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Bestuursverslag
2020

Bestuursverslag Stichting Gezond op Zuid 2020
Voor u ligt het bestuursverslag 2020 van de Stichting Gezond op Zuid. Een bijzonder jaar waarin COVID 19
een zeer grote impact heeft gehad op de zorg en op de wijze waarop wij onze zorg hebben geleverd.
Minder patiënt contacten in de centra, zorg op (digitale) afstand, afschalen van de reguliere zorg, op
bezoek bij patiënten thuis, in beschermende kleding enzovoort. Waar mogelijk telefonisch contact met de
patiënt en alleen in echt dringende gevallen bezoek aan huis of praktijk.
Het is ons niet in de koude kleren gaan zitten, alle onzekerheid, zorg en verdriet over besmette collega’s
en patiënten. Deze gevoelens zijn op de achtergrond in ons werk een belangrijke factor geweest. Dit heeft
werkdruk verhogend gewerkt. We hebben ons zo goed mogelijk aangepast aan deze situatie. Met de
verschillende zorgdisciplines en met betrokken partners hebben we daarbij hard gewerkt aan het instant
houden van een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg aan onze patiënten.
De geïntegreerde eerstelijnszorg heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. We doen dit immers met elkaar.
Daarnaast zijn we in 2020 doorgegaan, waar mogelijk, met de investering in de samenwerking met de
tweede lijn, en de verbinding met andere zorgaanbieders en sectoren.
Juist de aandacht voor het populatie gebonden zorgaanbod maakt dat we de medewerkers goed moeten
toerusten richting de toekomst.
Verhoogde kosten die we hebben moeten maken t.g.v. de inhuur van waarnemers, de onderbezetting, het
ziekteverzuim en de achterblijvende patiëntengroei hebben ons genoodzaakt om een impairmentanalyse
uit te voeren, dit heeft er toe geleid dat we voor de locatie ’t Slag onze activa hebben afgewaardeerd. De
afschrijvingskosten zijn hiermee voor de komende jaren al op voorhand genomen, waardoor we in de
toekomst zuiverder kunnen sturen op resultaat.

Algemene informatie
Stichting Gezond op Zuid is een eerstelijnszorg organisatie die actief is in Rotterdam Zuid.
De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. De plannen met betrekking tot de andere
financiering van de wijkgerichte en regionale organisatie van de huisartsenzorg hebben geleid tot een
herijking van de strategische koers. Deze koers behartigt de belangen van de patiënten, medewerkers en
de organisatie en zorgen voor een goede afstemming en samenwerking met andere partijen. De
strategische visie en koers is bepaald tot en met 2022 en is gericht op een voorzichtige groei en in elk geval
stabilisatie van de organisatie.
Stichting Gezond op Zuid heeft als missie:
“Onze organisatie optimaliseert samen met andere partijen de gezondheid en de
gezondheidsvaardigheden van de bewoners van Rotterdam Zuid. Wij bieden persoonsgerichte Zorg,
dichtbij en betaalbaar. Wij staan voor zorg op de juiste plaats”. (Strategische notitie 2020-2022)
De visie van Stichting Gezond op Zuid is:
Wij maken het verschil.
Iedere patiënt krijgt bij ons de best mogelijke kwaliteit van zorg. Wij werken multidisciplinair, samen
met de samenwerkende partijen in de wijk. Dit realiseren wij door het uitdagen en ondersteunen van
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onze professionals en door het onderhouden van duurzame relaties in de wijk en de regio.
(Strategische notitie 2020-2022)
Voor het uitvoeren van onze missie staan de volgende uitgangspunten centraal:
x De centra van Gezond op Zuid willen het punt zijn waar bewoners terecht kunnen voor informatie
en advies over gezondheid, preventie met betrekking tot gezondheid, hulpverlening en
behandeling/advisering op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Bewoners weten Gezond
op Zuid te vinden en hebben vertrouwen in de geleverde zorg en ondersteuning. Deze zorg laten
we continu aansluiten bij de behoefte van de patiënt, onder andere, door de patiënt regelmatig
hierop te bevragen in het patiënt tevredenheidsonderzoek;
x Gezond op Zuid ondersteunt waar mogelijk de wijkbewoners bij het bevorderen van een goede
gezondheid, een actieve leefstijl en het algemeen welbevinden. Hierbij stimuleren wij dat de
wijkbewoner/patiënt zoveel mogelijk de regie over het eigen leven neemt en behoudt, waar
mogelijk in de eigen woonomgeving. Dit in goede samenwerking met andere zorgaanbieders,
welzijnsorganisaties, sociale wijkteams, gemeentelijke instanties, woningcorporaties, opleidingsinstituten en zorgverzekeraars;
x Gezond op Zuid kiest voor een patiëntgerichte werkwijze en het tegengaan van onnodig
onderzoek, hulpverlening, medicijngebruik en/of verblijf in ziekenhuis of verpleeghuis. Om de zorg
en dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten, wordt er gewerkt vanuit een integraal
samenhangende zorgorganisatie, waarin diverse zorgaanbieders samenwerken in innovatieve
projecten.
De organisatie van Stichting Gezond op Zuid kent in 2020 zeven gezondheidscentra.
De gezondheidscentra kenmerken zich door een multidisciplinaire samenwerking vanuit diverse disciplines
én een divers zorgaanbod vanuit de samenwerkende partijen afgestemd op de populatie van de wijk. In
de gezondheidscentra werken verschillende disciplines samen aan het welzijn en de gezondheid van alle
wijkbewoners/patiënten die ingeschreven zijn bij het desbetreffende gezondheidscentrum.
x
x
x
x
x
x
x

Gezondheidscentrum Afrikaanderwijk
Gezondheidscentrum Afrikaanderwijk is gevestigd aan de Maashaven O.Z.
Gezondheidscentrum Katendrecht
Gezondheidscentrum Katendrecht is gevestigd aan de Wodanstraat.
Gezondheidscentrum Lange Hille
Gezondheidscentrum Lange Hille is gevestigd aan de Lange Hilleweg.
Gezondheidscentrum ’t Slag
Gezondheidscentrum ‘t Slag is gevestigd in het multifunctioneel centrum ’t Slag aan het
Sandelingplein.
Gezondheidscentrum Zuidplein
Gezondheidscentrum Zuidplein is gevestigd in het verzamelgebouw Zuid aan de Strevelsweg.
Centrum voor Zorg en Welzijn Tarwezigt
Het centrum voor Zorg en Welzijn Tarwezigt is gevestigd aan het Mijnsherenplein.
Gezondheidscentrum Wilhelminapier
Gezondheidscentrum Wilhelminapier is gevestigd aan de Otto Reuchlinweg.

De populatie van onze Gezondheidscentra kenmerkt zich als zeer divers, met uiteenlopende
achtergronden zowel qua etniciteit, gezinssamenstelling, leeftijd en sociale status.

