belangrijke mate aan op onze 

wensen. De huidige visie kent daarom vooral een strategie van behoud en 

instandhouding van de huidige locaties. De Kessler Stichting is zich bewust 

van de uitstraling die huisvesting biedt. Het levert een belangrijke bijdrage 

aan het imago. Ook de functionaliteit van gebouwen is zeer belangrijk. 

Gebouwen moeten, zowel nu als in de toekomst, voor meerdere 

doeleinden inzetbaar zijn. Kernwoorden zijn daarbij “doelmatig”, “schoon”, 

“veilig” en “duurzaam”. Om de vastgoedportefeuille goed te kunnen 

beheren, is er een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en werken we door 

het goed ‘managen van de huurcontracten’ intensief met de verhuurders 

van de samen om ook het eigenaarsdeel van het onderhoud goed en tijdig 

te laten uitvoeren.  

Als onderdeel van de planning & controlcyclus vindt jaarlijks een herijking 

van deze onderhoudsbegroting plaats en wordt bepaald of onderhoud 

conform plannen kan/ moet plaatsvinden en/of aanpassingen hierin 

noodzakelijk zijn. Voor wat betreft de locatie Zamenhofstraat 6 zullen we 

onderzoeken of het van toegevoegde waarde is om deze locatie van 

HaagWonen over te nemen. We streven ernaar om op korte termijn in het 

pand te investeren en het daarmee van een kwaliteitsimpuls te voorzien. 

Het doel is om het pand efficiënter te kunnen gebruiken en leef- en 

werkruimtes te verbeteren. Naast het in standhouden en verbeteren van 

de huidige locaties zien we dat de behoefte aan woonruimte binnen de 

doelgroep die wij bedienen groot is. Wanneer de mogelijkheden zich voor 

doen zullen we als dat binnen de opgestelde kader past onze portefeuille 

uitbreiden.  

Treasury en liquiditeit 

Treasury heeft bij de Kessler Stichting primair als doel het beheren van 

financiële risico’s en secundair het maximeren van beleggingsopbrengsten 
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respectievelijk het reduceren van financieringskosten. De primaire 

doelstelling van de Kessler Stichting is het werkzaam zijn op het gebied 

van de maatschappelijke opvang. Als gevolg hiervan is het beleggen en 

financieren ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling. 

De algemene doelstelling voor de treasuryfunctie bij de Kessler Stichting is 

dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Dit wordt 

in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst. 

o Liquiditeit op korte en lange termijn 

o Lage financieringskosten 

o Liquideerbare en risicomijdende beleggingen 

o Kosteneffectief betalingsverkeer 

o Inzet rente – instrument 

 

De Kessler Stichting zal een zodanige omvang aan liquide middelen c.q. 

kredietruimte aanhouden dat zij steeds aan haar korte termijn 

verplichtingen zal kunnen voldoen. Omdat met de verandering van de 

wijze van financiering de risico’s voor de organisatie groter worden, wordt 

op basis van de begroting en kwartaalrapportage een liquiditeitsprognose 

opgesteld. Maandelijks wordt de liquiditeitspositie afgezet tegen deze 

liquiditeitsbegroting. Op basis van de situatie op balansdatum concluderen 

we dat de Kessler Stichting een zeer gezonde liquiditeitspositie heeft, 

waarbij gebruikmaking van kredietruimte of ander vreemd vermogen bij de 

huidige exploitatie niet noodzakelijk is. 

Resultaat 2021 

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 1,48 miljoen 

(2020: € 93.862 negatief).  

De omzet is dit jaar uitgekomen op € 25,2 miljoen. Ten opzichte van vorig 

jaar betekent dit een toename van ruim € 0,6 miljoen. Hierbij dient wel 

opgemerkt te worden dat de omzet zowel in 2021 als in 2020 beïnvloedt is 

door incidentele giften en tijdelijke projecten. In 2021 hebben we voor de 

exploitatie van de covid locatie een subsidie van € 0,3 miljoen ontvangen, 

voor de opvang en begeleiding van cliënten in hotels en Lozerhof € 1,2 

miljoen. Daarnaast hebben we voor een bedrag van ruim € 0,1 miljoen aan 

giften ontvangen en is evenals in 2020 een zorgbonus uitgekeerd aan 

medewerkers. Als gevolg van stringentere regels is deze bonus alleen aan 

medewerkers in de noodopvang en het crisisbeheersteam toegekend. In 

totaal is in 2021 in dit kader een bedrag van € 56.000 uitgekeerd. 

Daarnaast is in de omzet een bedrag van € 0,2 miljoen opgenomen als 

zijnde dekking voor Covid-19 gerelateerde kosten. Naast deze incidentele 

inkomsten is sprake van een aantal nagekomen baten. Bij het vaststellen 

van de nacalculatie Wlz 2020 is de overproductie vanuit het landelijk 

budget gehonoreerd. Het positieve effect hiervan op de exploitatie 2021 

bedraagt € 0,1 miljoen. Ten aanzien van de maatwerkarrangementen 

WMO is eveneens sprake geweest van een nagekomen bate. Deze bate 

bedraagt circa € 0,3 miljoen en heeft enerzijds betrekking op een correctie 

van het tarief Wonen Intensief, welke met terugwerkende kracht tot 1 

januari 2020 heeft plaatsgevonden. Anderzijds zijn als gevolg van 

wachtlijsten bij de gemeente Den Haag met terugwerkende kracht 

indicaties afgegeven. De omzet geschoond voor incidentele en nagekomen 

baten komt in 2021 daarmee uit op € 23,0 miljoen. De omzet 2020 zou 

zonder incidentele en nagekomen baten zijn uitgekomen zijn op € 21,9 

miljoen  

De opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke opvang zijn in 2021 

uitgekomen op een bedrag van € 16,9 miljoen, een toename van € 1,7 

miljoen ten opzichte van de opbrengst in 2020 Deze toename vloeit met 

name voort uit een hogere opbrengst uit Wlz-zorg en Forensische zorg. 

Ingaande 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) gewijzigd 

waardoor mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte 

hebben aan permanent toezicht op 24 uur per dag zorg nabij nodig 

hebben, toegang krijgen tot de Wlz. Voor de Kessler Stichting betekent dit 

dat nagenoeg 85% van de clienten op de afdelingen Zorg en Wonen 

Toussaint en Zorg en Wonen Viljoen in de loop van 2021 een Wlz GGZ 

indicatie toegekend heeft gekregen. Voorheen hadden deze clienten een 

maatwerkarrangement beschermd wonen. Als gevolg van deze transitie is 
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het wettelijk budget met ruim € 4,5 miljoen toegenomen tot bijna € 7,3 

miljoen. Tegenover deze toename van Wlz-zorg staat een afname van de 

omzet uit maatwerkarrangementen. 

De toename van de omzet uit Forensische Zorg vloeit voort uit een 

beleidswijziging in 2020. Voor het jaar 2020 heeft er vanuit de gemeente 

Den Haag een aanbesteding plaatsgevonden voor de 

Maatwerkarrangementen WMO 2020. In tegenstelling tot voorgaande 

jaren is in deze aanbesteding ook Beschermd Wonen en de 

verblijfscomponent binnen de Kortdurende opvang opgenomen. Hiermee 

heeft financiering op basis van het aantal beschikbare bedden 

plaatsgemaakt voor financiering op basis van vraag, waarbij iedere client 

vanuit de gemeente Den Haag een maatwerkarrangement ontvangt voor 

verblijf en individuele begeleiding. Deze gewijzigde 

financieringssystematiek heeft ertoe geleidt dat cliënten die op basis van 

een justitieel kader bij ons verblijven nu ook in de kortdurende opvang een 

indicatie voor verblijf ontvangen. In tegenstelling tot 2020 is dit beleid in 

2021 het gehele jaar van toepassing geweest. 

De opbrengsten uit eerstelijnsverblijf zijn in 2021 weer genormaliseerd. 

Deze lagere omzet in 2020 vloeide voort uit toegepast foutherstel waarbij 

de overschrijding van het door Menzis toegekende omzetplafond over de 

jaren 2018 en 2019 moest worden terugbetaald. Ook in 2020 was sprake 

van een overschrijding van het opgelegde plafond, waarbij de verwachting 

is opgenomen dat de volledige overschrijding zal moeten worden 

terugbetaald. 

De opbrengst uit subsidies ligt in lijn met de opbrengsten in 2020, maar 

deze worden evenals vorig jaar sterk beïnvloedt door incidentele aan 

Covid-19 gerelateerde zorgverlening. Evenals in 2020 heeft de Kessler 

Stichting in 2021 de exploitatie van de Cohort-locatie in Leidschenveen 

voor haar rekening genomen. Daarnaast heeft de Kessler Stichting als 

gevolg van de afschaling van de capaciteit in de Noodopvang Delagoa over 

de periode januari tot en met mei begeleiding geboden aan cliënten die in 

het Teleporthotel verbleven. In de periode juni tot en met september heeft 

de Kessler Stichting de opvang en begeleiding verzorgd op de locatie 

Lozerhof. Daarnaast heeft de Kessler Stichting in lijn met het Protocol 

meerkosten Maatwerkarrangementen Wmo een aanvraag ingediend voor 

compensatie van meerkosten als gevolg van de coronacrisis. 

Bij het beoordelen van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID 

hebben we onszelf de vraag gesteld hoe we deze regeling kunnen inzetten 

voor onze medewerkers. Hierbij vooral kijkend naar de mogelijkheden en 

omstandigheden waaronder wij onze werkzaamheden uitvoeren. Over de 

mogelijkheden om medewerkers onder deze regeling een bonus toe te 

kennen hebben we lang gediscussieerd en hebben gemeend ruimte te zien 

om een gedeelte van onze medewerkers een bonus toe te kennen. Om 

een context te schetsen, we zijn vanzelfsprekend geen IC-afdeling waar 

onder hogedruk Covid-19 zorg wordt geboden. We zijn echter wel van 

mening dat als gevolg van Covid-19 en de maatregelen die in dit kader 

door de overheid zijn getroffen er in de noodopvang een substantiële 

verandering, lees verzwaring, van de doelgroep heeft plaatsgevonden en 

daarnaast de inzet van crisisbeheerteam, waaronder 24/7 bereikbaarheid 

en managen van de gevolgen van de pandemie voor cliënten en 

medewerkers zijn uitgevoerd in de context van deze regeling en 

betreffende medewerkers daarmee in aanmerking komen voor een bonus. 

De overige bedrijfsopbrengsten zijn met € 1,1 miljoen afgenomen tot € 1,3 

miljoen. Deze afname is nagenoeg geheel toe te schrijven aan het legaat 

dat eind 2020 is ontvangen. De afname van de ontvangen eigen bijdragen 

vloeit voort uit het feit dat cliënten die op basis van een forensische 

indicatie voor verblijf in de kortdurende opvang geen eigen bijdrage 

verschuldigd zijn. 

Tegenover de toename van de omzet, staat en daling van de 

bedrijfslasten. Ten opzichte van 2020 zijn deze met ongeveer € 1,0 miljoen 

afgenomen tot € 23,7 miljoen.  

De totale personeelskosten zijn ten opzichte van 2020 met 2,2% 

afgenomen. Aan deze afname liggen een aantal oorzaken ten grondslag. 

De personeelskosten 2020 zijn negatief beïnvloedt door de netto 

gratificatie/ zorgbonus die alle medewerkers hebben ontvangen. Daarnaast 
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is het gemiddeld aantal ingezette fte in 2021 met bijna 2% afgenomen. 

Tegenover deze afname staat een toename van de werkgeverslasten en 

als gevolg van een hoog ziekteverzuim, verloop en vacatureruimte een 

hoge inzet van relatief duur personeel niet in loondienst. Wij ervaren 

momenteel dat de krapte op de arbeidsmarkt het lastig maakt om 

openstaande vacatures snel in te vullen. Ook de mogelijke inzet van 

personeel niet in loondienst loopt tegen haar grenzen aan en komt het 

regelmatig voor dat gewenste diensten niet ingevuld kunnen worden 

omdat bijvoorbeeld uitzendbureaus dezelfde schaarste ondervinden. Het 

hoge verzuim, verloop en schaarste op de arbeidsmarkt maakt dat de druk 

op met name de afdelingen in het primair proces toeneemt met alle 

gevolgen van dien. Gezondheid en vitaliteit van medewerkers is daarom 

ook in 2022 een belangrijk aandachtsgebied. 

In het beleidskader facilitaire diensten is het strategisch uitgangspunt 

vastgelegd dat daar waar de markt minimaal op gelijkwaardig niveau de 

operationele uitvoering van de dienstverlening kan invullen, deze wordt 

uitbesteed, tenzij er argumenten zijn om dit niet te doen. Op basis van een 

afwegingskader is geconcludeerd dat de receptie/ bewaking 

dienstverlening van de portiers in de huidige situatie op vrijwel alle 

onderdelen niet aan de verwachtingen voldoet. Geconcludeerd is dat met 

de huidige wijze van aansturen/ positionering het niet mogelijk is om het 

gewenste niveau van dienstverlening te bereiken. Dat is de reden dat 

besloten is om de portiersdienst uit te besteden. De ondernemingsraad 

heeft in december positief gereageerd op de adviesaanvraag waarmee 

besluitvorming definitief is geworden en het aanbestedingstraject van start 

is gegaan. De verwachting is dat de uitbesteding ingaande 1 mei 2022 zal 

worden geeffectueerd. In de offerteaanvraag is opgenomen dat op basis 

van overgang van onderneming de huidige medewerkers de mogelijkheid 

moet worden geboden om over te gaan naar de potentiële opdrachtnemer. 

Een voorziening is gevormd voor de verschuldigde transitievergoeding of 

suppletiebetaling die  op basis van het opgestelde overdrachtsconvenant 

betaald moet worden ter overbrugging van het verschil is waardering 

tussen de van toepassing zijnde CAO's. 

De totale overige bedrijfskosten zijn wanneer de uitgaven ten laste van 

giften buiten beschouwing worden gelaten, hoger dan vorig jaar. 

Belangrijkste verklaring hiervoor is gelegen in de verhuizing van de 24-

uurs beschikbaarheidsvoorziening aan de Sportlaan naar de huidige locatie 

aan de Schenkweg. Aan de locatie Schenkweg zijn onder andere hogere 

kosten voor huur, klein & groot onderhoud, energie en schoonmaak 

verbonden. De toename van de organisatiekosten vloeien voort uit een gift 

aan de Stichting de Haagse Soepbus die vanaf 2022 de exploitatie van de 

Soepbus van de Kessler Stichting overneemt. De lagere patiënt en 

bewonersgebonden kosten vloeien met name voort uit incidentele kosten 

in 2020. 

Op grond van bovenstaande concluderen we dat het jaar 2021 financieel 

gezien weliswaar positief is afgesloten, maar dat het resultaat wel een 

vertekend beeld geeft. De opbrengsten en kosten die voortvloeien uit 

maatregelen die in het kader van de bestrijding van Covid-19 zijn 

genomen bemoeilijkt het maken van een goede vergelijking van resultaten 

behaald met de reguliere bedrijfsvoering door de jaren heen. Vast staat 

dat het resultaat sterk is beïnvloedt door incidentele en nagekomen baten. 

