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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.



02 van 06

1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar 
het activiteiten verslag te 
vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: Voorzitter Raad van Bestuur, J.W.E. Cath
	10: 
	9: 
	12: 
	11: 
	7_A4: 456
	16_ML: De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen allevoorkomende vormen van ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging en
behandeling aan, aan mensen met beperkingen, en voorts al hetgeen hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles m de ruimste zin van het
woord
2. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionelestandaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen De behoeftes, wensen,ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn
richtinggevend voor de te bieden zorg.

Dit overzicht is niet volledig ivm de beperkte ruimte. 
Een volledig overzicht van de doelstellingen van SWZ is opgenomen in de statuten. 
	13_ML: De stichting wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op het algemeen beleid van de RvB en de realisatie van de doelstelling van de organisatie. 
	0: Stichting SWZ 
	5: https://www.swzzorg.nl/
	2: Nieuwstraat 70
	4_EM: info@swzzorg.nl
	1_KVK: 41093769
	6_RSIN: 804610216
	3_TEL: 
	18_ML: Wij ondersteunen mensen met beperkingen. In het bijzonder mensen met een (ernstig) meervoudige beperking, lichamelijke beperkingen en niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

Wij ondersteunen de client bij zijn/haart streven om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. Dit streven, in samenhang met de mogelijkheden van de client en zijn netwerk, is leidend. WIj doen dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. 

Wij bieden ontplooiingskansen aan mensen met beperkingen. We werken van mens tot mens, met hart en hoofd: merkbare mensgerichte zorg. 

Wij voegen waarde toe aan het leven van mensen met een beperking. Dat is ons ankerpunt. 
	19_ML: SWZ wordt bekostigd door het zorgkantoor o.b.v. de Wet langdurige zorg, door de zorgverzekeraars o.b.v. de zorgverzekeringswet en door de gemeenten op basis van de  Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. 

Daarnaast genereert SWZ nog inkomsten uit haar maatschappelijke ondernemingen. 
	20_ML: De inkomsten worden besteed aan het realiseren van merkbare mensgerichte zorg, door de inzet van adequaat personeel, huisvesting en overige middelen die bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling. 
	21: 
	_MLT: https://www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/organisatie/overons/
	knop: 

	22_ML: Alle medewerkers die in dienst zijn van SWZ wordt betaald op basis van de CAO gehandicaptenzorg. 


De bestuurder wordt beloond op basis van de WNT norm. Zie hiervoor de jaarrekening. 
	23_ML: SWZ hanteert het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Vanuit de kader stellen we jaarlijks een kwaliteitsrapport op. Hiermee verantwoorden we ons op het gebied van Kwaliteit. De kwaliteitsrapporten zijn te vinden via onderstaande link. Op dezelfde pagina zijn ook de jaarverslagen (inclusief jaarrekeningen) te vinden. 
	24: 
	_MLT: https://www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/organisatie/downloads/jaarverslagen/
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 15290864
	6_GT: 3625386
	7_GT: 0
	5_GT: 85741
	3_GT: 0
	8_GT: 12068148
	4_GT: 15290864
	9_GT: 15779275
	10_GT: 31070139

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 13206379
	6_GT: 2001180
	7_GT: 0
	5_GT: 72996
	3_GT: 
	8_GT: 13105055
	4_GT: 13206379
	9_GT: 15179231
	10_GT: 28385610

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 674668
	1_GT: 17561199
	3_GT: 3837338
	4_GT: 8996934
	5_GT: 31070139

	4: 
	2_GT: 682198
	1_GT: 14991767
	3_GT: 4248146
	4_GT: 8463499
	5_GT: 28385610

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 48608293
	2_A7: 2323186
	3_A7: 2579018
	4_A7: 53510497
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 53510497
	11_A7: 34761566
	17_A7: 50731555
	12_A7: 1688705
	18_A7: -209510
	13_A7: 
	19_A7: 2569432
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 14281284

	2: 
	1_A7: 47168883
	2_A7: 862022
	3_A7: 554372
	4_A7: 48585277
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 48585277
	11_A7: 30526108
	17_A7: 46126026
	12_A7: 1647121
	18_A7: -161923
	13_A7: 
	19_A7: 2297328
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 13952797

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: SWZ begeeft zich aan de vooravond van een intensief investeringsprogramma waarbij de volledige locatie Zonhove (168 cliënten wonen, dagbesteding, behandeling en centrale diensten) zal worden gesloopt en herbouwd. In aanloop daar naartoe zijn alle bestaande gebouwen reeds volledig afgeschreven. De opbrengsten uit de NHC (en NIC) worden volledig gereserveerd en aangewend voor de nieuwbouw. Zonder deze opbrengsten zou het resultaat rond de € 0 liggen.
	JV: 
	_MLT: https://www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/organisatie/downloads/jaarverslagen/
	knop: 