3
Bestuursverslag Gezond op Zuid 2020

De gezondheidscentra stemmen het zorgaanbod af op de populatie met projecten, pilots en toegespitste
zorgprogramma`s. Door de COVID pandemie zijn in 2020 diverse speerpunten in het beleid on hold gezet,
dan wel in afgeslankte vorm uitgevoerd. De basis voor deze speerpunten en projecten is de populatie van
de deelgemeente Feijenoord, zoals o.a. programma’s die vallen binnen het samenwerkingsverband
'Samen één in Feijenoord' (uitgebreide informatie is te vinden op de websites
www.sameneenfeijenoord.nl).
Het zorgaanbod afgestemd op de populatie betekent dat de gezondheidscentra van Gezond op Zuid veelal
werken vanuit een breder perspectief dan alleen de medische dienstverlening. Alle aspecten op het gebied
van zorg, welzijn, participatie, wonen, onderwijs, preventie en voorlichting worden in samenhang in
ogenschouw genomen. Door onze interdisciplinaire aanpak en overleg met netwerkpartners zijn wij in
staat om onze dienstverlening en zorg, zo toegespitst mogelijk, te leveren.
Vanuit de gezondheidscentra werd op 31 december 2020 zorg geboden aan 39239 ingeschreven
patiënten. Het aantal ingeschreven patiënten is in 2020 op Stichtingsniveau gedaald met 273 patiënten.
De patiënten die de zorg opgezegd hebben, zijn veelal verhuisd. Daarbij kwam dat ook in 2020 de
continuïteit van het aanbod, op sommige locaties onder druk stond, mede omdat vacatures voor nieuwe
artsen moeilijk zijn in te vullen.
De COVID pandemie hield ons vanaf maart 2020 in de greep en zorgde er voor dat de zorg op een andere
manier moest worden geboden. De reguliere zorg kwam erg onder druk te staan om de COVID zorg te
kunnen leveren.
Ook in 2021 blijft vooralsnog deze situatie veel aandacht vragen.
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Organisatiestructuur & personele bezetting
De organisatiestructuur is als volgt weergegeven:

Personele bezetting:
Het aantal formatieplaatsen was op 31-12-2020 => 79,54. (2019: 79,41 Fte). Dit komt o.a. door:
- Vervanging langdurig zieken (tijdelijk);
- Extra uren voor de artsen die vormgeven aan het Lokaal overleg huisartsen (LOH) Totaal (20 uur);
- Extra formatie met betrekking tot de opdracht vanuit de gemeente voor de Praktijkondersteuning
Jeugd en Gezin in de diverse locaties;
- Extra formatie door de deelname aan Krachtige Basiszorg;
In 2020 zijn we er gelukkig in geslaagd binnen een paar centra nieuwe artsen aan te nemen in loondienst.
Helaas was het niet mogelijk om openvallende huisarts formatieplaatsen in alle centra in te vullen met een
vaste huisarts. Wel is het gelukt om deze openstaande plaatsen met wisselende artsen in te vullen. Ook
voor 2021 blijft het een belangrijk aandachtspunt om vaste bezetting te regelen.
Ziekteverzuim 2020
Het verzuimpercentage voor 2020 was hoog (voortschrijdend 9,69 %), evenals in 2019 (voortschrijdend
9,57 %), zelfs ondanks COVID. Zowel het langdurig verzuim was hoog, evenals de verzuimfrequentie (2020:
1,68; 2019: 1,62). Een hoge verzuim frequentie is vaak al een indicator voor meer langdurig verzuim.
Stichting Gezond op Zuid maakt gebruik van de arbodienst van ArboNed, die geconsulteerd wordt ter
begeleiding en/of advisering van (zieke) medewerkers. In 2020 heeft slechts 1 keer een Sociaal Medisch
Overleg plaatsgevonden. Het minimale contact en het reactieve beleid van zowel de arbodienst als Gezond
op Zuid zelf, plus een dreigende sterke premieverhoging voor onze verzuimverzekering heeft er toe geleid
dat eind 2020 is besloten een andere, meer actieve koers te gaan varen op het verzuimbeleid. Hier wordt
begin 2021 een actieve start mee gemaakt.
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Werkdruk
Ook in 2020 ervaren zorgprofessionals een hoge werkdruk. Deze werkdruk wordt aan drie factoren
toegeschreven:
- De toegenomen somatische- en psychische problematiek van patiënten in de wijken waarin de
gezondheidscentra functioneren;
- De krappe arbeidsmarkt in onze regio als het gaat om zorgprofessionals.
In 2020 is met name ingezet om de instroom van de juiste nieuwe medewerkers te bevorderen. Door
middel van een nieuwe, wervende en actuele vacaturesite en snelle opvolging van het sollicitatieproces.
Tot slot,
- De derde factor, de COVID pandemie heeft veel onzekerheid en onrust gebracht.
CAO

In juni 2019 is de nieuwe cao Huisartsenzorg ingevoerd voor alle ondersteunende medewerkers. Daarmee
is de ‘oude’ cao Gezondheidscentra opgeheven. Wel zijn de cao afspraken voor de huisartsen nog
onderwerp van gesprek. Zij blijven, zolang er geen definitieve uitspraken zijn gedaan over de nieuwe cao,
vallen onder de oude regeling van de cao Gezondheidscentra en de daarbij behorende AHG. De
ontwikkeling van de nieuwe CAO voor huisartsen is nog volop aan de gang. Er ligt nog geen nieuwe versie.
Lokaal overleg huisartsen
Het LOH wordt gevormd door vijf huisartsen, die samen de collega’s uit de zeven centra
vertegenwoordigen.
In 2020 heeft dit overleg 4 keer plaatsgevonden en een keer in de vorm van een jaargesprek met de Raad
van Toezicht, zij het digitaal. Het LOH heeft met de bestuurder gesproken over thema’s die de
huisartsenzorg betreffen. De thema’s die behandeld zijn, zijn:
- HAP diensten (verdeelsleutel en roostering)
- Toekomst:
- regionalisering (O&I)
regionale activiteiten m.b.t. Ouderenzorg, GGZ, meekijkconsulten, Chronische zorg
loondienstfinanciering
- inkoop 2021 (S3 trajecten)
- Bestuursjaarverslag
Kwartaalrapportages
Havenue
COVID 19 en crisisplan Rotterdam
Mandaat en positie LOH, mede in relatie tot de Ondernemingsraad
Campagne loondienstartsen
Compensatie regeling waarneming
- vergoeding achterwacht spoedwaarneming centra vertegenwoordigen
- Aanpassing arbeidsduur rondom een dienst
Personele bezetting huisartsen
Mogelijke verhuizing locatie Lange Hille
Samenstelling Lokaal Overleg Huisartsen (zie bijlage 1)

De Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van Gezond op Zuid behartigt de belangen van zowel de organisatie als van de
medewerkers. We doen dit vanuit het perspectief van de medewerkers.
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De Ondernemingsraad treedt op als een autonoom strategisch orgaan, onafhankelijk, zelfsturend en (pro)
actief. Steeds in verbinding met de organisatie en met de medewerkers.
Alle locaties van Gezond op Zuid zijn vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad, behalve het Centraal
Bureau. Hiervoor heeft zich geen kandidaat verkiesbaar gesteld.
De OR vergadert 1 maal per maand, waarbij de bestuurder om de maand aan het eind van de vergadering
aansluit. De OR is in 2020 een achttal keren, voornamelijk digitaal, bij elkaar gekomen om te overleggen
over allerhande zaken, die de organisatie betreffen. Zij heeft zich geschoold om haar taken professioneel
te kunnen uitvoeren en is daarbij kritisch geweest op haar eigen functioneren. Daar waar gewenst heeft
zij externe ondersteuning gezocht. In 2020 zijn de volgende thema’s aan de orde geweest:
Thema’s:
x Werkkostenregeling + cafetariamodel
x Kwartaalrapportages
x Begroting 2021
x Bestuursverslag
x Personeelsbeleid
x Functieprofiel manager
x Personeelsgids
x Parkeerbeleid advies en standpunt + bedrijf parkeren
x Leasefiets informatief, standpunt volgt
x Samenwerking LOH
x Oleanderplein
x Overname praktijk
x Regionalisering
x COVID 19 + bonusregeling
x Meerkosten loondienst
x Inkoop 2021
x Ontwikkeling op ’t Slag
x Arbo zaken incl. RIE
x Gesprek met Raad van Toezicht
Samenstelling Ondernemingsraad (Zie bijlage 2)
Patiëntenraad
Gezond op Zuid heeft vanaf eind 2019 een patiëntenraad in oprichting. Vanuit elk centrum is een patiënt
vertegenwoordigd in de raad. Het doel van de patiëntenraad is om de stem van de patiënt te horen en
mee te nemen bij beslissingen die de patiëntenzorg, zowel procesmatig als organisatorisch, beïnvloeden.
We hebben tot nu toe digitaal contact met de patiëntenraad vanwege de COVID risico’s en vanwege het
feit dat er ook wat oudere patiënten aangesloten zijn bij de raad.
We hebben hen in 2020 gevraagd om mee te kijken naar de bruikbaarheid van de website, onze
zichtbaarheid en bereikbaarheid via de website en vooral hier hun opmerkingen/aanbevelingen op te
geven. In 2021 zal het reglement voor de patiëntenraad worden opgesteld, waarmee de raad formeel
geïnstalleerd kan worden.
Samenstelling Patiëntenraad (Zie bijlage 3)
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Raad van Toezicht
Voorwoord voorzitter Raad van Toezicht:
Corona trekt een zware wissel op de samenleving. Ook binnen de gezondheidscentra worden de gevolgen
van deze pandemie gevoeld. Onder de vaak moeilijke omstandigheden bleven de medewerkers van
Gezond op Zuid zo goed mogelijk zorg bieden. Met volle aandacht hebben zij hun werk ingevuld. De Raad
van Toezicht is alle medewerkers van Gezond op Zuid dan ook zeer erkentelijk voor hun grote inspanningen
tijdens COVID 19. Hun professionaliteit en inzet, maar vooral hun betrokkenheid is inspirerend.
De Raad van Toezicht van Gezond op Zuid houdt, volgens de statuten, toezicht op het bestuur, de besturing
van de organisatie en het realiseren van de doelstellingen van Gezond op Zuid. De raad vertegenwoordigt
daarin als het ware de samenleving en ziet erop toe dat Gezond op Zuid zo optimaal mogelijk kwaliteit van
zorg levert. Zorg, ondersteuning en waar nodig behandeling van de patiënt zijn belangrijk, maar ook zaken
als rechtvaardigheid en betaalbaarheid zijn van belang.
Als toezichthouder kijkt de Raad van Toezicht ook of de juiste toekomstbestendige keuzes worden
gemaakt. Zij weegt de belangen van organisatie, patiënten en medewerkers steeds zorgvuldig af.
De Raad van Toezicht houdt dus toezicht op het reilen en zeilen van de organisatie, keurt waar dit vereist
is, (strategische) besluiten van de bestuurder al dan niet goed en treedt op als werkgever van de
bestuurder. De Raad van Toezicht is daarnaast ook het klankbord voor de bestuurder bij het bepalen van
het beleid.
De raad bestaat uit 5 personen met een diverse maatschappelijke achtergrond, waardoor die
klankbordfunctie waarde krijgt en er een constructieve relatie ontstaat tussen de leden van de raad
onderling en tussen de raad en de bestuurder.
Samenstelling en commissies
De raad heeft twee commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie financiën. Het thema
Kwaliteit en Veiligheid komt twee keer per jaar terug op de agenda van de Raad.
De samenstelling van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 3 van dit jaarverslag.
Honorering
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium voor hun werkzaamheden. Jaarlijks wordt
het honorarium binnen de wettelijke kaders (WNT) en richtlijnen (NVTZ) hiervoor vastgesteld. De
honoraria worden verantwoord in de jaarrekening.
Basis voor het interne toezicht
Statuten en de Governance code Zorg zijn richtinggevend om het toezicht vorm en inhoud te geven. De
Governancecode is gebaseerd op een aantal principes en draagt bij aan het waarborgen van goede zorg,
het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van en het maatschappelijk vertrouwen in de
organisatie.
Werkzaamheden van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in 2020 6 maal bijeen geweest in een reguliere vergadering.
De Financiële Commissie heeft tweemaal en de Remuneratiecommissie eenmaal vergaderd.
Er is door een afvaardiging van de raad eenmaal met vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad en
eenmaal met vertegenwoordigers van de LOH gesproken over de algemene gang van zaken.
Door de COVID19 situatie konden er dit jaar geen bezoeken afgelegd worden aan de verschillende locaties
van de organisatie van de Stichting Gezond op Zuid.
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De bestuurder en de voorzitter van de raad hebben buiten de vergaderingen regelmatig contact over
lopende zaken De voorzitter houdt, waar nuttig en nodig, de overige leden van de raad hiervan tussentijds
op de hoogte.
Aandachtspunten, goedkeuringen en besluiten in 2020
In de reguliere vergaderingen is met name aandacht besteed aan:
1. Governance:
Herbevestiging Informatieprotocol Raad van Toezicht
Herijking Reglement bestuur
Herijking Reglement Raad van Toezicht
Herijking Toezicht visie Raad van Toezicht
Stakeholdersanalyse
WNT 2021
2. Financiële zaken:
Managementletter 2020
Jaarrekening 2019
Kwartaalrapportages 2020
Begroting 2021
3. Ontwikkelingen in de organisatie:
- Regionalisering met de consequenties voor de organisatie
- Overname andere praktijk
- Inhoudelijke vormgeving organisatieveranderingen met betrekking tot de structuur en sturing
- ICT vraagstukken:
- uitrol consequenties AVG
- Diverse ontwikkelingen verwoord in de periodieke memo’s ontwikkelingen (patiëntenzorg,
medewerkers, organisatie en financiën)
- Nieuwe locatie van Centrum Lange Hille op Oleanderplein.
Invulling medezeggenschap
4. Kwaliteitsbeleid:
- Toekomst Gezond op Zuid met drie scenario’s, basis van het Strategisch plan 2020-2022
- COVID 19 + impactanalyse
De Raad van Toezicht heeft in 2020 de volgende besluiten genomen:
Nr.

Vergadering

Besluit

33
34

17-02-2020
17-02-2020

35
36
37
38
39

17-02-2020
17-02-2020
17-02-2020
17-02-2020
28-05-2020

40

28-05-2020

41

28-05-2020

Goedkeuring investering overname praktijk
Mevrouw A. Ansink is formeel herbenoemd als vice voorzitter voor een termijn van
4 jaar.
De heer P. Stenger is formeel herbenoemd als lid voor een termijn van 4 jaar.
Het reglement van Raad van Bestuur is formeel vastgesteld.
Het reglement van Raad van Toezicht is formeel vastgesteld.
Het informatieprotocol is formeel vastgesteld.
Jaarrekening wordt goedgekeurd en wordt decharge verleend aan bestuurder door
de Raad van Toezicht
De uitvoering van de WNT en de klasseindeling zijn geaccordeerd door de Raad van
Toezicht
De leden gaan akkoord met het loskoppelen van het bestuursverslag van de
jaarrekening. Volgend jaar zal het bestuursverslag weer toegevoegd worden aan de
jaarrekening.
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43

28-05-2020

44
45
46
47
48
49
50

28-05-2020
06-07-2020
06-07-2020
14-09-2020
1-12-2020
1-12-2020
1-12-2020

Het voorstel voor de wijze van declareren (procedure van facturatie) wordt akkoord
bevonden.
Het reglement Auditcommissie is formeel vastgesteld.
RvT onderschrijven stuk regionalisering
Goedkeuring overname praktijk
De stakeholdersanalyse wordt goedgekeurd door de leden.
De begroting wordt goedgekeurd.
De data van de vergaderingen in 2021 zijn vastgesteld.
De site van NVTZ wordt niet meer aangevuld met informatie.