Honorering van de overproductie Wlz 2020, aanpassing van de 

tariefstelling binnen de maatwerkarrangementen WMO met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2020 en het als gevolg van wachtlijsten met terug 

werkende kracht toekennen van indicaties maatwerkarrangementen over 

2020 heeft een positieve bijdrage aan het resultaat 2021 gehad van ruim 

€ 410.000. Ook de openstelling van de Wet langdurige zorg voor cliënten 

met psychische stoornis heeft als gevolg van administratieve procedures 

rondom de declaratie van zorg een incidenteel positief effect gehad op het 

resultaat. Dit effect bedroeg circa € 150.000. De aan Covid-19 gelieerde 

‘projecten’ zoals de exploitatie van de Cohort locatie in Leidschenveen en 

opvang en begeleiding van cliënten in hotels en Lozerhof hebben een 

positief effect gehad op de omzet, maar ook op de dekkingsbijdrage voor 

de ondersteunings- en bestuursorganisatie en daarmee op het resultaat 

2021. Het effect hiervan bedraag circa € 70.000.  
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Los van deze incidentele baten kunnen we concluderen dat met de 

openstelling van de Wet langdurige zorg voor cliënten met een psychische 

stoornis onze bedrijfsvoering robuuster is geworden en iets minder 

afhankelijk is geworden van de gemeente Den Haag. Belangrijk voordeel is 

dat indicatiestelling en financiering uit elkaar zijn getrokken en 

tariefstelling binnen de Wet langdurige zorg aanzienlijk reëler is. Wanneer 

de incidentele baten buiten beschouwing worden gelaten lijkt de 

bedrijfsvoering op het eerste gezicht solide en winstgevend. Wanneer we 

een slag dieper kijken zien we echter ook dat we met name op het gebied 

van personeel nog niet het personeel hebben kunnen inzetten dat we 

graag zouden willen inzetten. Het hoge verzuim, het hoge verloop en de 

situatie op de arbeidsmarkt zorgen er voor dat vacatures voor bijvoorbeeld 

de specialistische functie als de GGZ-specialist lang open blijft staan. 

Hetzelfde geldt voor de functies van verpleegkundige en verzorgende en 

binnen de ondersteuningsorganisatie de HR-adviseur. Daarnaast zien we 

dat het resultaat met name is gerealiseerd binnen het segment Wlz en dat 

het resultaat in het segment (W)MO weliswaar positief is, maar dit volledig 

is toe te schrijven aan nagekomen baten op maatwerkarrangementen 

WMO 2020. Dat wanneer de situatie rondom Covid-19 weer is 

genormaliseerd de druk op tarieven binnen de (W)MO nog steeds aan de 

orde is en er sprake blijft van achterstanden bij het toekennen van 

maatwerkarrangementen waardoor onzekerheid bestaat over de inkomsten 

die worden verkregen, hoeveel personeel ingezet kan worden om 

tegemoet te komen aan de zorgbehoefte van cliënten en derhalve of we of 

we de kwaliteit van zorg kunnen bieden waarvan we vinden dat we die 

zouden moeten bieden.  

Gelukkig bevinden we ons in een positie waarin we kunnen zeggen dat we 

financieel gezond zijn en ons vermogen kunnen inzetten om 

schommelingen in resultaat op te vangen en op deze wijze de kwaliteit van 

zorg te kunnen blijven bieden zoals we die voor ogen hebben. De 

uitdaging voor de komende jaren is echter dit te kunnen blijven 

garanderen.  

Stand van zaken op balansdatum 

De in de volgende tabellen opgenomen indicatoren laten een stijgende 

tendens zien. Deze stijgende tendens is een logisch gevolg van het 

positieve exploitatieresultaat. De sterke toename van omzet mitigeert dit 

effect enigszins.  

Van het eigen vermogen is ultimo 2021 € 223.000 (2019 € 254.000) 

ondergebracht in een bestemmingsreserve bestemd ter dekking van de 

kosten van boventallige medewerkers in het kader van de personele 

ombuigingen 2014/2015.  

De ratio’s overschrijden de normen die we onszelf hebben opgelegd in het 

financieel beleid, waarmee we tevens kunnen concluderen dat de 
organisatie er financieel gezond voor staat. 

 
De belangrijkste kerncijfers kunnen als volgt worden samengevat: 

(In duizenden euro’s) 2021 2020 2019 

Vlottende activa 10.740 9.297 8.572 

Eigen vermogen (EV)  6.457 4.977 5.071 

Voorzieningenniveau (V) 2.229 2.221 2.075 

Lang vreemd vermogen (LVV) 0 0 0 

Kortlopende schulden 3.533 3.596 3.144 

Balans totaal  12.219 10.794 10.290 

Totale bedrijfsopbrengsten (TO) 25.234 24.643 22.124 
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De belangrijkste ratio’s betreffende de financiële positie zijn: 
 

2021 2020 2019 

Vermogensniveau (EV/TO)  25,6% 20,2% 22,9% 

Voorzieningenniveau (V/TO) 8,8% 9,0% 9,4% 

Weerstandsniveau ((EV+V)/TO) 34,4% 29,2% 32,3% 

Liquiditeit (vlottende 

activa/kortlopende schulden) 
3,0 2,6 2,7 

Solvabiliteit (EV/Balans totaal) 0,53 0,46 0,49 

 

Risico’s en onzekerheden 

Wijziging financieringsvorm en afhankelijkheid gemeente Den Haag 

Met de transitie van aanbod gerelateerde budgetsubsidies naar vraag 

gerelateerde maatwerkarrangementen nemen de risico’s voor 

zorgorganisaties toe. Locaties hebben veelal een vaste capaciteit en op het 

moment dat de vraag afneemt, wordt er geen financiering meer verkregen 

voor de dekking van de vaste lasten of minimale bezetting. Het risico 

wordt vergroot omdat de gemeente Den Haag bepaalt wat de hoogte van 

de intensiteit van de indicatie zou moeten zijn en vervolgens op basis 

daarvan de zorgorganisaties financiert. Ingaande 1 juli 2021 is de 

bestaande subsidierelatie met de gemeente Den Haag door de gemeente 

Den Haag opgezegd en is de subsidieregeling maatschappelijke opvang in 

werking getreden. Dit raakt de subsidiëring van de aangeboden capaciteit 

in de  noodopvang. De nieuwe subsidieregeling moet zorgen voor 

transparantie en moet mogelijke ongelijkheid tussen aanbieders tegen 

gaan. Binnen deze regeling kan iedere aanbieder een aanvraag indienen, 

daar staat tegenover dat de normtarieven worden losgelaten en het 

binnen bepaalde kaders mogelijk wordt om een aanvraag in te dienen die 

aansluit bij opvattingen over kwaliteit van zorg en veiligheid van 

medewerker en client. Positieve ontwikkeling is dat met de introductie van 

de Wlz GGZ de afhankelijkheid van de gemeente Den Haag is afgenomen. 

Circa 85% van cliënten Beschermd Wonen vallen vanaf 1 januari 2021 

onder de Wlz GGZ. De afhankelijkheid blijft echter nadrukkelijk aanwezig. 

Marktrisico 

De belangrijkste marktrisico’s worden gevormd door een mogelijke afname 

van de instroom van cliënten door bijvoorbeeld de toenemende 

concurrentie en door belemmeringen in de doorstroom/ uitstroom van 

cliënten. Wanneer in een intramurale setting, cliënten niet uit kunnen 

stromen omdat er bijvoorbeeld geen passende huisvesting voorhanden is, 

is het de verwachting dat de gemeente Den Haag een lagere indicatie/ 

maatwerkarrangement zal afgeven. Wanneer het gemiddelde van 

maatwerkarrangementen voor een bepaalde voorziening onder een 

minimumniveau zakt, wordt het moeilijk of onmogelijk om de minimale 

personeelsbezetting te realiseren die noodzakelijk is om de veiligheid van 

cliënten en medewerkers te kunnen blijven waarborgen. 

 

Extramuralisering 

Voorzien wordt een verdere verplaatsing van de zorg van intramurale 

opvang naar extramurale begeleiding. Niet voor alle cliënten (en 

omgeving) is extramuralisering een vooruitgang. Extramuralisering (van 

cliënten met hoge zzp’s) heeft tot gevolg dat er op straat steeds meer 

mensen die verward gedrag vertonen, ‘zichtbaar’ zullen zijn waarbij het 

tevens de vraag is of cliënten zich in deze omgeving prettiger voelen. Veel 

cliënten hebben een grote zorgbehoefte en een risico op terugval is reëel. 

Bij extramuralisering moet invulling worden gegeven aan crisissituaties. De 

huidige voorzieningen – Zorg en Wonen Toussaint, Zorg en Wonen Viljoen 

en de Kortdurende Opvang Zamenhof- zijn niet of in mindere mate 

geschikt als zelfstandige wooneenheden en lenen zich daarmee niet voor 

extramuralisering of scheiden van wonen en zorg. Gezien de hoogte van 

de huidige inkomens en de hoogte van de huisvestingskosten van deze 

locaties lijkt het niet aannemelijk dat de cliënten de huurlasten kunnen 

dragen. Extramuralisering zal onherroepelijk tot leegstand in bestaande 

voorzieningen leiden, wat een kostenverhogend effect tot gevolg heeft 

voor de resterende plaatsen of leidt tot een financieel risico. Tegenover 
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het risico van de intramurale opvang staan kansen voor de extramurale 

begeleiding van cliënten. Binnen het Maatwerkarrangement wordt 

financiering meer afgestemd op de zorg- en begeleidingsbehoefte van de 

cliënt. Onderscheid wordt gemaakt in financiering naar intensiteit per 

resultaatgebied.  

Kwaliteit van zorg 

De afgelopen jaren zijn er een aantal ontwikkelingen gaande die de 

kwaliteit van zorg onder druk zetten. Er is sprake van toegenomen druk op 

tarieven. Met name binnen de maatschappelijke opvang loopt indexatie 

van tarieven achter bij de loonontwikkeling in de CAO Sociaal Werk en 

algemene inflatiecijfers. Daarbij komt dat de doelgroep die we bedienen 

complexer is geworden, mede als gevolg van opgeworpen drempels 

binnen de geestelijke gezondheidszorg. Deze combinatie maakt het 

lastiger om vast te houden kwaliteit van zorg enerzijds en veiligheid van 

client en medewerkers anderzijds. Daarnaast is sprake van een krapte op 

de arbeidsmarkt. Vacatures zijn moeilijk invulbaar en ook uitzendbureaus 

kunnen de ontstane ruimte in diensten niet meer volledig invullen. 

Tegelijkertijd hebben we binnen de Kessler Stichting, maar ook binnen 

onze branche te kampen met een hoog verzuim en een hoog verloop. Dit 

maakt dat momenteel de druk op de teams, zowel binnen het primair 

proces als binnen de ondersteunende diensten groot is. Zo komt het 

geregeld voor dat we moeten werken met een minimale bezetting, waarbij 

ook inzet van personeel niet in loondienst noodzakelijk is. Wanneer deze 

situatie langer aanhoudt raakt dit onherroepelijk de kwaliteit van zorg. Het 

mag duidelijk zijn dat de huidige resultaatontwikkeling, zeker gezien de 

doelstelling van de organisatie, niet hetgeen is wat we beogen en deze 

middelen bij voorkeur inzetten om tegemoet te komen aan de 

zorgbehoefte van cliënten. Het positieve aan de resultaatontwikkeling is 

dat het de mogelijkheid biedt om te investeren in vitaliteit en gezondheid 

van medewerkers en het verbeteren van onderliggende processen, met als 

uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor cliënten.  
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 4 Activiteiten en ontwikkelingen binnen onze diensten in 2021  
4.1 Kerngegevens 
Omschrijving 2021 2020 2019 2018 

Cliënten per 31 december (aantal) 679 711 747 625 

Plaatsen Beschermd Wonen/ Zorg en Wonen per 31 december (aantal) 116 116 116 116 

Plaatsen Beschermd Zelfstandig Wonen per 31 december 23 23 16 16 

Plaatsen Begeleid Zelfstandig Wonen per 31 december 34 34 34 34 

Doorstroomplaatsen MO 31 december (aantal) 94 94 94 94 

Noodopvangplaatsen per 31 december (aantal) 207 222 222 156 

Ziekenboegplaatsen per 31 december (aantal) 3 8  8 8 

Productie WMO Beschermd Wonen ZZP (dagen) - - 27141 26672 

Productie WMO Beschermd Wonen VPT (dagen) - - 1164 1616 

Productie WMO Beschermd Wonen Ambulant (dagen) - - 113 2659 

Productie WMO Beschermd Wonen Dagbesteding (dagen) - - 8737 9255 

Productie Wlz VV ZZP (dagen) 11038 10937 11030 9083 

Productie Wlz GGZ ZZP (dagen) 21313    

Productie Wlz VV VPT (dagen) 502 697 751 1094 

Productie Wlz Eerstelijnsverblijf (dagen) 1071 981 1511 2063 

Productie Opvang onverzekerbare vreemdelingen (dagen) 412 337 223 490 

Productie forensische Begeleiding (uren) 3594 5143 5335 4853 

Productie forensisch Beschermd Wonen (dagen) 9460 5983 1207 794 

Productie MWA-trajecten (trajecten) 9878 7482 6358 4963 

Medewerkers in loondienst op 31 december (fte) 191,2 206 214 188 

Medewerkers in loondienst op 31 december (aantal) 265 287 282 242 

Totale bedrijfsopbrengsten (x € 1.000) € 25.234 € 24.643 € 22.124 € 18.092 

Tabel 10: kerngegevens van 2018 tot 2021 
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4.2 Noodopvang 
 

In het cluster noodopvang richten we ons op cliënten die via het Daklozenloket snel worden geplaatst op de aanloopvoorziening Noodopvang De la Rey, of 

meer ‘gewogen’ een plek krijgen op een van de twee andere locaties. Opgeteld is er een capaciteit van 207 plaatsen. Ieder met een eigen profiel. Er zijn op 

drie locaties plekken voor feitelijk daklozen: 

• Noopvang De la Rey 

• Noodopvang Schenkweg 

• Noodopvang TeZamen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noodopvang De La Rey 

 
Noodopvang Delagoa 

De noodopvang Delagoa heeft een 

opvangcapaciteit van 85 plaatsen, waarvan 40 

plaats een 24uurs-beschikbaarheid kennen. Als 

gevolg van de getroffen maatregelen in het kader 

van de bestrijding van Covid-19 heeft tijdelijke een 

afschaling plaatsgevonden naar 40 plaatsen. 

Daarnaast is aan de noodopvang een ziekenboeg 

verbonden. Regelmatig zijn medewerkers van het 

TOP-team van Parnassia aanwezig om te helpen 

bij passende psychische hulp en ondersteuning. 