Namens de Raad van Toezicht van Stichting Gezond op Zuid
Mevrouw Drs. I.C.D.Y.M. Wolf
Samenstelling Raad van Toezicht met nevenfuncties en scholing (Zie bijlage 4).
Gang van zaken gedurende het boekjaar
Administratie
In 2020 zijn we doorgegaan met het verder uniformeren van processen. Mede in het kader van de nieuwe
Wet op de Privacy, zijn de diverse processen onder de loep genomen. Via Stichting ZonBoog wordt Gezond
op Zuid ook in 2020 ondersteund door een functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris is voor 4
uur per week ingehuurd door Gezond op Zuid om onze organisatie te begeleiden bij het uitvoeren van de
nieuwe privacywet.
Het softwaresysteem voor de financiële administratie en de personeelsadministratie AFAS, heeft in 2020
verder vorm gekregen. De financiële processen zijn ingericht en het werkt naar behoren. Ook voor P&O
zijn de meeste toepassingen ingericht. Het optimaal functioneren van de beide systemen valt of staat met
het juist toepassen van de mogelijkheden door de medewerkers.
Ontwikkeling:
Vanuit de centra zijn weer initiatieven ontwikkeld om te leren van elkaar.
1. De uitkomsten uit de accreditatie van de huisartsenzorg van 2019 zijn verder inhoudelijk en
organisatorisch uitgewerkt en geïmplementeerd in de centra. Hiermee wordt de basisnorm van de te
leveren kwaliteit geborgd.
2. Het innovatieproject Meekijkconsult is stichting breed ingevoerd na de succesvolle start in 2016 bij
Gezondheidscentrum Zuidplein.
3. Ook in 2020 participeerden enkele medewerkers van Stichting Gezond op Zuid in diverse regionale en
landelijke overlegtafels, die tot onder andere tot doel hadden knelpunten in de zorg op te lossen en
de organisatie van de eerste lijn te versterken.
Er zijn in 2020 weer projecten uitgevoerd door de gezondheidscentra van Stichting Gezond op Zuid. Deze
uitvoering hiervan moest digitaal en dit had zijn weerslag op de effectiviteit. De projecten in de
gezondheidscentra worden uitgevoerd in kader van het strategisch beleidsplan, het zorgaanbod
afgestemd op de populatie, de GEZ-bekostiging en de participatie in Samen één in Feijenoord. In
samenwerking met de gemeente en na overleg met de zorgverzekeraar zijn we in 2020 tot de volgende
projecten gekomen:
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Voor de chronische zorg
Diabetes
x Diverse deelprogramma’s uit het voormalig programma Expeditie Duurzame Zorg, zoals onder andere
de Diabetes Challenge en de bijeenkomsten met de gezondheidsvoorlichters;
x Afspraken eerste- en tweede lijn over behandeling van diabetes zo mogelijk in de eerste lijn;
x Streven naar integrale diabeteszorg in de eerste lijn;
x Preventie leefstijlprogramma’s;
x Registratie en afstemming ten behoeve van prestatie indicatoren;
x Zorgprogramma Zelfmanagement; Astma COPD;
x Actualisatie zorgprotocol;
CVRM
x Cardiovasculair risicomanagement/hartfalen;
x Actualisatie zorgprotocol;
x Registratie en afstemming ten behoeve van indicatoren.
Voor de doelgroepgerichte zorg
Psychosociale zorg
x Leefstijlinterventies;
x Uitvoering protocol psychosociale zorg;
x POH-GGZ en samenwerking tweede lijn GGZ (SPV en psycholoog);
x Depressie;
x Vitaliteitswijzer;
x Vraagwijzer.
Jeugd
x Klaar voor een kind;
x Preconceptie zorg;
x Ketenaanpak jeugd (samenwerking CJG, eerstelijnsaanbieders en gezondheidscentrum).
Programma met de praktijkondersteuner jeugd, opgezet met de gemeente Rotterdam en als
programma uitgezet in de verschillende centra van Gezond op Zuid. De jeugdconsulent of de POH
GGZ houdt spreekuur in het gezondheidscentrum.
Ouderen
x Ouderen keten;
x Genero dementie keten;
x Samenwerking eerste en tweede lijn (huisarts en specialist ouderengeneeskunde);
x Even Buurten;
x Wijkverpleegkundigen: contact en zorgafstemming;
x Woonservicepunt Vreewijk.
Preventie of speciale aandacht voor de wijk Samen één in Feijenoord;
x Laaggeletterdheid;
x Vitaliteitswijzer;
x Vraagwijzer;
x Sexual Health spreekuur;
x Vrouwenspreekuur;
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Stoppen met roken;
Leefstijlcoach;
Energie in balans;
Obesitas.

Projecten in samenwerking met derden
¾ Substitutie-/meekijkconsulten;
¾ Patz;
¾ EHealth;
¾ Acute Zorg;
¾ Medicatieoverdracht;
¾ Ondersteuning van de huisartsen (bijscholing van assistentes);
In 2020 is, naast de reguliere zorg en de ketenzorg voor chronische patiënten, opnieuw de innovatiezorg
(S3) gecontracteerd, zoals Meekijkconsult, SOA spreekuur en doelmatig voorschrijven.
Ook heeft de opdracht van de zorgverzekeraar om te komen tot een regionale organisatie van wijk – en
regionaal gerichte ondersteuning en infrastructuur van de eerste lijn gezorgd voor veel overleggen. Deze
betroffen organisatorische thema’s (Financiën, ICT vraagstukken, Arbeidsmarktvraagstukken en
Governance), maar zeker ook inhoudelijke, zoals de ouderenzorg in de wijk en in de regio, GGZ zorg in wijk
en regio. Maar ook thema’s als chronische zorg en palliatieve zorg zijn belangrijke onderwerpen.
5 Thema’s uitgelicht:
Algemeen
COVID - 19
2020 was het jaar van COVID 19. Alles stond in het licht van dit virus, veel van ons handelen werd bepaald
door deze pandemie. De reguliere zorg kwam onder druk, de COVID besmetting en bestrijding stond op
nummer 1, reguliere vragen kwamen minder aan de orde, patiënten bleven weg uit de centra. Het contact
met hen is zo veel mogelijk gelegd via de telefoon of met beeldbellen. Het digitale contact heeft zich snel
ontwikkeld.
Niet alleen de patiënten waren ongerust en onzeker over hun gezondheid maar ook het personeel was
ongerust over hun eigen werksituatie. Het ziekteverzuim onder medewerkers is desondanks niet extreem
hoog geweest door Corona. Sommige medewerkers werden besmet, anderen gingen in quarantaine
omdat zij in contact zijn geweest met een positief geteste patiënt of familielid/ kennis. Al met al konden
de centra goed blijven draaien ondanks COVID-uitval. Een deel van het werk, m.n. vanuit de ondersteuning,
is vanuit de thuissituatie voortgezet. In het begin was dit wennen, maar na een aantal maanden werd deze
werkmethode als effectief en efficiënt gezien. Gezond op Zuid zal in elk geval ook in de komende jaren
deze manier van werken doorzetten voor die medewerkers die niet direct contacten met de patiënten
hebben.
COVID 19 leidde ook tot omzet verlies, omdat er minder consulten zijn gedaan en nieuwe patiënten zich
lastig konden aanmelden. Zilveren Kruis heeft ons gecompenseerd hiervoor met € 10,00 euro per patiënt.
Dit konden wij als organisatie goed gebruiken mede omdat producten aanzienlijk duurder werden en we
veel materialen extra nodig hadden.
Helaas heeft COVID er ook toe geleid dat bepaalde projecten en/of ontwikkelingen in een lager tempo zijn
voortgezet.
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Specifiek:
Naast COVID 19 worden vijf thema’s extra belicht in dit verslag die van invloed zijn op het stabiel houden
van de organisatie en het voorbereiden op een gezonde toekomst.
1.
x