Middels een disciplinair Overleg (MDO) wordt met 

begeleiding en zorgprofessionals een plan 

gemaakt voor passende hulp. 

 

Ontwikkelingen en uitdagingen 

• De corona-pandemie heeft invloed gehad op de aangeboden capaciteit en samenstelling 

van doelgroep in de Noodopvang. Als gevolg van de anderhalve meter richtlijn is de 

capaciteit tijdelijk afgeschaald naar 40 plaatsen. Een gedeelte van de cliënten is als gevolg 

daarvan tot en met april 2021 ondergebracht in hotels. In de hotels is door medewerkers 

van de Noodopvang Delagoa opvang (baliefunctie) en begeleiding geboden. Per 1 mei zijn 

deze cliënten ondergebracht in de locatie Lozerhof, waar de Kessler Stichting de opvang en 

begeleiding heeft verzorgd. Een gevolg van de getroffen maatregelen is een verandering 

van doelgroep in de Noodopvang Delagoa. Waar voor de Covid-19 periode al sprake was 

van een toename van het aantal cliënten met psychiatrische problemen, zien we dat in 

deze periode het aantal cliënten met een meer complex profiel verder is toegenomen. De 

meesten van hen voldoen aan het zogenaamde EPA-profiel (ernstige psychiatrische 

aandoeningen). Recent (oktober 2021) kwam het bericht dat er een pilot vanuit de 

gemeente wordt gestart om voor deze groep een aanbod uit te werken en te financieren. 

We kunnen daardoor een specifieke afdeling ‘intensief wonen’ opzetten, waar de passende 

begeleiding kan worden uitgebreid aan deze groep cliënten met een complex profiel. 

• Op aangeven van de gemeente wordt, zodra het kan, de noodopvang weer uitgebreid naar 

85 plaatsen (was voorheen 100). Deze voorziening wordt dan ingezet als 

‘aanloopvoorziening.’ Daarvoor zullen eerst de 40 cliënten die er nu zijn opgevangen, 

moeten worden overgeplaatst naar een passende voorziening, waaronder de nieuwe 

afdeling “Intensief Wonen”. 

 

Aantal unieke cliënten 393 

 
Bezettingspercentage 90,4% 

 

Gemiddelde verblijfsduur 108 dagen 
 

Succesvolle uitstroom 72% 
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Noodopvang Schenkweg 

 
Noodopvang Schenkweg 

De locatie Schenkweg (90 plaatsen) is een 24-uurs opvang. 

Op de Schenkweg verblijven dames en heren die een 

relatief hogere mate van zelfredzaamheid hebben. Er 

kunnen 34 dames en 56 heren terecht. Er wordt gewerkt 

vanuit de visie om de zelfredzaamheid van de cliënten die 

op deze locatie verblijven te vergroten. Naast het bieden 

van individuele begeleiding, wordt gebruik gemaakt van 

groepsactiviteiten. Denk hierbij aan samen koken en het 

gezamenlijk leren ordenen van administratie. 

 

Aantal cliënten  196 
 

Bezettingspercentage 93,1% 

 
Gemiddelde verblijfsduur 255 dagen 

 
Succesvolle uitstroom 78% 

 

Ontwikkelingen en uitdagingen 

• Eind 2020 is de noodopvang verhuisd van de Sportlaan naar de 

Schenkweg. Zowel de heren als de damesafdeling bestond uit vrijwel een 

nieuw team. De medewerkers en cliënten hebben moeten aarden, met 

daarbij de uitdagingen door corona.  

• Er is veel betrokkenheid vanuit de buurt en andere organisaties. Dit om 

iets met en voor de cliënten te kunnen doen. Er is een Buurthuis waar 

cliënten voor zijn uitgenodigd, Taal aan zee geeft taalles aan de cliënten en 

er zijn goede contacten met Wool for Warmth en Kunst Verbind. Er is 

daarnaast intensief contact met buurtbewoners en de gemeente om evt. 

overlast te beperken.  

• Er worden verschillende activiteiten ondernomen met de cliënten, zo wordt 

elke zondag een brunch georganiseerd. Hier wordt goed gebruik van 

gemaakt, vooral bij de herenafdeling. Ook wordt sterk ingezet op passende 

dagbesteding en het verzorgen van een prikbord met vacatures voor 

betaald-, vrijwilligerswerk en (buurt)initiatieven. 
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Noodopvang Tezamen 

 
Noodopvang Tezamen 

De afdeling TeZamen (32 plaatsen) is een 24-uurs opvang in de locatie aan de Zamenhofstraat. Tezamen richt zich op cliënten met (het vermoeden van) 

een licht verstandelijke beperking (LVB) en cliënten met een wat hoger zelfredzaamheidsprofiel. Met de begeleiding leren we de cliënten onder andere 

woonvaardigheden en passende vervolghuisvesting te vinden. Dit doen we volgens een innovatief concept, waarbij begeleiding groepsgericht wordt 

geboden en cliënten elkaar versterken in het traject bij het aanleren van vaardigheden. 

Aantal cliënten  67 

 

Bezettingspercentage 94,3% 
 

Gemiddelde verblijfsduur 319 dagen 
 

Succesvolle uitstroom 75% 

 

Ontwikkelingen en uitdagingen 

• De ervaringen rondom de groepsgerichte begeleiding zijn positief. Cliënten 

helpen elkaar door bijv. ervaringen te delen of elkaar te stimuleren om 

vervolg stappen te nemen. Als er een cliënt gaat verhuizen zijn er anderen 

die de cliënt ondersteunen naar tweedehands winkels, helpen het huis op te 

knappen, etc. Het brengt rust op de groep, gezelligheid en meer cliënten 

zijn in de woonkamer als er begeleiding is. Dit draagt bij aan een positieve 

sfeer.  

• In de praktijk blijkt het aanbod cliënten met een LVB groot, er is daarom 

o.a. meer ingezet op het betrekken van ketenpartners, als Stichting MEE. 

Daarnaast zijn er acties uitgezet om de expertise binnen het team verder te 

verdiepen. 

• Om de zorg en begeleiding op de locatie Zamenhofstraat te versterken is 

eind 2021 team Zamenhof en team Tezamen samengevoegd tot één team 

met daarbinnen drie specialisaties: volwassenen, jongeren en noodopvang. 

In 2022 zal het team zich verder gaan ontwikkelen in de samenwerking.  
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Zorg en Wonen De la Rey 

De afdeling Zorg & Wonen De la Rey (Z&W DLR) is een speciale 

verpleeghuisafdeling voor mensen met een geschiedenis van dak en 

thuisloosheid en een gecombineerde zorgvraag. De afdeling heeft 38 

plaatsen beschikbaar en er verblijven cliënten die in een kwetsbare 

psychische, lichamelijke en sociale toestand verkeren. Vaak speelt 

verslavingsproblematiek een rol. Veel cliënten hebben als gevolg van 

hun dak- en thuisloosheid hulp nodig bij het regelen van 

sociaalmaatschappelijke zaken zoals problemen met schulden enz. De 

ernstige psychische aandoeningen, verslavingen en gedragsproblemen 

van cliënten zijn de laatste jaren toegenomen waardoor ook de 

complexiteit in zorg is toegenomen. Al deze zaken vragen een andere 

ondersteuning dan bij een regulier verpleeghuis. 

 

Het Z&W team biedt de zorg voor cliënten niet alleen. Het team wordt 

ondersteund door de GGZ-specialist, psycholoog, Brijder, Parnassia en 

eventueel het wijkteam als er vragen zijn vanuit cliënten en/of van de 

medewerkers. Daarnaast is er een (para)medisch team verbonden aan 

de afdeling. Al enige jaren werkt de afdeling Z&W DLR samen met 

stichting Woon Zorgcentra Haaglanden (WZH) via een 

detacheringsconstructie. Deze samenwerking is opgezegd, ingaande 1 

mei 2022 zal Novicare de (para)medische dienstverlening verzorgen. 

 

4.3 Zorg en wonen 

 

Binnen de productgroep Zorg en Wonen biedt de Kessler Stichting hoogwaardige langdurige zorg op drie verschillende afdelingen die aan elkaar gerelateerd 

zijn maar met elk hun eigen expertise. Het betreft de volgende drie afdelingen: 

• Zorg en Wonen - De la Rey 

• Zorg en Wonen - Viljoen 

• Zorg en Wonen - Toussaint  

Op deze afdelingen ontvangen cliënten zorg en maatschappelijke ondersteuning vanuit een professioneel multidisciplinair team met kennis en expertise op 

meerdere domeinen.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg en Wonen De La Rey 

Aantal cliënten  63 

 
Bezettingspercentage 93,8 

 

Gemiddelde verblijfsduur  713 dagen 

Ontwikkelingen en uitdagingen:  

• In 2021 is de Wlz GGZ in werking gegaan, dit heeft invloed gehad op de 

productgroepen van de Kessler Stichting. Er is een werkgroep gevormd om 

de Wlz/ GGZ veranderingen te vertalen naar de afdelingen. Cliënten 

kunnen vanaf 2021 met een Wlz GGZ pakket 4 aangemeld worden bij de 

afdeling Z&W DLR. In dat kader is de samenwerkingsrelatie met Parnassia 

geïntensiveerd en vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 

• Op de afdeling Z&W DLR wordt aan de jaarlijkse verplichte 

medicatiereview vanuit het Kwaliteitskader voldaan.  

• Het team is in 2021 aan de slag gegaan met de acties uit het kwaliteitsplan 

2021. Grotendeels zijn alle acties uitgevoerd.  
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Zorg en Wonen Viljoen & Toussaint 

Voorheen dak- en thuisloze cliënten die behoefte hebben aan veilige woonplek voor langere tijd met continue begeleiding en (somatische) zorg. De 

cliënten komen uit een instabiele situatie zonder vaste woon- of verblijfplaats, vanuit de kortdurende opvang of vanuit een opnamesetting. Cliënten zijn, 

door hun psychiatrische problematiek, meestal niet in staat om (met kortdurende begeleiding) zelfstandig te wonen. Alle cliënten bij deze (voorheen 

Beschermd Wonen) afdelingen hebben complexe problematiek, bestaande uit een psychiatrisch ziektebeeld met psychosociale problematiek en daarnaast 

geregeld een verstandelijke beperking en/of latent middelengebruik. Ook hebben deze cliënten doorgaans een periode van dakloosheid gekend en zijn 

mede daardoor jarenlang in en uit behandeling geweest bij verschillende GGZ-instellingen. De focus van de begeleiding ligt op het bieden van rust en 

stabiliteit, het versterken van de beschikbare competenties en het ondersteunen bij het ontwikkelen van competenties op diverse leefgebieden. Hierbij 

worden ketenpartners (zoals Parnassia) actief betrokken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viljoen & Toussaint 

Viljoen 

Aantal cliënten  31 
 

Bezettingspercentage 95,7% 
 
Gemiddelde verblijfsduur 1937 dagen 

Toussaint 

Aantal cliënten  63 
 

Bezettingspercentage 94,3% 
 
Gemiddelde verblijfsduur 2709 dagen 

Ontwikkelingen en uitdagingen Viljoen  

• Afdeling Viljoen maakt per 2021 onderdeel uit van het product 

‘Zorg en Wonen’. Locatie Viljoen is een vorm van een 

‘verzorgingshuis’ voor langdurige, zorgafhankelijke cliënten. 

• De omslag naar WLZ/GGZ en de bijbehorende veranderingen: 

van trajectplan naar zorgleefplan, invoer van MDO’s, start met 

clientprofielen e.d.  

• De start met kleinschalig wonen. 

• Impact coronamaatregelen waardoor niet alles kon doorgaan. 

Ontwikkelingen en uitdagingen Toussaint  

• Toename van cliënten met multi-problematiek. Gezien de omvang 

van de locatie, stelde dit het team voor uitdagingen.  

• Er is veel gewerkt aan zichtbaarheid en meer groepsaanbod, met 

wisselend succes. De toename van cliënten met een complexer 

profiel lijkt structureel van aard te zijn. Dit is aanleiding voor een 

heroriëntatie in het team, mede gezien de omslag naar Wlz GGZ in 

2021. 

• Cliënten hebben vanuit verschillende financieringsstromen recht op 

verblijf hebben. De doelstellingen verschillen per financiering. 



38 

 

  

4.4 Intensief wonen 
 

Het cluster intensief wonen gaat het om het bieden van geclusterde vormen van (beschermd) wonen voor cliënten die vanwege psychische, verstandelijke 

en/of verslavingsproblemen (nog) niet (meer) zelfstandig kunnen wonen. Behoudens een aantal plaatsen op de afdelingen Zorg en Wonen Viljoen en Zorg en 

Wonen Toussaint bieden we intensief wonen op de zogenaamde doorstroomafdelingen: 

• Zamenhof  

• De la Rey (voor jongeren) 

Tijdens de kortdurende opvang staat begeleiding centraal bij het vinden en behouden van passende vervolghuisvesting en het opbouwen van een sociaal 

netwerk. De opvang duurt maximaal zes maanden, maar kan beargumenteerd verlengd worden. Op beide afdelingen is er 24 uur per dag begeleiding en 

toezicht aanwezig van woonbegeleiders, trajectondersteuners en trajectregisseurs. Een deel van de cliënten is geplaatst met een forensische titel (Forensisch 

Wonen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortdurende opvang Zamenhof 

Kortdurende opvang Zamenhof 

De afdeling kortdurende opvang Zamenhof biedt plaats aan 70 cliënten. Cliënten op deze locatie zijn dak- en thuisloos en hebben vaak meerdere soorten 

problemen. Zij worden begeleid gericht op uitstroom naar een passende vervolgvoorziening of bijvoorbeeld een zelfstandige woonruimte. De cliënten 

hebben veelal te maken met een beperktere zelfredzaamheid op meerdere levensgebieden. Huisvesting, Dagbesteding en Financiën zijn de leefgebieden 

waarop de focus ligt in de begeleiding. 

 
Ontwikkelingen en uitdagingen 

• Er is geconstateerd dat de mate van psychiatrie, verslaving en lichtverstandelijke beperking 

toeneemt onder de cliënten van de kortdurende opvang, wat een verzwaring van de doelgroep 

tot gevolg heeft. Er is daarom o.a. meer ingezet op het betrekken van ketenpartners, als 

Stichting MEE.  

• Om de zorg en begeleiding op de locatie aan de Zamenhofstraat te versterken is eind 2021 

team Zamenhof en team Tezamen samengevoegd tot één team met daarbinnen drie 

specialisaties: volwassenen, jongeren en noodopvang.  

• Vanwege de komst van de afdeling intensief wonen, is het team bezig geweest met de 

voorbereidingen en de vormgeving van de inhuizing van de jongeren. Deze verhuizing heeft in 

het eerste kwartaal van 2022 plaatsgevonden. 

• Er zijn eerste stappen gezet in de voorbereiding van de verbouwing van het pand aan de 

Zamenhofstraat. Dit krijgt verder vervolg in 2022. 

Aantal cliënten  113 

 
Bezettingspercentage 96,6% 

 
Gemiddelde verblijfsduur 358 dagen 

 

Succesvolle uitstroom 72% 
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Kortdurende opvang De la Rey Jongeren 

Kortdurende opvang De la Rey Jongeren 

De locatie De la Rey heeft een vergelijkbare afdeling 

voor kortdurende opvang als locatie Zamenhof, 

alleen is de begeleiding specifiek gericht op 

jongvolwassenen. Deze afdeling beschikt over 25 

plekken. 

Aantal cliënten  54 

 

Bezettingspercentage 98,1% 
 

Gemiddelde verblijfsduur 282 dagen 
 

Succesvolle uitstroom 63%  

Ontwikkelingen en uitdagingen 

• Covid-19 gaf de jongeren een grote uitdaging. Het was lastig voor deze groep 

om zich aan te maatregelen te houden. Daarnaast konden sommige jongeren 

niet werken of stagelopen vanwege de maatregelen, waardoor een structurele 

daginvulling werd bemoeilijkt.  

• Als gevolg van Covid-19 moest onderwijs digitaal gegeven worden. Dit was 

een uitdaging omdat niet iedere jongere de beschikking had over een goed 

functionerende laptop. Wij hebben bij Stichting Boschuysen vijf laptops 

aangevraagd voor deze jongeren (en ook gekregen), waardoor ze wel hun 

schoolwerk konden doen. 

• Het gebrek aan doorstroommogelijkheden was een uitdaging, maar het is toch 

gelukt om 21 jongeren positief te laten doorstromen. 

• De verhuizing van de jongeren is eind 2021 voorbereid en vormgegeven. Dit 

vanwege de komst van de afdeling intensief wonen, waardoor de jongeren 

begin 2022 moeten verhuizen naar de Zamenhof of door- of uitstromen naar 

een vervolglocatie. 
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4.5 Wonen thuis 
 

Het cluster Wonen Thuis omvat de afdeling Bereik in de Wijk (BidW). Binnen BidW zijn verschillende expertteams werkzaam. Op die manier werken kleine 

teams rondom een expertise (forensische zorg, begeleid en beschermd zelfstandig wonen etc.) samen. BidW biedt ondersteuning aan mensen die hulp nodig 

hebben om zelfstandig te (blijven) wonen. Het type ondersteuning dat mensen nodig hebben, verschilt en is afhankelijk van de problematiek waar zij mee te 

maken hebben. De begeleiding varieert dan ook van periodieke voortgangsgesprekken tot frequente ondersteuning op alle leefgebieden. In de begeleiding 

wordt nauw samengewerkt met ketenpartners op allerlei levensgebieden. Denk hierbij aan scholen, de wijkagent, wijkverpleegkundigen, reclassering, 

jeugdzorg etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bereik in de Wijk 

Bereik in de Wijk 

Bereik in de Wijk biedt ondersteuning met vijf expertteams:  

 

Beschermd Zelfstandig Wonen is voor mensen die behoefte hebben aan bescherming en ondersteuning bij het leren zelfstandig wonen na een 

periode van dakloosheid en/of langdurende opvang, waarbij zij een woning huren van de Kessler Stichting of woningbouwvereniging. Er zijn vier 

locaties met in totaal 23 plekken. Eén locatie is specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 

 

Begeleid Zelfstandig Wonen is voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning bij het zelfstandig wonen en het aanleren van 

(woon)vaardigheden. Het betreft sociaal kwetsbare cliënten die weer zelfstandig zijn gaan wonen, waarbij zij een kamer huren van de Kessler Stichting 

of woningbouwvereniging. Er zijn er drie locaties met in totaal 34 plekken. 

 

Ambulante begeleiding (wijkgericht) is begeleiding in de thuissituatie van de cliënt gericht op het vergroten en/of stabiliseren van de 

zelfredzaamheid. Het betreft kwetsbare cliënten/gezinnen, waarbij sprake is van problematiek op verschillende leefgebieden en/of (dreigende) dak- 

en/of thuisloosheid, of het betreft cliënten/gezinnen die na een periode van kortdurende opvang weer zelfstandig zijn gaan wonen. 

 

Forensische Zorg is voor mensen die onder toezicht van Reclassering staan of momenteel een straf uitzitten en binnenkort vrijkomen. Vanuit dit 

expertteam is bij cliënten specifiek oog voor het verleden van delicten en richt de begeleiding zich onder andere op het verkleinen van het risico op 

recidive. 

 

Omklapwoning is een woning die verhuurd wordt door een woningbouwcorporatie onder de voorwaarde dat aan huurder begeleiding wordt geboden. 

Begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid om binnen één jaar zelfstandig te wonen zonder begeleiding. Het betreft cliënten, die 

uitstromen uit een (semi-) intramurale setting naar een zelfstandige woonruimte met ambulante begeleiding. Voor 2021 hebben we 60 woningen 

toegewezen gekregen: 48 van Staedion en 12 van HaagWonen. 
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Ontwikkelingen en uitdagingen 

• De gemeente bezuinigt binnen de WMO. We zien dat terug in het aantal 

minder afgegeven resultaatgebieden en ook in de afname van de intensiteit 

van de arrangementen. Tegelijkertijd zien we dat de begeleidingsvraag van 

cliënten niet afneemt en gezien de omstandigheden rondom Covid-19 is het 

onze verwachting dat dit eerder zal toenemen. We trekken samen met 

partners op om de gemeente te bewegen andere keuzes te maken maar in de 

tussentijd passen we ook de formatie en werkwijze aan zodat we niet onder 

de kostprijs gaan werken. Tegelijkertijd oriënteren we ons in de 

randgemeenten om ambulante begeleiding aan te bieden. 

• Schuldhulpverlening is als expertteam toegevoegd aan Bereik in de Wijk. 

Schuldhulpverlening levert directe begeleiding aan cliënten, ambulant en 

intramuraal en worden net als Bereik in de Wijk gefinancierd vanuit de MWA-

systematiek. 

• De Kessler Stichting heeft vanuit het Koepelconvenant een samenwerking 

met HaagWonen en Staedion in de vorm van ‘omklapwoningen’. Het is een 

succesvolle samenwerking die bijdraagt aan de doorstroom en verdere 

verzelfstandiging van de cliënten. Uiteindelijk zijn 58 van de 60 omklap 

woningen aangeboden. 

Aantal cliënten 
De afdeling heeft in 2021 aan 596 unieke cliënten 

begeleiding geboden, waarvan het merendeel voor 
zijn/haar begeleiding een maatwerkarrangement ontving 
van de gemeente Den Haag.  

Bereik in de Wijk 
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4.6 Participatie 
 

Dagbesteding 

Dagbesteding van de Kessler Stichting richt zich met name op structurele, 

arbeidsmatige dagbesteding. Deze wordt tot en met 2021 aangeboden in 

de vorm van enkele werkprojecten. Met deze dagbestedingsactiviteiten 

krijgen de cliënten meer vaardigheden en wordt het perspectief en de 

mate van zelfredzaamheid verhoogd. De cliënten worden door deelname 

aan dagbesteding voorbereid om zelfstandig(er) te functioneren in de 

maatschappij door het oefenen en vergroten van competenties.  

De financiën van Dagbesteding vielen tegen. Er is hard gewerkt om nieuwe 

vormen van dienstverlening te bedenken, uit te voeren en om bestaande 

dienstverlening rendabel te maken. Dit is echter niet gelukt. De 

fietsenwerkplaats is niet rendabel en wordt in april 2022 gesloten. Dit is in 

2021 intern en extern gecommuniceerd en er is samen met de huidige 

deelnemers van dagbesteding gekeken naar een passende vervolgplek.    

De coronapandemie bracht uitdagingen met zich mee. De pandemie heeft 

impact gehad op de deelnemers en de activiteiten. Zo zijn tijdens de 

lockdown alle activiteiten gestaakt en de winkels even gesloten geweest. 

In verband met de RIVM-maatregelen, zoals het houden van voldoende 

afstand, konden er ook minder deelnemers deelnemen. Maar zowel 

klanten als deelnemers hebben zich hiernaar aangepast waardoor, op de 

lockdown na, de winkels en activiteiten door konden draaien en er toch 

een omzetstijging bewerkstelligd kon worden. Een andere uitdaging is en 

blijft het werven van vrijwilligers.  

 

 

 

 

Soepbus 

De Soepbus is er voor mensen die op straat leven. Dagelijks kunnen 

mensen terecht voor soep, brood, fruit en drinken maar ook voor 

informatie of een praatje. De Soepbus heeft tot april 2021 een 

‘coronapauze’ gehad. Daarnaast is de soepbus een aantal keer niet 

uitgereden vanwege een tekort aan beschikbaar personeel en/of 

vrijwilligers. Om het werk van de Soepbus voort te kunnen zetten en de 

bus iedere dag te laten rijden, is financiële steun noodzakelijk. De Soepbus 

is grotendeels afhankelijk van donaties van bedrijven en particulieren.  

In december 2021 is ‘de Soepbus van de Kessler Stichting’ overgedragen 

aan een nieuwe zelfstandige stichting: de Haagse Soepbus. De Kessler 

Stichting blijft met één afgevaardigde in het bestuur zitten. De nieuwe 

stichting kan zich volledig richten op de verdere ontwikkeling van de 

Soepbus, samen met betrokken vrijwilligers en organisaties die kunnen 

zorgen voor nieuwe maatschappelijke verbindingen en sociale contracten. 

De Soepbus is immers van ons allemaal. Giften aan de Soepbus kunnen 

nog steeds via de Kessler Stichting worden gegeven. 
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4.7 Ondersteuning primair proces
 

Intake & advies 

Naast het fungeren als gezicht van de organisatie naar ketenpartners toe, 

houdt de afdeling de regie over de in-, door- en uitstroom van cliënten op alle 

locaties van de Kessler Stichting. De intakers pakken aanmeldingen op, 

voeren intake- en checkgesprekken, houden de wachtlijsten bij en geven 

gevraagd en ongevraagd advies.  

 

Afdeling intake heeft begin 2021 enkele uitdagingen gekend. De afdeling is 

vanwege vertrek van medewerkers door verschillende collega’s waargenomen. 

In juni 2021 is er een nieuwe intaker met aandachtsgebied WMO gestart, in 

oktober een intaker met aandachtsgebied WLZ/GGZ en is de waarnemende 

intaker Forensisch als vaste werknemer aangesteld. Hiermee is in 2021 de 

afdeling compleet en weer op volle sterkte. De intakers werken met goede 

moed aan een stabiele afdeling met goede fundering. 

 

Eind 2021 is de nieuwe afdeling Intensief Wonen aangekondigd wat voor een 

grote interne doorstroom zorgde. Ook is de afdeling met de gemeente in 

gesprek gegaan over de uitgebleven WMO-indicaties. Mede door opstart van 

wachtlijstbeheer begint dit weer aan te trekken. Vanwege Covid-19 heeft het 

team, voor een periode in 2021, op afstand haar werkzaamheden verricht. 

Vrijwilligers 
Op peildatum januari 2022 waren er 91 vrijwilligers actief bij de Kessler 

Stichting. Door de impact van Corona is het lastiger aan te geven hoeveel 

‘actieve’ vrijwilligers er zijn. Door de maatregelen is het soms niet mogelijk dat 

vrijwilligers op de afdeling komen. Ook is er sprake van twijfel of het 

verstandig is op de afdeling te komen. Daarom is er dit jaar extra aandacht 

besteed aan het behouden van de betrokkenheid van het vrijwilligersbestand. 

Het streven is te beschikken over 100 ‘actieve’ vrijwilligers op peildatum 

december 2022. De Kessler Stichting beschikte in 2021 nog steeds over het 

predicaat Goed Geregeld.  

Effect Corona maatregelen 

Veel vrijwilligers zijn vanwege diverse redenen gestopt. Dit is een trend die 

we ook zien bij andere vrijwilligersorganisaties. Nu de Corona maatregelen 

afnemen zullen de contactpersonen actief de vrijwilligers weer benaderen om 

ze weer te motiveren om het vrijwilligerswerk te hervatten. 

 

Toekomstige instroomkanalen 

Een nieuwe ontwikkeling is dat vrijwilligers zich aanmelden voor 

vrijwilligerswerk via social media. Ook de vacatures veranderen. Er wordt 

meer gebruik gemaakt van informatieve of ludieke video’s. Een wens is in 

2022 te gaan inventariseren hoe en op welke manier we hier gebruik van 

gaan maken. 

 

Samenwerking met activiteiten team 

Voor de afdelingen in de langdurige zorg is er een centraal activiteiten team 

dat ondersteund zal worden door vrijwilligers. Dit is een laagdrempelige 

manier voor vrijwilligers om kennis te maken met onze bewoners. Hierin 

hebben we de samenwerking met o.a. NL Cares uitgebreid.

Functie Aantal vrijwilligers 

Vrijwilliger Soepbus 31 

Verkoopvrijwilliger Pakkie Deftig 11 

Afdelingsvrijwilliger (incl. buddy, kapper, koor, 

reiki, boekkapel, fitness instructeur, pedicure, 

activiteiten, huiskamergesprekken) 

46 

Chauffeur 1 

Kookvrijwilliger 2 

Tabel 11: Verdeling vrijwilligers 2021 
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5 Een vooruitblik op 2022 
 

De focus zal in 2022 liggen op het verder herstellen van de pandemie, het 

behouden van het intramurale aanbod, het laten toenemen van de 

ambulante dienstverlening en het verbeteren van ons aanbod. Er is veel 

behoefte aan vormen van begeleid zelfstandig wonen (beschermd of 

begeleid). We willen daar stap voor stap in groeien en zien als doel ons 

aanbod uit te breiden met een pand dat daarvoor geschikt is. We streven 

naar uitbreiding van de betaalbare woningen/kamers die we, in combinatie 

met een maatwerkarrangement, kunnen aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld 

via de omklapwoningen en door kamers te verhuren in kleinschalig 

opgezette panden. Daarnaast wordt een samenwerking met Perspektief in 

2022 verder verkend en zal er (bij een positief besluit) een 

ondernemingsplan voor een samenwerking worden uitgewerkt.  

 

Het verbeteren van het aanbod heeft met name te maken met de toename 

in aantal en in complexiteit van de cliënten (al dan niet onder invloed van 

drugs, medicijnen, detentieverleden of psychiatrische aandoeningen). Dat 

vraagt om meer kennis bij de bestaande medewerkers en meer kennis bij 

de te werven medewerkers. In 2022 zal er extra worden ingezet op het 

vergroten van de kennis van medewerkers op het gebied van psychiatrie 

en verslavingszorg. Ook wordt er een extra GGZ-specialist aangenomen. 

Naast de inzet op extra kennis bij medewerkers, is er behoefte aan 

intensievere begeleiding binnen de groep dak- en thuislozen in de 

maatschappelijke opvang. Voor hen is continue zorg in een prikkelarme 

omgeving nodig. Op de derde etage aan De la Reyweg komt daarom in 

2022 een nieuwe afdeling Intensief Wonen, bestemd voor cliënten met 

ernstig psychiatrische aandoeningen. Zij krijgen daar de zorg en 

professionele begeleiding op verschillende gebieden die samen met het 

aanleren van vaardigheden de kern vormen. 