x

x

x

x

2.
•
•

Investeren in de toekomst
Gezond op Zuid speelt een grote rol bij de ontwikkelingen naar een regionale organisatie huisartsen
ten behoeve van het stroomlijnen van de huisartsenzorg op wijk en regioniveau. De gesprekken met
alle relevante huisartspraktijken, de regionale ondersteuningsorganisatie, LHV en HAP en Zilveren
Kruis vinden periodiek plaats. In 2020 zijn in de tweede helft van het jaar fundamentele stappen gezet
richting samen optrekken, in de vormgeving van een regionale organisatie. Dit zal, naar verwachting
in 2021 zijn uitwerking krijgen. Ook is voortgegaan met inhoudelijke vormgeving van de
samenwerking. Diverse werkgroepen geven vorm en inhoud aan de samenwerking (werkgroepen
Arbeidsmarkt, GGZ, Ouderenzorg, Meekijkconsult, Chronische zorg, Communicatie, ICT en Financiën).
De inzet in de diverse werkgroepen wordt gefinancierd uit het transitiebudget O&I. De bestuurder
van Gezond op Zuid is de trekker van de werkgroepen Ouderenzorg, PATZ en Meekijkconsult en is
actief als voorzitter in het dagelijks bestuur van de regio.
Gezond op Zuid participeert in de stuurgroep van de regio breed opgezette project Meekijkconsult,
met als doel substitutie van tweede- naar eerste lijn vorm te geven door middel van een
Meekijkconsult van specialist samen met de huisarts. Alle centra van Gezond op Zuid participeren. De
onderlinge samenwerking tussen huisartsen en specialisten wordt mede door het Meekijkconsult
versterkt.
Voor de locatie Lange Hille is gezocht naar een andere locatie omdat het werken in de huidige locatie
niet optimaal is. Er is een heel goed alternatief gevonden in het pand Oleanderplein, waar begin 2020
het contract getekend is. In 2020 heeft het voorbereidende werk plaatsgevonden en daarmee kon
begin 2021 gestart worden met de verbouwing zelf. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van
2021 zal worden verhuisd.
Gezond op Zuid heeft ook in 2020 verder ingezet op versterking van het opleidingsbeleid. Samen met
het Albeda College is in 2020 voortgegaan met de intensieve samenwerking met betrekking tot
stagiaires. Een intensief traject is vormgegeven om deze aansluiting te verbeteren. Meer contact
momenten met begeleiders en studenten en opleiding heeft geleid tot aanpassing van het stageplan.
Doel is meer en betere stageplaatsen en daardoor beter aanbod bij te vervullen vacatures.
In 2019 is het programma Krachtige Basiszorg van start gegaan in de vier grote steden. Van onze
organisatie doet daaraan de locatie Lange Hille mee. Met subsidie van het achterstandsfonds
enerzijds en Zilveren Kruis anderzijds is het mogelijk om met meer tijd voor de patiënt, meer tijd voor
een consult van de huisarts en meer tijd voor overleg met betrokken organisaties (o.a. welzijn,
gemeente, GGZ maatschappelijk werk) effectiever en efficiënter te werken. Dit werpt zijn vruchten af
in de doelmatigheid van werken, het verlagen van de werkdruk en in een effectievere aanpak van de
problemen van de patiënt. De bestuurder van Gezond op Zuid zit in het landelijk bestuur. Dit bestuur
zoekt met de betrokken partijen (ZN, VWS, FAW-fondsen en andere grootstedelijke partners) naar
financiering om deze succes volle methode te kunnen bestendigen.
Medewerkers werken proactief en met plezier
In de afzonderlijke centra is de functie van centrum coördinatoren in 2020 verder inhoudelijk
gevormd. Er wordt veel gevraagd van de centrum coördinatoren. Begeleiding en ondersteuning is dus
ongelooflijk belangrijk om hen de juiste bagage te geven om hun opdracht te kunnen invullen.
Door COVID 19 zijn er in 2020 geen medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. Dit zal in 2021
opnieuw worden opgepakt. Gestart wordt met een webinar in april met als onderwerp de
regionalisering van de huisartsenzorg. Fysieke bijeenkomsten hopen we later dit jaar weer te kunnen
organiseren.
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Het blijkt nog steeds een grote opgave om nieuwe artsen te enthousiasmeren voor een
loondienstverband bij Gezond op Zuid. Enerzijds heeft dit te maken met de loondienstconstructie
waar minder artsen voor kiezen. Anderzijds bevinden de centra van Gezond op Zuid zich in
achterstandswijken, waar de problematieken van de patiënten groot zijn. Daar kiezen niet veel artsen
voor. Vooralsnog hebben opnieuw drie artsen gekozen voor een dienstverband bij Gezond op Zuid in
2020 en zijn de openstaande vacatures verder vervuld met wisselende waarnemers.
Ook op landelijk niveau is aandacht gevraagd voor de problematiek van het tekort aan huisartsen.
Acties van de sociale fondsen richting werving maar ook imagoverbetering van het vak én aandacht
voor dit probleem bij de opleidingsinstituten zijn daar een voorbeeld van.
Ook de invulling van de functie voor centrum assistentes blijkt moeilijk te zijn. Vooral in ’t Slag zijn er
vele vacatures die om invulling vragen. Gezond op Zuid werkt mee aan een opleidingstraject, waarin
meer aandacht is voor kwaliteit en opleiding in samenwerking met de praktijk. Assistentes worden
goed en gedegen opgeleid tot volwaardig assistente. Dit traject is in een samenwerking met het
Albeda georganiseerd. Zorg is en blijft dat er van de gediplomeerde assistentes maar ongeveer 35%
werkzaam is in het beroep. Velen zien ze de opleiding als tussenfase en gaan na afloop iets anders
doen.
Binnen ’t Slag is verder gebouwd aan het verbeteren van de werksfeer en de onderlinge
samenwerking. Met dit traject wordt beoogd het werkplezier en de onderlinge saamhorigheid weer
vorm en inhoud te geven. Dit proces loopt door in 2021.
Eind 2020 heeft een MTO plaatsgevonden. Op vele fronten blijkt dat de tevredenheid van de
medewerkers is toegenomen in vergelijking met het MTO van 2018.
Een aanspreekbare organisatie die zijn samenwerkingspartners kent
In de huidige setting van zorg en welzijn is samenwerking met andere partijen in de wijk of op stedelijk
niveau onontbeerlijk. De rol van de patiënt/zorgvrager zelf, hun mantelzorgers en vrijwilligers wordt
daarbij steeds groter. Tevens ontwikkelden zich op regionaal niveau steeds hechtere
samenwerkingsvormen, omdat veel knelpunten in de zorg ook op regionaal peil opgelost moeten
worden. Gezond op Zuid zoekt actief de samenwerking op als eerstelijnsorganisatie bij de aansluiting
tussen zorg, wonen en welzijn, zowel in de wijk als in de regio en ondernam in 2020 veel initiatieven
op dit gebied.
Ook in 2020 is de pilot Praktijkondersteuner Jeugd voortgezet en uitgebreid in de diverse locaties van
Gezond op Zuid. Deze Praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts en de POH-GGZ in het
oppakken van de problematieken waarmee jongeren soms te maken hebben. Dit initiatief wordt
gefinancierd door de gemeente en is in de verschillende evaluaties als zeer succesvol gewaardeerd.
Multidisciplinair overleg rondom probleemsituaties met relevante partners, zoals o.a. CJG,
Gemeenten, onderwijs, maatschappelijk werk, wijkteams, welzijn en GGZ hebben ook dit jaar weer
veelvuldig plaatsgevonden.
Werken vanuit een financieel stabiele omgeving
Omdat de veranderende zorgvraag vraagt om een sterk georganiseerde eerstelijn om problemen op
te vangen en te organiseren, wordt landelijk gesproken over zogenaamde O&I-financiering. Gezond
op Zuid participeerde op verzoek van Zilveren Kruis aan diverse overlegtafels, zowel landelijk als
regionaal, met oog op de ontwikkeling van de O&I-financiering. De huidige middelen die Gezond op
Zuid ontvangt sinds 2008 voor geïntegreerde zorg (GEZ-middelen) zullen worden herverdeeld in de
regio. Dat betekent dat Gezond op Zuid haar middelen ten behoeve van extra programma’s via de
regio moet verkrijgen. Gezond op Zuid organiseerde in 2020 veel afstemming overleggen in de regio.
Er wordt binnen de regio voorgesorteerd op veranderingen om ook op basis van onze visie op de zorg
in de toekomst deze organisatie en producten in de samenwerking te kunnen blijven betalen. In dit
verband kan ook gemeld worden dat voor de loondienstcentra landelijk een oplossing wordt gezocht
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voor de kosten die een loondienstcentra extra moet maken voor haar artsen. De vrijgevestigde
praktijken krijgen fiscale voordelen; dit leidt tot financiële ongelijkheid. Om het speelveld nu
gelijkwaardig te maken wordt gezocht met de zorgverzekeraars en de brancheorganisaties LHV en
Ineen naar een structurele oplossing om deze ongelijkheid recht te trekken.
In 2020 is verder gebouwd aan het efficiënter en slimmer gebruik maken van de ondersteunende
systemen. Zo is de begroting en de jaarrekening gekoppeld in AFAS wat het ophalen van gegevens
makkelijker maakt en daarmee beter kan voorzien in de informatiebehoefte die nodig is om te sturen.
Ieder zijn vak, de backoffice ondersteunt
De ondersteunende diensten van Gezond op Zuid faciliteren de zorg op divers gebied, o.a. op
administratief, personeels-, op technisch- en organisatorisch gebied.
In 2020 is de AOIB (de administratieve organisatie en interne beheersing) verder beschreven en
aangevuld. Van alle grote processen als inkoop, verkoop, kas, bank, treasury management, als ook de
managementinformatie is beschreven hoe de lijnen lopen, wie waar verantwoordelijk voor is en
welke risico’s de processen kennen. Daar waar mogelijk is er een interne beheersmaatregel benoemd.
Hierbij is gebruikt gemaakt van de aanbevelingen vanuit de interim letter van de accountant BDO.
Het personeelsbeleid is beschreven en opgenomen in AFAS. Daar kan elke medewerker ophalen
welke afspraken op het gebied van personeelsbeleid en onderliggende procedures zijn gemaakt. Dit
beleid wordt elk kwartaal geactualiseerd.