 

Hiernaast zal de focus in 2022 liggen op het werven en behouden van 

medewerkers, dit door o.a. het implementeren van het 

onboardingsprogramma (A12 project). Onze methodiek zit in het DNA van 

onze organisatie, maar staat door het grote verloop wel onder druk. Dit is 

aanleiding om in 2022 extra te investeren in het herintroduceren van de 

methodiek. Ook loopt er een hercertificeringstraject, waarbij de erkenning 

van de methodiek als goed onderbouwd verlengd zal worden bij Movisie. 

In 2022 zal een doorontwikkelde versie van het methodeboek verschijnen, 

worden daarop de training aangepast en wordt er werkboek ontwikkeld. 

Dit zodat de methodiek geactualiseerd en gespecificeerd is, zodat we als 

Kessler kunnen gaan werken volgens de laatste wetenschappelijke 

inzichten en ervaringen van medewerkers.  
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Bijlage 1: Samenstelling Raad van Toezicht 
 

Naam lid RvT   1e benoeming   
2e 
Benoeming 

Lopende 
termijn  

Aandachtsgebied  Functies / nevenfuncties  

dhr. J. Menting  

(08-06-1958)  

01-04-2021  April 2025 April 2025  Voorzitter  

(Remuneratiecommissie)   

Landelijk ambassadeurs zorg voor de jeugd  

Voorzitter RvC BV Breedband Drechtsteden   
Lid RvT Reinaerde   

Lid RvT Passend Primair Onderwijs Leiden e.o  

dhr. H.G. 
Poortman   

(28-08-1960)  

  
  

1 mei 2015  Mei 2019 Mei 2023  Lid  
(Auditcommissie)  

Senior Adviseur Agentschap Telecom, onderdeel 
ministerie van EZK en LNV.  

lid Raad van Toezicht van Stichting Geriant.  

Docent Hanzehogeschool Groningen. 

Dhr. R. Boersma  
(24-03-1967)   

27 november 
2019  

November 
2023 

November 
2027  

Lid  
(Auditcommissie)  

Directeur/bestuurder van Stichting 
Wijkgezondheidscentra Huizen  

Voorzitter van de Stichting Bouw en Exploitatie 

gebouwen gezondheidscentra Huizen  
Bestuurslid van de Stuurgroep Ondervoeding  

Mevr. J.M.L.J. 
Reijnen  

(10-02-1959)  

  

1 juni 2016  Juni 2020 Juni 2024  Lid  
Contactpersoon CR  

(Commissie Kwaliteit en 

Veiligheid)  
(Remuneratiecommissie) 

Zelfstandig ondernemer  
Senior Consultant IPH (Institute for Positive 

Health)  

Vice voorzitter Raad van Toezicht Tante Louise tot 
1-07-21  

Vice voorzitter Raad van Commissarissen Trivire  
Lid Raad van Toezicht ZorgSaam  

Voorzitter Rimpelingen  

Mevr. A. van 
Doorn  

(22-12-1963)  

01-10-2020  Oktober 
2024 

Oktober 
2028 

Lid  
Contactpersoon OR 

(Commissie Kwaliteit en 
Veiligheid)  

Directeur P&O van Avans Hogeschool 

Tabel 12: Samenstelling Raad van Toezicht 2021 
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6 Jaarrekening 2021 
 



6.  Jaarrekening
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6.1.5. Toelichting op de balans per 31 december 2021
6.1.6. Mutatieoverzicht materiële vaste activa
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6.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
6.2.5 Controleverklaring

6.3 Specificaties
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6.1 JAARREKENING

6.1.1 BALANS

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 1.478.151        1.515.107        

Totaal vaste activa 1.478.151        1.515.107        

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van (W)MO financiering 2 139.053          2.614.509        

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 -                    -                    

Debiteuren en overige vorderingen 4 2.309.219        2.569.618        

Liquide middelen 5 8.292.201        4.094.998        

Totaal vlottende activa 10.740.474      9.279.125        

Totaal activa 12.218.625      10.794.232      

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

PASSIVA

Eigen vermogen 6

Kapitaal 45                  45                  

Bestemmingsfonds 3.975.701        2.975.605        

Bestemmingsreserves 943.231          591.224          

Algemene reserve 1.537.558        1.410.146        

Totaal eigen vermogen 6.456.535        4.977.021        

Voorzieningen 7 2.228.653        2.220.946        

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 85.410            27.149            

Kortlopende schulden en overlopende passiva 8 3.448.026        3.569.116        

3.533.436        3.596.265        

Totaal passiva 12.218.625      10.794.232      
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6.1.2 RESULTATENREKENING

Ref. 2021 2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijk opvang 10 16.877.042     15.175.532     

Subsidies 11 7.100.728       7.111.034       

Overige bedrijfsopbrengsten 12 1.256.117       2.356.407       

Som der bedrijfsopbrengsten 25.233.887     24.642.973     

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 16.181.123     16.542.108     

Afschrijvingen op materiële vaste activa 14 419.524         431.143         

Overige bedrijfskosten 15 7.133.541       7.756.916       

Som der bedrijfslasten 23.734.187     24.730.167     

BEDRIJFSRESULTAAT 1.499.700       87.194-           

Financiële baten en lasten 16 20.185-           6.668-             

RESULTAAT BOEKJAAR 1.479.515       93.862-           

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten Wlz 1.000.096       301.495-         

Bestemmingsreserve aanvaardbare kosten (W)MO 382.955         144.989         

Bestemmingsreserve Reorganisatie (W)MO 30.948-           30.948-           
Algemene reserve 127.412         93.591           

1.479.515       93.862-           
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6.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.499.700    87.194-        

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 419.522      419.993      

- mutaties voorzieningen 7.707          146.338      

427.229      566.331      

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 260.399      844.194-      
- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 2.533.717    1.078.587-    
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) 121.090-      425.106      

2.673.026    1.497.675-    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.599.954    1.018.538-    

Ontvangen interest -                 -                 

Betaalde interest 20.185-        6.668-          

20.185-        6.668-          

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.579.770    1.025.206-    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 382.566-      229.199-      

Desinvesteringen materiële vaste activa -                 11.150        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 382.566-      218.049-      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Uitgegeven leningen -                 -                 

Aflossing langlopende schulden -                 -                 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -                 -                 

Mutatie geldmiddelen 4.197.204    1.243.255-    
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.1.4.1 Algemene grondslagen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

De Kessler stichting is statutair (en feitelijk) gevestigd te Den Haag, op het adres

De la Reyweg 530 en is geregistreerd onder KvK-nummer 27047100. De Kessler stichting

levert opvang en/of zorg en begeleiding aan mensen die dat nodig hebben. We ondersteunen

hen methodisch op de weg (terug) naar een zinvol bestaan en begeleiden ook in de 

thuissituatie.

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving voor zorginstellingen, de 

bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT), separate richtlijnen voortvloeiend 

uit de Algemene Subsidieverorderning (ASV).

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand 

jaar. 

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzeker situatie ontstaan. Deze onzekerheid 

wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de verspreiding 

van het Coronavirus te beperken. Het toekomstig effect op de Kessler Stichting en de vraag of dit op 

termijn zou kunnen leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk, echter op basis van onze ervaringen 

van de afgelopen twee jaar lijkt dit onwaarschijnlijk. De mate waarin de Kessler Stichting de afgelopen 

twee jaar gebruik heeft gemaakt van beschikbare regelingen ter dekking van zogenaamde meerkosten 

Corona is zeer beperkt. Omtrent additionele dienstverlening vindt vooraf afstemming plaats met de 

gemeente. Op grond hiervan zijn wij dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van 

continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen 

van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van 

de Kessler Stichting.

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

2021.

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.
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek 

van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Uitgaven voor 

vervanging van afzonderlijk identificeerbare delen van een actief dat telkens na een langere 

gebruiksduur wordt uitgevoerd wordt geactiveerd en vervolgens afgeschreven over de periode totdat 

vervanging opnieuw zal plaatsvinden. Groot onderhoud wordt ten laste van een voorziening groot 

onderhoud gebracht.

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 verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs 

volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen, op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen 

op materiele vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvings- percentages worden 

hierbij gehanteerd:

- Terreinvoorzieningen           : 20%

- Verbouwingen / Installaties  :   5% / 10%

- Inventarissen                      : 20%

- Vervoersmiddelen               : 20%

- Automatisering                   : 33,3%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in 

de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen 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 daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening 

wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking 

tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met 

betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans 

opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle of nagenoeg alle rechten op 

economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een 

derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen 

vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de 

toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van de Kessler Stichting.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de nominale 

waarde. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 

jaarrekening genummerd.
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening groot onderhoud

Voorziening Seniorenregeling

Voorziening Personeel

Voorziening arbeidsongeschiktheid

Schulden

6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De voorziening arbeidsongeschiktheid wordt gevormd voor verwachte kosten voortvloeiend uit langdurig 

verzuim, waarbij de verwachting bestaat dat betreffende functionaris niet meer terugkeert in zijn/haar 

huidige functie. De voorziening is gebaseerd op de nominale waarde.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal 

worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Schulden worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op meerjarenonderhoudsbegrotingen, welke zijn 

opgesteld voor een periode van 25 jaar. In de meerjarenonderhoudsbegroting is een prognose 

opgenomen van kosten voor het in stand houden van de aanwezige voorzieningen door middel van 

onderhoud en herstel. De voorziening is gebaseerd op de nominale waarde, waarbij de jaarlijkse dotatie 

aan de voorziening zodanig is bepaald dat de voorziening gedurende deze periode geen negatief saldo 

verkrijgt. 

De voorziening Seniorenregeling betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het 

kader van de overgangsregeling 55+. De seniorenregeling kwalificeert als een beloning met opbouw van 

rechten. De voorziening betreft de nominale waarde van de in de toekomst uit te keren verlofuren. De 

berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. De voorziening is gebaseerd op de 

nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord 

als deze gerealiseerd zijn.

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 verplichting, 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 (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar 

zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

De voorziening personeel is gevormd voor kosten voortvloeiend uit het besluit om de portiersdienst uit te 

besteden. De voorziening is gebaseerd op de nominale waarde. De berekening is gebaseerd op Een 

voorziening is gevormd voor de verschuldigde transitievergoeding of suppletiebetaling die  op basis van 

het opgestelde overdrachtsconvenant betaald moet worden ter overbrugging van het verschil in 

waardering tussen de van toepassing zijnde CAO's.
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6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten 

diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. 

waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is 

verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten 

worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts 

verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk 

budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de na-indexering.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten 

zijn verantwoord.

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 financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde 

(te betalen) interest. 

Kessler Stichting 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 Kessler Stichting. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De Kessler Stichting 

betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de 

werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad 

van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 

verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij 

behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het 

gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de 

dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2021 bedroeg de dekkingsgraad 106,6%. Het 

vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,3%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan 

binnen 10 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen 

om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De Kessler 

Stichting 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 Kessler Stichting heeft 

daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 

verantwoord.
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6.1.4.4 Grondslagen van segmentering

a. Kosten directie en management en financiële administratie:

Op basis van de begrote directe personele inzet per voorziening.

b. Kosten van de afdeling personeel en organisatie:

Op basis van de begrote directe personele inzet per voorziening.

c. Kosten facilitaire en technische dienst:

Toedeling van de kosten op basis van het begrote aantal clienten per 

d. Kosten huishoudelijke dienst:

 Op basis van begrote inzet per voorziening.

e. Receptie:

Op basis van begrote inzet per voorziening.

f. Huisvesting:

Op basis van het gebruik van netto m2.

6.1.4.5. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft 

op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat 

betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de 

mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide 

middelen.

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of 

kasstroomhedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte 

balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, 

worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge 

accounting is beëindigd.

voorziening, waarbij rekening wordt gehouden met een vooraf bepaalde mutatiegraad.

Alle kosten van Kessler Stichting worden toegerekend aan de in gebruik zijnde voorzieningen. Voor wat 

betreft de kosten van overhead en cliëntgerelateerde ondersteunende functies wordt de volgende 

systematiek gehanteerd:

1. De kosten van de ondersteunende functies worden toebedeeld aan de diverse in gebruik zijnde 

voorzieningen op basis van de volgende verdeelsleutels:

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de 

resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Wlz, MO en WMO en Overige activiteiten.   

Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het 

bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op 

basis van de volgende uitgangspunten:
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Terreinvoorzieningen

Gebouwen

Verbouwingen/ Installaties 1.003.983     932.506        

Inventaris 334.408        408.962        

Vervoermiddelen 12.381          16.295          

Automatisering 127.379        157.344        

Onderhanden projecten -                  -                  

Totaal materiële vaste activa 1.478.151     1.515.107     

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.515.107     1.717.051     

Bij: investeringen 382.566        229.199        

Af: afschrijvingen 419.522        419.993        

Af: desinvesteringen -                  11.150          

Boekwaarde per 31 december 1.478.151     1.515.107     

Aanschafwaarde 3.663.761     3.440.954     

Cumulatieve afschrijvingen 2.185.610     1.925.847     

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiele vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 9.1.6
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Vorderingen uit hoofde van (W)MO financiering

2019 2020 2021 Totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 1.739.007     875.502        -                  2.614.509     

Financieringsverschil boekjaar 256.362        256.362        

Correcties voorgaande jaren -                  

Betalingen/ontvangsten 1.855.872-     875.946-        2.731.818-     

Sub-totaal mutatie boekjaar 1.855.872-     875.946-        256.362        2.475.456-     

Saldo per 31 december 116.865-        444-              256.362        139.053        

Stadium van vaststelling (per erkenning): b b a a

Financieringsverschil 2021 Bijdrage Voorschot Voorschot

ABBA VL 38954 Subsidieverlening MO, nachtopvang en 24uursopvang 5.392.646     4.777.105     615.541        

ABBA VL 38956 Covid opvang 1.494.874     1.854.053     359.179-        

 6.887.520     6.631.158     256.362        

a= interne berekening

b= definitieve vaststelling gemeente

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2020 2021

€ €

Berekende bijdrage 6.367.162     6.887.520     

Af: ontvangen voorschotten 5.491.660     6.631.158     

Af: overige ontvangsten -                  -                  

Totaal financieringsverschil 875.502 256.362

Toelichting:

Ultimo 2021 zijn de subsidieverleningen tot en met het jaar 2020 door de gemeente Den Haag definitief vastgesteld. 

Vaststelling van de subsdieverlening 2019 heeft begin januari 2020 plaatsgevonden. Deze late subsidievaststelling is een

gevolg van de bezwaarprocedure die is doorlopen naar aanleiding van de subsidiebeschikkingen extra beschikbaar gestelde 

capaciteit noodopvang 2019 en de subsidieverlening exploitatie noodopvang 2020. Deze bezwaarprocedure is eind 2020

zal plaatsvinden.

Financieringsverschil 2021

in onderling overleg ingetrokken. Uitkomst van deze procedure is dat het ingediende bezwaar door de gemeente is

gehonoreerd. De uit de subsidievaststelling voortvloeiende bate is verantwoord in de jaarrekening 2020. Het resterende saldo

heeft betrekking op een verschil tussen subsdieverlening en realisatie waarover nog afstemming met de gemeente Den Haag

In beginsel vindt subsdieverlening plaats onder de voorwaarde dat 90% van het beschikte bedrag als voorschot wordt 

uitbetaald. Het resterende gedeelte wordt na de subsidievaststelling uitgekeerd. Uitzondering betreft de subsidieverlening
van de 24uurs beschikbaarheidsvoorziening Schenkweg, waar subsidieverlening van huisvestingskosten op basis van 

nacalculatie plaatsvindt. De realisatie van 'Covid opvang' is lager uitgevallen dan vooraf voorzien.
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ACTIVA

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Wlz-zorg

2018 2019 2020 2021 Totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 43.003-           -                  15.854          -                  27.149-          

Financieringsverschil boekjaar -                    -                  -                  71.433-          71.433-          

Correcties voorgaande jaren 43.003           -                  103.254        13.977-          132.280        

Betalingen/ontvangsten 119.108-        -                  119.108-        

Subtotaal mutatie boekjaar 43.003           -                  15.854-          85.410-          58.261-          

Saldo per 31 december -                    -                  -                  85.410-          85.410-          

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Kessler Stichting VV c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgkantoor

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2020 2021

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 2.716.400     7.119.720     

Af: ontvangen voorschotten 2.700.546     7.191.153     

Af: overige ontvangsten -                  -                  

Totaal financieringsverschil 15.854          71.433-          

Toelichting:

Correcties voorgaande jaren:

De NZA heeft de nacalculatie 2020 vastgesteld op € 2.819.654. De hieruit voortvloeiende bate van € 103.254 is ten gunste van 

het budget aanvaardbare kosten 2021 gebracht.  Het openstaande bedrag uit 2018 had betrekking op nog te besteden voor het 

project "bijzondere zorg 1.0". In overleg met het Zorgkantoor worden deze middelen ingezet voor doorontwikkeling van de 

methodiek competentiegericht begeleiden en zijn deze middelen toegevoegd aan het project "bijzondere zorg 2.0". Naast het 

overschot uit het project "bijzondere zorg 1.0" is door het Zorgkantoor vanuit de transitiemiddelen een bedrag van €278.959 

toegekend.
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ACTIVA

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 1.605.439     1.611.221     

Overige vorderingen:

Omzetbelasting 118.892        72.839          

Dienst justitiele instellingen - Forensische zorg 101.373        150.196        

Eerstelijnsverblijf 58.425          34.747          

Rekening Courant Stichting Vrienden van de Kessler Stichting 46.690          35.712          

Vooruitbetaalde bedragen:

Diverse vooruitbetaalde kosten 198.713        318.993        

Nog te ontvangen bedragen:

Afrekeningen dienstverlening -                  -                  

Overige nog te ontvangen bedragen 167.130        337.101        

Overige overlopende activa:

Vorderingen op personeel 1.870           2.060           

Borgsommen 10.688          6.750           

Totaal vorderingen en overlopende activa 2.309.219     2.569.618     

Toelichting:

Vorderingen op debiteuren

Eerstelijnsverblijf

Rekening Courant Stichting Vrienden van de Kessler Stichting

Het saldo vorderingen op debiteuren is in belangrijke mate toe te schrijven aan de hogere vordering op de Dienst SZW inzake 

maatwerkarrangementen 2021. Op de vorderingen op debiteuren is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid van €79.283 

in mindering gebracht (2020: €89.944).

Vorderingen eerstelijnsverblijf betreffen vorderingen op zorgverzekeraars of clienten, wanneer client is verzekerd bij een 

zorgverzekeraar waar de Kessler Stichting geen contract mee heeft. Voorzichtigheidshalve is een voorziening voor mogelijke 

oninbaarheid in aanmerking genomen van € 27.206 (2020: € 15.689).

Het saldo Rekening Courant met de Stichting Vrienden van de Kessler Stichting heeft voornamelijk betrekking op nog af te 

rekenen projecten. Vereffening van de Rekening Courant vindt periodiek plaats.
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ACTIVA

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kassen 20.380          13.430          

Betaalrekeningen 1.863.818     1.173.565     

Deposito 6.408.002     2.908.002     

Totaal liquide middelen 8.292.201     4.094.998     

Toelichting:

De gemiddelde rente op de uitstaande deposito's bedraagt gemiddeld -0,5% (2020:  0,0%).

Alle tegoeden staan ter vrije beschikking van de Stichting.
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PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal 45                45                

Algemene reserve 1.537.558     1.410.146     

Bestemmingsfondsen 3.975.701     2.975.605     

Bestemmingsreserves 943.231        591.224        

Totaal eigen vermogen 6.456.535     4.977.020     

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Kapitaal 45               -                  -                  45                

Totaal kapitaal 45               -                  -                  45                

Algemene reserve
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Algemene reserves 1.410.146     127.412        -                  1.537.558     

Totaal algemene reserve 1.410.146     127.412        -                  1.537.558     

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Fonds aanvaardbare kosten Wlz 2.975.605     1.000.096     -                  3.975.701     

Totaal bestemmingsfondsen 2.975.605     1.000.096     -                  3.975.701     

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten (W)MO 337.338        382.955        -                  720.293        

Reserve reorganisatie (W)MO 253.886        30.948-          -                  222.938        

Totaal bestemmingsreserves 591.224        352.007        -                  943.231        

Toelichting

Fonds aanvaardbare kosten Wlz

Op grond van beleidsregel CA-BR-1601b "Aanvaardbare kosten WLZ 2016" is een bestemmingsfonds gevormd.

Het verschil tussen de werkelijke kosten en de aanvaardbare kosten van Wlz-zorg moet worden toegevoegd of 

ontrokkken aan het 'fonds aanvaardbare kosten Wlz'. Het fonds kan daarnaast door de zorgaanbieder 

worden aangewend voor de exploitatie van Zvw-, Wmo- en/of Jeugdwet-zorg.

Reserve aanvaardbare kosten (W)MO

Het verschil tussen de werkelijke kosten en de budgetsubsidies Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

worden toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten (W)MO. De gemeente heeft geen nadere eisen bepaald

aanzien van deze reservevorming. 

Reserve reorganisatie (W)MO

In 2015 is een Reserve reorganisatie gevormd ter dekking van kosten voortvloeiende uit de reorganisaties 2013 en 2014

en het van toepassing zijnde sociaal plan. De reserve biedt dekking voor de meerkosten voortvloeiend uit de hogere inschaling 

van medewerkers ten opzichte van de inschaling van de functie die zij uitoefenen.

Kessler Stichting; Jaarverantwoording 2021 61



6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-dec-21

€ € € €

Voorziening groot onderhoud gebouwen 2.006.714     194.154        190.417        2.010.451     

Voorziening personeel -                  82.658          -                  82.658          

Voorziening arbeidsongeschiktheid 203.265        113.625        184.387        132.503        

Voorziening seniorenregeling 10.967         -                  7.926            3.041            

Totaal voorzieningen 2.220.946     390.436        382.730        2.228.653     

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: Saldo per

31-dec-21

€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 484.459        

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 307.480        

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.436.714     

2.228.653     

Toelichting:

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Voorziening seniorenregeling

In de CAO welzijn & Maatschappelijke dienstverlening 2008-2012 is een overgangs- en garantiebepaling rondom het 

seniorenverlof opgenomen. Voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen is een voorziening opgenomen.

De voorziening arbeidsongeschiktheid wordt gevormd voor verwachte kosten voortvloeiend uit langdurig verzuim, waarbij de 

verwachting bestaat dat betreffende functionaris niet meer terugkeert in zijn/haar huidige functie.

Voor de uitgaven groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal 

boekjaren. Toevoegingen zijn gebaseerd op de opgestelde meerjarenonderhoudsbegroting, welke een periode van 25 jaar 

beslaat. Het MJOB wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van door voorkeursleveranciers uitgevoerde conditiemetingen. Iedere 

3 tot 5 jaar zal in overleg met een extern bureau herijking van het MJOB en daarin opgenomen kengetallen plaatsvinden. 

Uitvoering van het MJOB zal wanneer conditiemetingen daartoe aanleiding geven en capaciteit beschikbaar is voor facilitaire 

ondersteuning plaatsvinden conform het MJOB.  

Voorziening arbeidsongeschiktheid

Voorziening personeel

In het beleidskader facilitaire diensten is het strategisch uitgangspunt vastgelegd dat daar waar de markt minimaal op 

gelijkwaardig niveau de operationele uitvoering van de dienstverlening kan invullen, deze wordt uitbesteed, tenzij er 

argumenten zijn om dit niet te doen. Op basis van een afwegingskader is geconcludeerd dat de receptie/ bewaking 

dienstverlening van de portiers in de huidige situatie op vrijwel alle onderdelen niet aan de verwachtingen voldoet. 

Geconcludeerd is dat met de huidige wijze van aansturen/ positionering het niet mogelijk is om het gewenste niveau van 

dienstverlening te bereiken. Dat is de reden dat besloten is om de portiersdienst uit te besteden. De ondernemingsraad heeft in 

december positief gereageerd op de adviesaanvraag waarmee besluitvorming definitief is geworden en het aanbestedingstraject 

van start is gegaan. De verwachting is dat de uitbesteding ingaande 1 mei 2022 zal worden geeffectueerd. In de 

offerteaanvraag is opgenomen dat op basis van overgang van onderneming de huidige medewerkers de mogelijkheid moet 

worden geboden om over te gaan naar de potentiele opdrachtnemer. Een voorziening is gevormd voor de verschuldigde 

transitievergoeding of suppletiebetaling die  op basis van het opgestelde overdrachtsconvenant betaald moet worden ter 

overbrugging van het verschil in waardering tussen de van toepassing zijnde CAO's.
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 865.137        769.063        

Zorgverzekeraars 110.824        203.580        

Belastingen en sociale premies 676.299        996.311        

Vakantiedagen 520.955        468.409        

Loopbaanbudget 177.361        183.859        

Te betalen salarissen 103.444        91.344          

Schulden terzake pensioenen 224.518        211.822        

Nog te betalen kosten:

Accountant 33.112          36.689          

Overige nog te betalen kosten 606.871        399.028        

Overige passiva:

Projectverplichtingen 25.688          65.615          

Stimuleringssubsidie MDO 57.167          57.167          

Vooruit ontvangen eigen bijdrage 46.649          86.230          

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 3.448.026     3.569.116     

Toelichting:

Zorgverzekeraars

Belastingen en sociale premies

Loopbaanbudget

Schulden terzake van pensioenen

Als gevolg van een overschrijding van het door Menzis gestelde budgetplafond zal naar verwachting over 2020 een bedrag van 

ca € 110.000 moeten worden terugbetaald.

Het saldo belastingen en sociale premies heeft betrekking op de nog af te dragen loonheffing over periode december 2021. Het 

saldo is hoger door uitbetaling van de zorgbonus in de maand december.

1 juli 2015 is in de cao het loopbaanbudget geintroduceerd. Met het loopbaanbudget kan de werknemer werken aan de 

loopbaan en inzetbaarheid, op eigen maat en naar eigen behoefte, gericht op het verkrijgen en behouden van een sterke 

arbeidsmarktpositie. De opbouw van het loopbaanbedrag vindt per maand plaats over het feitelijk verdiende salaris 

vermeerderd met de in die maand opgebouwde vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Het opbouwpercentage was in 2021 

1,5%. Het loopbaanbudget kent een maximale opbouwtermijn van 36 maanden en is iets toegenomen als gevolg van een 

groter personeelsbestand.

Het saldo schulden ter zake van pensioenen betreft de nog af te dragen pensioenpremie over 2020 en 2021.
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

9. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Afkoop Erfpacht en uitgifte ondererfpacht

Door de Kessler Stichting is de erfpacht van de grond Zamenhofstraat eeuwigdurend afgekocht voor 

een bedrag van €  90.756, exclusief 17,5 % BTW. De grond is voor een gelijk bedrag in

ondererfpacht gegeven aan de Woningbouwverenigng HaagWonen.

Leasecontracten

Ultimo boekjaar heeft de Stichting de navolgende lease contract verplichtingen:

- ITEC - kopieersystemen

  Lease per jaar: € 23.500,= exclusief BTW met een looptijd tot mei 2022.

-Terberg Business Mobility

Lease per jaar: € 11.180 met een looptijd tot en met juli 2023.

- Terberg leasing B.V.- 2 auto's

Lease per jaar: € 6.448 met een looptijd tot juli 2022

Huur

Het perceel aan de De la Reyweg 530, Viljoenstraat 121, 123 en 125 en Delagoastraat 60 wordt gedurende een periode 

van 20 jaar gehuurd. De huurprijs bedraagt circa € 1.070.874 per jaar.

Het perceel aan de Schenkweg 58-60 wordt ingaande 1 januari 2021 gedurende een periode van 5 jaar gehuurd. De huurprijs

bedraagt circa € 265.750 per jaar.

De percelen Toussaintkade 43/43a en Bilderdijkstraat 131/131a te Den Haag worden voor een tijdvak van 1 jaar, welke

termijn van jaar tot jaar tot wederopzegging wordt verlengd, gehuurd. De huurprijs bedraagt op jaarbasis ca € 126418

De panden aan de Toussaintkade 44 en Elandstraat 34 worden gehuurd van de stichting Vrienden van de Kessler Stichting.

De huurprijs bedraagt circa € 33.428 per jaar.

De bedrijfsruimte gelegen in het bedrijfsverzamelgebouw Het Zamen, unit 1, unit 2 en unit 3 aan de Zamenhofstraat 63,65 en

67 wordt vanaf 1 januari 2017 gehuurd voor een periode van 5 jaar, welke na afloop van deze termijn kan worden voortgezet 

voor telkens 6 maanden. De bedrijfsruimte is bestemd voor dagbestedingsactiviteiten, spreekkamers en flexwerkplekken. 