Financiën
Stichting Gezond op Zuid heeft het boekjaar 2020 met een negatief resultaat van € 882.712 afgesloten.
Het resultaat na vrijval van de bestemde reserves over 2020 is € 578.973 negatief.
De ontwikkeling van totale omzet van € 9.946.923 in 2019 naar € 10.777.985 in 2020, een omzetstijging
van 8,4 % is positief. De omzetstijging is vooral gerealiseerd binnen de opbrengsten van zorgprestaties en
overige opbrengsten, voor € 389.510 was dit het effect van het zogenoemde “Corona tientje”, een
tegemoetkoming in de kosten en omzetderving. Gemiddeld over alle locaties was de consultfrequentie
4,56 (2019=> 4,80), dit is 0,48 hoger dan de NZA-norm van 4,08 per fte. huisartsenpraktijk, maar lager dan
in 2019, een en ander duidelijk te relateren aan de COVID pandemie.
De som der bedrijfslasten in 2020 is € 11.657.038 en valt hiermee hoger uit dan de som der bedrijfslasten
in 2019 ad. € 10.409.367. Kostenverhogend werkten vooral de personeels- en overige lasten, daarnaast is
de activa van locatie ’t Slag afgewaardeerd t.g.v een impairment. De personeelskosten zijn gestegen door
indexering en cao ontwikkelingen, maar ook doordat vacatures niet konden worden ingevuld, het
ziekteverzuim hoog was en personeel moest worden ingehuurd. De overige lasten waren in 2020 hoger
dan in 2019 in verband met hogere kosten ten behoeve van de praktijkkosten door de aanschaf van
persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel, maar ook andere kosten die te relateren zijn aan
de COVID pandemie.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is afgenomen door het negatieve resultaat. Zowel de bestemde reserve als de
overige reserve. De solvabiliteit was in 2019 63% en is in 2020 50%, daarmee is die sterk gedaald maar
nog ruim binnen de norm. Dit is het gevolg van een relatief sterkere afname van het totaal vermogen en
heeft daarmee een positieve uitwerking op de solvabiliteit. Het bestuur heeft 35% als wenselijke norm
gehanteerd. Binnen de zorgsector wordt veelal van een ander kengetal uitgegaan, namelijk het eigen
vermogen als percentage van de omzet, het weerstandsvermogen. Als norm wordt 20% gehanteerd,
binnen Gezond op Zuid is het weerstandsvermogen 22% (2019: 33%).
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De Quick ratio: een ratio die gebruikt wordt om een beeld te krijgen van de betalingscapaciteit ten
opzichte van de financiële verplichtingen op korte termijn, bedraagt ultimo 2020=> 1,62 (2019 => 2,21)
waarbij 1,0 als minimum wordt gehanteerd.
In 2020 werd er geen nieuwe kredietfaciliteit aangesproken.
Om de financiële situatie te monitoren, werd elk kwartaal een managementrapportage opgeleverd, met
de begroting als uitgangspunt en daaraan gekoppeld een prognose voor het jaarresultaat. Deze zijn
periodiek besproken met de Raad van Toezicht, het Managementteam en de Ondernemingsraad.
Onderdeel daarvan is ook een meerjarige liquiditeitsbegroting. De managementrapportage is ook op
locatieniveau besproken in de centra. Voor de centrummedewerkers zijn deze rapportages gericht op
omzet en kosten en dienen als stuurinstrument voor de medewerkers van het centrum.
In december 2020 is de begroting 2021 vastgesteld inclusief een meerjarenbegroting t/m 2022.
De omzet zal naar verwachting stijgen ten gevolge van een patiëntengroei naar € 11.064.005 (41.143
patiënten). De kosten zullen daarentegen ook toenemen, met name de personele kosten. We verwachten
een € 0,00 resultaat na vrijval van bestemmingsreserve. Voor vrijval van de bestemmingsreserves
bedraagt het resultaat € 280.428 negatief.
Risico’s en onzekerheden
Eén van de voornaamste risico’s en onzekerheden heeft te maken met de financiering. Het onderbrengen
van het systeem van ketenzorg-overhead en GEZ-financiering in de regionale begroting vormt een grote
onzekerheid voor Gezond op Zuid aangezien het nog onduidelijk is hoe de nieuwe O&I-financiering exact
vorm zal worden gegeven en welke consequenties dit heeft voor Gezond op Zuid. Wel is in het kader van
het opstellen van de strategische koers bepaald hoe we de komende jaren onze stabiliteit willen behouden
en welke financiële uitdagingen de organisatie wil aangaan om nieuwe inkomsten te bewerkstelligen.
Daarnaast speelt de hoge werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt voor o.a. huisartsen en assistentes een
grote rol. Hierdoor staan de financiële marges onder druk. De personele kosten zijn fors hoger wanneer
veel waarnemers moeten worden ingezet. Door de krappe arbeidsmarkt staan vacatures langer uit dan
gewenst. Een bijkomend risico is dat de openstaande vacatures ook leiden tot het vertrek van patiënten.
Totaal is Gezond op Zuid met 273 patiënten afgenomen in vergelijking met 2019. In de begroting van 2021
is per centrum een ambitieuze opdracht verwoord t.b.v. het verkrijgen van meer patiënten.
Met het actief worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 neemt de
kans op claims en reputatieschade toe. Om de risico’s te beheersen steekt de stichting veel aandacht en
tijd in de informatiebeveiliging. In 2020 heeft dit zijn verdere vervolg gekregen. Dit onderwerp blijft onze
aandacht houden.
Toekomst
De wereld van de eerstelijnszorg is flink in beweging. Er zijn ontwikkelingen die grote impact hebben op
het speelveld van Stichting Gezond op Zuid.
-