De huurprijs bedraagt circa € 37.204

De Kessler stichting huurt ten behoeve van de voorzieningen Kortdurende Opvang Zamenhof, Beschermd zelfstandig wonen

Begeleid zelfstandig wonen, Noodopvang Tezamen en Pakkie Deftig, diverse panden en (omklap) woningen

van woningbouwverenigingen HaagWonen en Staedion. De huurprijs van deze panden/ woningen bedraagt op  

jaarbasis ruim € 400.000.
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6.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Totaal

Terrein- Gebouwen Verbouwing Inventaris Vervoer- Automati- Onderhand- Niet

voorzieningen en Installaties middelen sering en project WTZi/WMG

€ € € € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 12.737                 -                       1.425.002            1.504.190        68.735        430.290         -                      3.440.954     

- cumulatieve afschrijvingen 12.737                 -                       492.496               1.095.228        52.440        272.946         -                      1.925.847     

Boekwaarde per 1 januari 2021 -                         -                       932.506               408.962           16.295        157.344         -                      1.515.107     

Mutaties in het boekjaar

- investeringen -                         -                       239.553               82.113             -                60.900           -                      382.566       

- herwaarderingen -                         -                       -                         -                     -                -                   -                      -                  

- afschrijvingen -                         -                       168.076               156.667           3.914          90.865           -                      419.522       

- terugname geheel afgeschreven activa
   aanschafwaarde -                         -                       -                         -                     -                -                   -                      -                  

   cumulatieve herwaarderingen -                         -                       -                         -                     -                -                   -                      -                  

   cumulatieve afschrijvingen -                         -                       -                         -                     -                -                   -                      -                  

- desinvesteringen
aanschafwaarde -                         -                       -                         5.194               -                154.565         -                      159.759       

  cumulatieve herwaarderingen -                         -                       -                         -                     -                -                   -                      -                  

  cumulatieve afschrijvingen -                         -                       -                         5.194               -                154.565         -                      159.759       

  per saldo -                         -                       -                         -                     -                -                   -                      -                  

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -                         -                       71.477                 74.554-             3.914-          29.965-           -                      36.956-         

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 12.737                 -                       1.664.555            1.581.109        68.735        336.625         -                      3.663.761     

- cumulatieve herwaarderingen -                         -                       -                         -                     -                -                   -                      -                  

- cumulatieve afschrijvingen 12.737                 -                       660.572               1.246.701        56.354        209.246         -                      2.185.610     

Boekwaarde per 31 december 2021 -                         -                       1.003.983            334.408           12.381        127.379         -                      1.478.151     

Afschrijvingspercentage 20,0% 0,0% 5% / 10% 20,0% 20,0% 33,3% 0,0%
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6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

6.1.7.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT Wlz

2021 2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en MO 7.252.000           2.772.975           

Subsidies 10.697                47.308                

Overige bedrijfsopbrengsten 92.827                21.125                

Som der bedrijfsopbrengsten 7.355.524           2.841.408           

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 4.078.904           2.064.921           

Afschrijvingen op materiële vaste activa 175.202              57.543                

Overige bedrijfskosten 2.088.081           1.019.845           

Som der bedrijfslasten 6.342.187           3.142.309           

BEDRIJFSRESULTAAT 1.013.337           300.901-              

Financiële baten en lasten 13.241-                594-                    

RESULTAAT BOEKJAAR 1.000.096           301.495-              

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 1.000.096           301.495-              

1.000.096           301.495-              
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6.1.7.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT MO en WMO

2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en MO 7.727.167           11.087.922         

Subsidies 7.086.986           7.032.408           

Overige bedrijfsopbrengsten 866.119              794.351              

Som der bedrijfsopbrengsten 15.680.272         18.914.681         

BEDRIJFSLASTEN:

 

Personeelskosten 10.952.793         13.544.489         

Afschrijvingen op materiële vaste activa 219.421              349.619              

Overige bedrijfskosten 4.150.637           4.900.840           

Som der bedrijfslasten 15.322.851         18.794.948         

BEDRIJFSRESULTAAT 357.421              119.733              

Financiële baten en lasten 5.414-                 5.692-                 

RESULTAAT BOEKJAAR 352.007              114.041              

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reseve -                        -                        

Bestemmingsreserve (W)MO 382.955              144.989              

Bestemmingsreserve Reorganisatie (W)MO 30.948-                30.948-                

352.007              114.041              
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6.1.7.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT Niet aan Wlz, MO en WMO gerelateerde activiteiten

2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en MO 1.897.875           1.314.634           

Subsidies 3.045                 31.318                

Overige bedrijfsopbrengsten 297.171              1.540.931           

Som der bedrijfsopbrengsten 2.198.091           2.886.883           

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.149.426           932.698              

Afschrijvingen op materiële vaste activa 24.900                23.981                

Overige bedrijfskosten 894.823              1.836.231           

Som der bedrijfslasten 2.069.149           2.792.910           

BEDRIJFSRESULTAAT 128.942              93.973                

Financiële baten en lasten 1.530-                 382-                    

RESULTAAT BOEKJAAR 127.412              93.591                

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene Reserve 127.412              93.591                

127.412              93.591                
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9.1.7.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2021 2020

€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT Wlz 1.000.096           301.495-              

SEGMENT MO en WMO 352.007              114.041              

SEGMENT Niet aan Wlz, MO en WMO gerelateerde activiteiten 127.412              93.591                

1.479.515           93.862-                

Resultaat volgens resultatenrekening 1.479.515         93.862-              
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6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke opvang

De specificatie is als volgt: 2021 2020

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 7.252.000       2.772.975       

Wlz-zorg onverzekerbare vreemdelingen 98.320           75.297           

Wlz-zorg asielzoekers -                    -                    

Eerstelijns verblijf 157.924          2.973             

Opbrengsten WMO

- Beschermd Wonen -                    189.665          

- Maatwerkarrangementen 7.727.167       10.865.067     

- Bijdrage sociale wijkteams
Forensische Zorg - Dienst Justitiele Instellingen 1.633.331       1.236.364       

Opvang en begeleiding Nazorg ex-gedetineerden 8.300             33.190           

Overige zorgprestaties

- Overige zorgprestaties

- Declaratie winteropvang jan-mrt 2017

Totaal 16.877.042     15.175.532     

Toelichting:

De toename van de opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke opvang vloeit met name voort uit een hogere opbrengst uit Wlz-zorg 

en Forensische zorg. Ingaande 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) gewijzigd waardoor mensen die vanwege een psychische 

stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht op 24 uur per dag zorg nabij nodig hebben, toegang krijgen tot de Wlz. Voor 

de Kessler Stichting betekent dit dat nagenoeg 85% van de clienten op de afdelingen Zorg en Wonen Toussaint en Zorg en Wonen 

Viljoen in de loop van 2021 een Wlz GGZ indicatie toegekend heeft gekregen. Voorheen hadden deze clienten een maatwerkarrangement 

beschermd wonen. Als gevolg van deze transitie is het wettelijk budget met ruim € 4,5 miljoen toegenomen tot bijna € 7,3 miljoen. 

Tegenover deze toename van Wlz-zorg staat een afname van de omzet uit maatwerkarrangementen. 

De toename van de omzet uit Forensische Zorg vloeit voort uit een beleidswijziging in 2020. Voor het jaar 2020 heeft er vanuit de 

gemeente Den Haag een aanbesteding plaatsgevonden voor de Maatwerkarrangementen WMO 2020. In tegenstelling tot voorgaande 

jaren is in deze aanbesteding ook Beschermd Wonen en de verblijfscomponent binnen de Kortdurende opvang opgenomen. Hiermee 

heeft financiering op basis van het aantal beschikbare bedden plaatsgemaakt voor financiering op basis van vraag, waarbij iedere client 

vanuit de gemeente Den Haag een maatwerkarrangement ontvangt voor verblijf en individuele begeleiding. Deze gewijzigde 

financieringssystematiek heeft ertoe geleidt dat clienten die op basis van een justitieel kader bij ons verblijven nu ook in de kortdurende 

opvang een indicatie voor verblijf ontvangen. In tegenstelling tot 2020 is dit beleid in 2021 het gehele jaar van toepassing geweest.

De opbrengsten uit eerstelijnsverblijf zijn in 2021 weer genormaliseerd. Deze lagere omzet in 2020 vloeide voort uit toegepast foutherstel 

waarbij de overschrijding van het door Menzis toegekende omzetplafond over de jaren 2018 en 2019 moest worden terugbetaald. Ook in 

2020 was sprake van een overschrijding van het opgelegde plafond, waarbij de verwachting is opgenomen dat de volledige overschrijding 

zal moeten worden terugbetaald. 
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6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Subsidies Wlz-zorg

- Subsidieregeling overgang kapitaalslasten

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten

- Exploitatie noodopvangvoorzieningen 4.754.512       5.373.122       

- Kosten huisvesting, energie & onderhoud en verzorgingskosten Sportlaan/ Schenkweg 588.134          149.123          

- Meer- en minderkosten 24-uursopvang en Covid-opvang 1.494.874       543.399          

- Ingebruikname opvangvoorziening Schenkweg 2020 -                    187.200          

- Pilot pauzeplek 32.850           10.980           

- Uitbreiding bedden ziekenboeg en noodopvang Zamenhof -                    25.450           

- Begeleiding Zilverstraat -                    28.941           

- gemeente Den Haag Soepbus 50.000           50.000           

- Extra opvangplekken winterkoudeopvang 2020 -                    51.328           

- Opvang uithuisgeplaatsten -                    950                

- Meerkosten Covid-19 Maatwerkarrangementen 91.773           65.087           

- Opvang vluchtelingen Sacrementskerk 48.488           48.621           

- Stimuleringssubsidie MDO 2019 -                    40.610           

 Zorgbonus 56.669           510.224          

 Loonkostensubsidies -16.572          25.999           

Totaal 7.100.728       7.111.034       

Toelichting:

Bij het beoordelen van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID hebben we onszelf de vraag gesteld hoe we deze regeling 

kunnen inzetten voor onze medewerkers. Hierbij vooral kijkend naar de mogelijkheden en omstandigheden waaronder wij onze 

werkzaamheden uitvoeren. Over de mogelijkheden om medewerkers onder deze regeling een bonus toe te kennen hebben we lang 

gediscussieerd en hebben gemeend ruimte te zien om een gedeelte van onze medewerkers een bonus toe te kennen. Om een context 

te schetsen, we zijn vanzelfsprekend geen IC-afdeling waar onder hogedruk Covid-19 zorg wordt geboden. We zijn echter wel van 

mening dat als gevolg van Covid-19 en de maatregelen die in dit kader door de overheid zijn getroffen er in de noodopvang een 

substantiële verandering, lees verzwaring, van de doelgroep heeft plaatsgevonden en daarnaast de inzet van crisisbeheerteam, 

waaronder 24/7 bereikbaarheid en managen van de gevolgen van de pandemie voor cliënten en medewerkers zijn uitgevoerd in de 

context van deze regeling en betreffende medewerkerers daarmee in aanmerking komen voor een bonus. Uitbetaling heeft 

plaatsgevonden in het fiscale jaar 2021.

Zorgbonus

De opbrengsten uit subsidies ligt in lijn met de opbrengsten in 2020, maar worden evenals vorig jaar sterk beinvloedt door incidentele 

aan Covid-19 gerelateerde zorgverlening.   Evenals in 2020 heeft de Kessler Stichting in 2021 de exploitatie van de Cohort-locatie in 

leidschenveen voor haar rekening genomen. Daarnaast heeft de Kessler Stichting als gevolg van de afschaling van de capaciteit in de 

Noodopvang Delagoa over de periode januari tot en met mei begeleiding geboden aan clienten die in het Teleporthotel verbleven. In 

de periode juni tot en met september heeft de Kessler Stichting de opvang en begeleiding verzorgd op de locatie Lozerhof. Daarnaast 

heeft de Kessler Stichting in lijn met het  Protocol meerkosten Maatwerkarrangementen Wmo 2020 een aanvraag ingediend voor 

compensatie van meerkosten als gevolg van de coronacrisis.
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6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overige dienstverlening:

- Stichtig Vrienden van de Kessler Stichting 4.000             

- Overige dienstverlening 11.951           29.690           

Overige opbrengsten:

- Eigen bijdragen cliënten 909.421          990.243          

- Sponsoring Soepbus 61.493           60.000           

- Giften en legaten 119.640          1.136.555       

- Verhuur Stichting SHOP / Findien -                    1.758             

- Verkopen Pakkie Deftig 42.103           37.766           

- Overige 18.090           18.308           

- Divers Den Haag 89.418           82.087           

Totaal 1.256.117       2.356.407       

Toelichting:

Eigen bijdragen cliënten

Giften en Legaten
Van de door Kessler Stichting ontvangen giften met specifieke bestemmingen vindt direct verantwoording plaats door

Kessler Stichting. Ontvangen algemene giften en ontvangen legaten worden, zoals gebruikelijk, verantwoord door 

Stichting " Vrienden van de Kessler Stichting". Legaten ontvangen door Kessler Stichting met een specifiek vastgelegd

doel kunnen worden geschonken aan Stichting Vrienden van de Kessler Stichting waarbij de voorwaarden waaronder

de schenking wordt gedaan zijn vastgelegd in een zogenaamde door een notaris op te stellen schenkingsakte en als 
zodanig wordt geaccepteerd door Stichting Vrienden van de Kessler Stichting.

Onder eigen bijdragen cliënten zijn opgenomen de op grond van de verordening eigen bijdrage verschuldigde eigen bijdrage voor het 

verblijf in een doorstroomvoorziening, de verschuldigde eigen bijdrage voor het verblijf in de noodopvang en de verschuldigde huur, 

wanneer een kamer of woning gehuurd wordt van of via de Kessler Stichting. 

Clienten die in de doostroomvoorziening verblijven op basis van een 'nieuwe' indicatie maatwerkarrangementen WMO 2020 betalen 

geen eigen bijdrage meer aan de Kessler Stichting. De inning van deze eigen bijdrage is onder de nieuwe maatwerkarrangementen 

door de gemeente belegd bij het CAK en maakt daarmee geen onderdeel meer uit van de exploitatie van de Kessler Stichting. 

Gezien het negatieve effect van de financieringssystematiek is met de gemeente Den Haag overeengekomen voor de 

verblijfscomponent binnen de maatwerkarrangementen geen nieuwe indicaties meer worden afgegeven. Het gevolg van deze afspraak 

is dat de eigen bijdrage vooralsnog onderdeel uit blijft maken van de exploitatie van de Kessler Stichting. 
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6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 10.270.297 10.656.058

Sociale lasten 1.974.252 2.198.647

Pensioenpremies 863.952 813.764

Ontvangen ziekengelden -144.304 -36.510

Andere personeelskosten:

- Overige Personeelskosten 498.264 425.757

Subtotaal 13.462.461 14.057.716

Personeel niet in loondienst 2.718.662 2.484.392

Totaal personeelskosten 16.181.123 16.542.108

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

SEGMENT Wlz 62 32

SEGMENT MO en WMO 168 207

SEGMENT Niet aan Wlz, MO en WMO gerelateerde activiteiten 18 14

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 248 253

Toelichting:

14. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overige afschrijvingen:

- Materiële vaste activa 419.524 431.143

Totaal afschrijvingen 419.524 431.143

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van de afschrijvingen wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.6.