Op het gebied van de organisatie en infrastructuur wordt gewerkt aan een andere manier van
contracteren. De manier waarop de wijkgerichte zorg en de regionale vernieuwingsprogramma’s
worden georganiseerd en in samenhang worden aangeboden, verandert fundamenteel. Dit vraagt om
opnieuw te bepalen met welk waardevol aanbod de stichting haar markt bedient. De stichting heeft
in 2020 opnieuw haar aanbod geformuleerd en tracht daarmee haar grote toegevoegde waarde in de
eerste lijn zorg te bestendigen;
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Ontwikkelingen op het samenwerkingsgebied geeft ook impulsen voor de ontwikkeling van nieuwe
producten, nieuwe samenwerkingsvormen met, onder andere, het Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad
ziekenhuis en de ouderenzorg, zoals het Eerste Lijn Verblijf (ELV);
Op de locatie Lange Hille is sinds het najaar van 2018 het programma Duurzame/Krachtige Basiszorg
van kracht. Een programma dat in Utrecht is gestart en dat zal leiden tot een betere samenwerking
met drie relevante andere domeinen (maatschappelijk, sociaal en GGZ-domein) ten behoeve van een
duurzame oplossing van de problemen waarmee onze patiënten kampen en wat moet leiden tot een
kwalitatief betere levensomstandigheid. Het programma geeft de betrokken huisarts tijd en ruimte
om meer aandacht aan de patiënt te kunnen geven. Dit werkt op deze manier fijner en gerichter.
Dit programma duurt tot eind 2020 een is voor de duur van 2021 verlengd, in afwachting van een
structurele inbedding in de regionale structuur. Zilveren Kruis staat voor 100% garant voor de
middelen.
Net als bij collega gezondheidscentra in het land is en blijft het lastig om nieuwe medewerkers aan te
trekken die in loondienst bij Gezond op Zuid willen werken. Het feit dat Gezond op Zuid in een
achterstandswijk haar werkzaamheden heeft, lijkt een extra belemmering te zijn. Samen met collega’s
uit de gezondheidscentra in het land wordt vanaf 2018 reeds gezocht naar oplossingen voor dit
probleem.
Gezond op Zuid heeft in 2020 verder gebouwd aan de organisatie. De hierboven geschetste
ontwikkelingen geven de organisatie opnieuw grote uitdagingen in 2021 met betrekking tot haar
bedrijfsvoering en haar positie in Rotterdam Zuid. Er zal proactief en met grote inzet gewerkt worden
aan de verdere vormgeving hiervan, ten behoeve van een stevige en sterke organisatie van Gezond op
Zuid.

Voor 2021 verwachten we m.n. in het eerste half jaar geen veranderingen in de uitwerkingen van COVID
19 t.o.v. 2020. Ook in dit eerste half jaar hebben we te maken met personeelstekorten door uitval en met
hogere materiele – en personele kosten. Daarbij zullen de consulten vooral nog telefonisch i.p.v. fysiek
plaatsvinden. Dit heeft wellicht effect op de omzet. In dit eerste half jaar gaat vooral de aandacht en
energie uit naar het vaccinatieproces. Ook dit heeft effect op personele inzet en omzet.
Het strategisch plan dat is beschreven voor de periode 2020-2022 zal verder gaan op de ingeslagen weg,
waarin samen met anderen wordt gebouwd aan goed zorg. Daarbij blijft de kernopgave om zorg en
ondersteuning te bieden aan patiënten en wijkbewoners in Rotterdam Zuid. We werken preventief waar
het kan en oplossingsgericht waar nodig. We verbeteren de gezondheidsvaardigheden en stimuleren
mensen om regie te nemen over hun eigen gezondheid en de weg te vinden om een gezondere levensstijl
aan te nemen. We hebben een integrale kijk op gezondheid en weten dat de fysieke, psychische, sociale
en economische situatie van onze patiënten er toe doen in het ervaren van vitaliteit en gezondheid.
Daarom blijft samenwerken met verschillende hulp- en zorgverleners hoog in het vaandel staan.

Rotterdam,
Stichting Gezond op Zuid

Drs. A.M.A.T. Beukman-Zuure MBA
Bestuurder
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Bijlage 1: Samenstelling Lokaal Overleg Huisartsen
Samenstelling Lokaal Overleg Huisartsen in 2020:

Huisarts

Locatie

Marcia de Krom
Hanneke Blok
Hanneke den Dekker
Aziza Kammyte / Debra Pom
Joop Grevelink

GC Zuidplein
GC Katendrecht
GC Lange Hille
GC Afrikaanderwijk
GC ’t Slag
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Bijlage 2: Samenstelling Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad in 2020:
Medewerkers Gezond op Zuid
Irene Berveling
Yasar Vural
Hans Ravesteijn
Esma Bugdayci
Henk Kasbergen
Yvonne Kramer

Locatie
GC Wilhelminapier
GC Afrikaanderwijk
GC Katendrecht
GC Zuidplein
GC Lange Hille
GC ’t Slag

Functie
Voorzitter
Lid
Vice voorzitter
Secretaris
Lid
Lid
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Bijlage 3: Samenstelling Patiëntenraad
Samenstelling Patiëntenraad in 2020:

Naam

Centrum

Mevrouw A.M. van Arkel-Rijbroek
Mevrouw L. van Gelder
Mevrouw P. Bayrak
De heer W. Leewis
De heer Warps
Mevrouw Lugtenburg
De heer I. Dawson