De totale personeelskosten zijn ten opzichte van 2020 met 2,2% afgenomen. Aan deze afname liggen een aantal oorzaken ten 

grondslag. De personeelskosten 2020 zijn negatief beinvloedt door de netto gratificatie/ zorgbonus die alle medewerkers hebben 

ontvangen. Daarnaast is het gemiddeld aantal ingezette fte in 2021 met bijna 2% afgenomen. Tegenover deze afname staat een 

toename van de werkgeverslasten en als gevolg van een hoog ziekteverzuim en verloop een hoge inzet van relatief duur personeel 

niet in loondienst. Verder zien wij dat de siutatie op de arbeidsmarkt het momenteel lastig maakt om openstaande vacatures snel in te 

vullen. Als gevolg van het besluit over te gaan tot uitbesteding van de portiersfunctie is in 2021 in dat kader een voorziening gevormd
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6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Huur en leasing 2.089.635 1.893.413

Organisatiekosten 1.232.564 1.173.933

Onderhoudskosten 663.501 546.024

Energiekosten 441.770 456.413

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.041.730 1.000.997

Dotaties groot onderhoud voorziening 194.154 176.519

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 417.533 575.727

Huisvestingskosten 931.856 797.335

Uitgaven ten laste van giften en legaten 120.798 1.136.555

Totaal overige bedrijfskosten 7.133.541       7.756.916       

Toelichting:

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentebaten -                    -                    

Subtotaal financiële baten -                    -                    

Rentelasten 20.185           6.668             

Subtotaal financiële lasten 20.185           6.668             

Totaal financiële baten en lasten 20.185-           6.668-             

De totale overige bedrijfskosten zijn wanneer de uitgaven ten laste van giften buiten beschouwing worden gelaten, hoger dan vorig 

jaar. Belangrijkste verklaring hiervoor is gelegen in de verhuizing van de 24-uurs beschikbaarheidsvoorziening aan de Sportlaan naar 

de huidige locatie aan de Schenkweg. Aan de locatie Schenkweg zijn onder andere hogere kosten voor huur, klein & groot onderhoud, 

energie en schoonmaak verbonden. De toename van de organisatiekosten vloeien voort uit een gift aan de Stichting de Haagse 

Soepbus die vanaf 2022 de exploitatie van de Soepbus van de Kessler Stichting overneemt. De lagere patient en bewonersgebonden 

kosten vloeien met name voort uit incidentele kosten in 2020.
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6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

17. Wet Normering Topinkomens (WNT) 

De bezoldiging van de functionarissen die over 2021 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Dhr A. 

Schinkelshoek

Dhr J.T.M. 

Menting

Mw J.M.L.J. 

Reynen

Dhr H.G. 

Poortman

Raad van 

Bestuur

Raad van    

toezicht

Raad van    

toezicht

Raad van 

Toezicht

Bestuurder Voorzitter Lid Lid

1-jul-04 26-mrt-21 1-jun-16 1-mei-15

31-dec-21 31-dec-21 31-dec-21 31-dec-21

1 fte n.v.t. n.v.t. n.v.t.

nee n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.

153.587            8.207             7.996             7.996             

Beloningen betaalbaar op termijn 13.075              -                -                -                

Subtotaal 166.662            8.207             7.996             7.996             

193.000            22.288           19.300           19.300           

-                   -                

Totale bezoldiging 166.662            8.207             7.996             7.996             

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 tm 31/12 n.v.t. 1/1 tm 31/12 1/1 tm 31/12

Omvang dienstverband 2020 (in fte) 1 fte n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvegoedingen 148.831            -                7.870             7.870             

Beloningen betaalbaar op termijn 12.314              -                -                -                

Totale bezoldiging 2020 161.146            -                7.870             7.870             

Dhr R. Boersma Mw A. van 

Doorn

Dhr E.             

van Veen

Mw K. Manuel

Raad van    

toezicht

Raad van    

toezicht

Raad van    

toezicht

Raad van    

toezicht
Lid Lid Voorzitter Lid

27-nov-19 1-okt-20 27-mrt-13 n.v.t.

31-dec-21 31-dec-21 26-mrt-21 n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

7.996               7.996             2.518             -                

Beloningen betaalbaar op termijn -                   -                -                -                

Subtotaal 7.996               7.996             2.518             -                

19.300              19.300           6.742             -                

-                   -                -                

Totale bezoldiging 7.996               7.996             2.518             -                

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 tm 31-12 n.v.t. 1/1 tm 31/12 1/1 tm 11-6

Omvang dienstverband 2020 (in fte) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvegoedingen 7.870               1.999             10.494           3.463             

-/- onverschuldig betaald bedrag

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan

Functiegegevens

Aanvang functievervulling

Einde functievervulling in 2021

Deeltijdfactor (in fte)

Gewezen topfunctionaris

(Fictieve) dienstbetrekking

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

-/- onverschuldig betaald bedrag

Aanvang functievervulling

Inividueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Functiegegevens

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Inividueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Einde functievervulling in 2021

Deeltijdfactor (in fte)

Gewezen topfunctionaris

(Fictieve) dienstbetrekking

Bezoldiging
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6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Honoraria accountant 2021 2020

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 38.703           38.384           

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 10.047           9.964             

3 Fiscale advisering -                    3.817             

4 Niet-controlediensten 8.250             -                    

Totaal honoraria accountant 57.000           52.165           
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6.2  OVERIGE GEGEVENS

6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Kessler Stichting heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering

van 26 april 2022.

De Raad van Toezicht van Kessler Stichting heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering 

van 26 april 2022.

6.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 9.1.2.

6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

6.2.4 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

w.g. Dhr. A. Schinkelshoek w.g. Dhr. J. Menting

w.g. Dhr. H.G. Poortman

w.g. Dhr R. Boersma

w.g. Mevr J.M.L.J. Reynen

w.g. Mevr A. van Doorn

6.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Er is geen sprake van bijzondere gebeurtenissen na balansdatum.
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Mazars N.V. statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296) 

 

 

 

 

 

Watermanweg 80 

Postbus 23123 

3001 KC Rotterdam 

T: 088 277 10 24 

egon.deprouw@mazars.nl 

 

Controleverklaring 

van de onafhankelijke accountant 
 

 

Aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van  

Kessler Stichting 

 

 

Verklaring over de in het jaardocument opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Kessler Stichting te Den Haag gecontroleerd.  

 

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

en de samenstelling van het vermogen van Kessler Stichting per 31 december 2021 en van het resultaat 

over 2021 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving voor zorginstellingen, de 

bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) en separatie richtlijnen 

voortvloeiend uit de Algemene Subsidieverordening (ASV). 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de resultatenrekening over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Kessler Stichting 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.  
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 

in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 

door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 

topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist 

en volledig is. 

 

 

Verklaring over de in het jaardocument opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument andere informatie, die 

bestaat uit: 

● het bestuursverslag (hoofdstuk 1 t/m 5 en bijlage 1); 

● overige gegevens; 

● specificaties. 

 

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

● met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

● alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving voor zorginstellingen, de 

bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) en separatie richtlijnen 

voortvloeiend uit de Algemene Subsidieverordening (ASV) is vereist voor het bestuursverslag en de 

overige gegevens.  

 

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 het bestuursverslag en de overige gegevens in 

overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het 

bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving voor zorginstellingen, de bepalingen van en krachtens de 

Wet normering topinkomens (WNT) en separatie richtlijnen voortvloeiend uit de Algemene 

Subsidieverordening (ASV). 
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

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

overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het 

bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving voor zorginstellingen, de bepalingen van en krachtns de 

Wet normering topinkomens (WNT) en separatie richtlijnen voortvloeiend uit de Algemene 

Subsidieverordening (ASV). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming 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 continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:   

● het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 

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 entiteit;  

● 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.  

 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing 

van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang 

bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de 

omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij 

de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële 

informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 
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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.  

 

Rotterdam, 28 april 2022 

 

Mazars N.V. 

 

Origineel getekend door: E. de Prouw MSc RA  



6.3 Specificaties
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6.3.1 Projectenoverzicht 2021
Toezegging Toezegging Uitgaven Afgerekend Te besteden

saldo
2020 e.. 2021 2021 2021 2021

Debman Foundation Voiliere 2.777               2.777               

Vrienden van de KS Haagse vrouwendag 1.900               -                      1.900               -                      

Vrienden van de KS Assendelft/Netscherstr. 2021 -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 ZHF (311) 7.000               7.110                -110                 -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 KO DLR (310) 2.500               3.071                -571                 -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 BW Toussaint (320) 2.850               1.590                1.260               -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021BW Viljoen 1.300               886                  414                  -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 Z&W (340) 1.750               212                  1.538               -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 NO (300) 5.700               4.328                1.372               -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 Schenkweg (208) 4.500               6.395                -1.895              -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 TeZamen (312) 1.600               1.714                -114                 -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 Elandstraat (324) 1.250               31                    1.219               -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 Smitstraat (325) 37                    -37                  -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 Zwarte Weg (323) 43                    -43                  -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 Conradkade (329) 43                    -43                  -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 Regentesselaan (328) 1.700               -                      1.700               -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 Netscherstraat (326) 292                  -292                 -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 Assendelft (327) -                      -                      -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 Activiteitenteam (128) 803                  -803                 -                      

Vrienden van de KS Activiteitenbudget 2021 Dagbesteding (330) 750                  427                  323                  -                      

Vrienden van de KS Renovatie tuin Toussaint 150.000            7.200                142.800            

Vrienden van de KS Keuken Zorg en Wonen 78.121             81.195              -3.074              -                      

Vrienden van de KS Boxen tbv aanvangers zelfstandig wonen 547                  -547                 -                      

Vrienden van de KS VV : Bonnen Pakkie Deftig 870                  -870                 -                      

Haagse vrouwendag 3.717                

Buurtkracht 287                  

-                      

2.777               260.921          120.798           1.327               145.577          
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6.3.2 Zorgbonus

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 267 € 480.600,00 61 € 106.750,00 328 € 587.350,00

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 260 € 260.000,00 260 € 260.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 53 € 53.000,00 53 € 53.000,00

Belastingen

-
Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per 

zorgprofessional) € 144.843,00 € 144.843,00

-
Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per 

zorgprofessional) € 39.750,00 € 39.750,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 144.843,00 € 39.750,00 € 184.593,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 75.757,00 € 14.000,00 € 89.757,00

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) 0

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

publiekrechtelijke uitkeringen) 0

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

Werknemers Derden Totaal
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6.3.3 Specificatie subsidies Maatschappelijke Opvang, gemeente Den Haag

Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Totaal

Ziekenboeg Tezamen Schenkweg De la Rey Soepbus Cohort-locatie Teleport  Lozerhof opvang vluchteling Maatwerkarrangement  Corona MWA

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Beschikbare capaciteit 2 32 90 85/40 - 60 60 1

Direct clientgebonden personeelskosten 19.006          472.279         1.250.046             1.090.885             48.814          298.382           108.067   673.653      23.735                  4.744.359                    70.708         8.799.934         

Kosten voeding en verzorging

Voedingskosten clienten 34                55.064           157.930                107.227               27.945          6.344              74.789        1.634                    274.019                       -                 704.987            

Overige verzorgingskosten 5.146            8.432             8.918                   22.905                 238               7.354              6.444         1.718                    99.186                        11.252         171.593            

5.180            63.496           166.848                130.132               28.184          13.698             -             81.233        3.352                    373.205                       11.252         876.579            

Huisvestingkosten

Kapitaalslasten 9.310            49.819           320.640                266.043               5.884            -                     4.976                    668.675                       -                 1.325.348         

Energiekosten 1.406            20.205           43.784                  42.248                 1.090            -                     1.622                    160.129                       -                 270.484            

Regulier onderhoud 1.211            19.003           44.770                  53.120                 1.170            1.294              31.115        1.777                    159.392                       5.803           318.656            

Inventaris 1.168            27.570           19.056                  33.071                 376               217                 6.137         1.104                    139.417                       1.642           229.759            

Overige huisvestingskosten 353              4.563             3.913                   10.507                 265               -                     -                410                       32.432                        -                 52.445              

Bewaking en beveiliging 59                934               1.299                   2.439                   56                -                     921            67                        14.583                        -                 20.358              

Groenvoorziening 43                780               4.464                   1.500                   49                -                     -                45                        5.642                          -                 12.524              

Afvalverwijdering 214              1.922             15.200                  8.853                   164               7.803              3.744         257                       16.810                        284             55.252              

Schoonmaakkosten 702              15.157           132.743                119.444               547               3.630              41.110        1.752                    146.505                       21.077         482.666            

14.466          139.953         585.869                537.227               9.601            12.944             -             83.026        12.011                  1.343.587                    28.807         2.767.490         

Indirecte personeelskosten

Overhead 5.074            89.653           250.596                244.180               9.857            -                     3.778                    909.116                       -                 1.512.254         

Calamiteiten overhead -21               -385              -1.076                  -1.053                  -48               -                     -19                       -4.255                         -                 -6.859              

Inleen derden indirect 431              7.730             21.586                  21.126                 970               -                     358                       84.914                        -                 137.115            

Overhead 5.484            96.998           271.106                264.253               10.779          -                     29.908     168.029      4.117                    989.775                       -                 1.840.446         

Opleidingskosten 252              4.522             14.401                  14.094                 567               -                     295                       57.991                        -                 92.123              

Overige personeelskosten 459              10.457           31.666                  23.259                 1.014            5.948              11.475     2.876         902                       132.124                       -                 220.180            

Organisatiekosten 2.635            37.566           88.084                  91.118                 12.776          1.927              3.386         3.200                    522.438                       -31.621        731.512            

8.830            149.544         405.257                392.724               25.136          7.875              41.383     174.291      8.514                    1.702.327                    -31.621        2.884.261         

Totale kosten 47.482         825.271        2.408.020            2.150.967           111.734       332.900          149.450 1.012.204 47.613                  8.163.478                   79.146        15.328.265     

Gemeente Den Haag

Opbrengst MO exploitatie 47.375          802.463         2.352.253             2.140.555             50.000          -                     -                           -                                 -                 5.392.646         

Opbrengsten MO Projecten 118              2.111             5.895                   5.769                   265               332.900           149.450   1.012.524   48.570                  55.784                        91.773         1.705.158         

Opbrengsten Maatwerkarrangementen WMO -                  -                   -                          -                         -                   -                     -                           7.727.167                    -                 7.727.167         

47.493          804.574         2.358.148             2.146.324             50.265          332.900           149.450   1.012.524   48.570                  7.782.952                    91.773         14.824.971        

Overige inkomsten

Eigen bijdrage -                  19.405           40.905                  1.862                   -                   -                     -                           642.942                       -                 705.114            

Overige inkomsten -10               1.292             8.967                   2.781                   61.470          -                     1.280                    74.406                        -                 150.186            

-10               20.698           49.872                  4.643                   61.470          -                     -             1.280                    717.348                       -                 855.300            

Totale opbrengsten 47.483         825.271        2.408.019            2.150.967           111.735       332.900          149.450 1.012.524 49.851                  8.500.300                   91.773        15.680.271     

Exploitatieresultaat 0                  -0                  -0                         -0                        0                   0                     -             320            2.238                    336.822                      12.626        352.007           

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reseve Kessler Stichting

Bestemmingsreserve Reorganisatie (W)MO -30.948            

Bestemmingsreserve (W)MO 382.955            
352.007           
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