Gezondheidscentrum Wilhelminapier
Gezondheidscentrum ‘t Slag
Gezondheidscentrum Zuidplein
Gezondheidscentrum Afrikaanderwijk
Gezondheidscentrum Lange Hille
Gezondheidscentrum Katendrecht
Centrum Zorg en Welzijn Tarwezigt
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Bijlage 4: Samenstelling Raad van Toezicht met nevenfuncties en scholing
Samenstelling Raad van Toezicht met nevenfuncties en scholing in 2020
Naam
Mevrouw Drs.
I.C.D.Y.M. Wolf

Functie
Nevenfuncties
Voorzitter Hoofdfunctie
x Voorzitter Raad van Bestuur HMC
Haaglanden Medisch Centrum
(vanaf 1 oktober 2019)
Nevenfunctie
x Commissaris PSV

Dhr. D.
Lodewijk MBA

Lid

Mevrouw dr.
A.C. Ansink

Vice
voorzitter

Mevrouw Mr.
A.A.H.M.
Gommers

Lid

Scholing

Hoofdfunctie
Toezichthouder en bestuursadviseur
Nevenfuncties
x Voorzitter Raad van Toezicht
Vrijescholen Ithaka (PO)
x Lid Raad van Toezicht Almeerse
Scholen Groep PO en VO)
x Lid Raad van Toezicht Koraal
x Lid Raad van Commissarissen
Huisartsenorganisatie NoordKennemerland
x Lid Raad van Toezicht
Woonzorgcentra Haaglanden
x Voorzitter Koninklijke Industrieele
Groote Club

x Actuele ontwikkelingen

Hoofdfunctie
Nevenfuncties
x Lid RvT ActiVite
x Vice voorzitter bestuur Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde
x Bestuurslid Boeddhistisch Zendende
instantie. Tot 1 mei 2020.

x Juridische kaders van
Toezicht, Diemen en
Van Gestel
x Op ooghoogte met de
cliënt, burger en
patiënt, Webinar NVTZ
x IT in de boardroom,
Diemen en van Gestel
x Domusdag Annus
Climacterius, webinar

Hoofdfunctie
x Consultant Healthcare & Legal bij

AGLegal
Nevenfunctie
Rapporteur inzake de Maatregelen
zoals overeengekomen tussen
Stichting Netherlands Financial
Investments en De Staat enerzijds
en de Autoriteit Consument en

van Toezichthouden
(NVTZ) nov.2020

x Toezicht op financiën
voor niet-financiële
toezichthouders
(NVTZ)
x W@Competition
Towards Green
Competition
x Congres Mededinging
NL
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Dhr. P. Stenger

Lid

Markt anderzijds
Hoofdfunctie
x Zelfstandige
x Bestuurder a.i. bij Amstelring van 1
februari 2020 t/m 31 december
2020.
x Bestuurslid Connect4Care
(bestuurszetel namens Amstelring)
van 1 maart 2020 – 31 december
2020.
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$OJHPHQHWRHOLFKWLQJ

2SULFKWLQJ
'HVWLFKWLQJLVRSJHULFKWSHUHQNRPWYRRUWXLWGHMXULGLFKHIXVLHYDQGHYROJHQGHHQWLWHLWHQ
6WLFKWLQJ*H]RQGKHLGVFHQWUXP7DUZH]LJW
6WLFKWLQJ:LMNJH]RQGKHLGVFHQWUXP5DQGZHJ
6WLFKWLQJ=RUJRS=XLG
'H]HMDDUUHNHQLQJKHHIWEHWUHNNLQJRSKHWERHNMDDUGDWORRSWYDQWP

9HUJHOLMNHQGHFLMIHUV
2SJURQGYDQULFKWOLMQ5-YRRUGHMDDUYHUVODJJHYLQJ]LMQGHYHUJHOLMNHQGHFLMIHUVRYHU
RSJHQRPHQHYHQDOVGHEHJURWLQJYDQ

$DUGYDQGHDFWLYLWHLWHQ
,QDUWLNHOYDQGHVWDWXWHQYDQGHVWLFKWLQJLVRSJHQRPHQGDWGHVWLFKWLQJ]LFKWHQGRHO
VWHOWRP
D KHWDOVPDDWVFKDSSHOLMNHRQGHUQHPLQJGRRUPLGGHOYDQHHQGRHOPDWLJHHQWUDQVSDUDQWH
EHGULMIVYRHULQJOHYHUHQYDQFOLsQWJHULFKWHYHLOLJHHQEHWDDOEDUHHHUVWHOLMQVJH]RQGKHLGV]RUJ
E KHWRSULFKWHQEHKHUHQHQEHVWXUHQYDQKHWGHHOQHPHQHQSDUWLFLSHUHQLQRUJDQLVWDWLHVRI
UHFKWVSHUVRQHQGLHZHUN]DDP]LMQRSKHWJHELHGYDQGHHHUVWHOLMQVJH]RQGKHLGV]RUJ
F KHW GRHQ RSQHPHQYDQJHOGOHQLQJHQHQRINUHGLHWHQDOVPHGHKHWVWHOOHQYDQ]HNHUKHGHQ
]RDOVJDUDQWLHVHQK\SRWKHNHQ YRRU]RYHUGLWELMGUDDJWDDQGHGRHOVWHOOLQJ]RDOVYHUZRRUG
RQGHURQGHUGHHODYDQGLWDUWLNHO
G KHWKXUHQYHUKXUHQYHUYDDUGLJHQH[SORLWHUHQEHKHUHQHQEHVFKLNNHQRYHUUHJLVWHUJRHGHUHQ
YRRU]RYHUGLWELMGUDDJWDDQGHGRHOVWHOOLQJ]RDOVYHUZRRUGRQGHURQGHUGHHODYDQGLWDUWLNHO
H KHWELHGHQYDQPXOWLGLVFLSOLQDLUHHQPXOWLIXQFWLRQHOHHHUVWHOLMQV]RUJ
I LQGHZLMNHQHUSXQWHQ]LMQZDDUEHZRQHUVWHUHFKWNXQQHQYRRULQIRUPDWLHHQDGYLHVSUHYHQWLHYH
DFWLYLWHLWHQKXOSYHUOHQLQJHQEHKDQGHOLQJRSKHWJHELHGYDQJH]RQGKHLG]RUJZHO]LMQZRQHQ
SDUWLFLSDWLH
J KHWUHDOLVHUHQYDQJRHGHVDPHQZHUNLQJYHUEDQGHQPHWDQGHUH]RUJDDQELHGHUVZHO]LMQVRUJDQLVDWLHV
JHPHHQWHOLMNHLQVWDQWLHVZRQLQJFRUSRUDWLHVRSOHLGLQJVLQVWLWXWHQHQ]RUJYHU]HNHUDDUV
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$OJHPHQHWRHOLFKWLQJ

7HQHLQGHGHGH]HGRHOHQWHEHUHLNHQKDQWHHUWGH6WLFKWLQJWHQPLQVWHGHYROJHQGHXLWJDQJVSXQWHQ
D GH6WLFKWLQJVWHOWGHFOLsQWFHQWUDDOHUZRUGWYUDDJJHVWXXUGJHZHUNWYDQXLWGHZLMN
E KHWOLFKDPHOLMNJHHVWHOLMNHQVRFLDDOZHOEHYLQGHQZRUGWLQWHJUDDOEHQDGHUG
F GHVDPHQZHUNHQGHSURIHVVLRQDOV]LMQXLWVWHNHQGJHNZDOLILFHHUGHQJRHGJHRXWLOOHHUG
G HULVHHQEUHGHIRFXVRSNZDOLWHLW
H GHPXOWLGLVFLSOLQDLUH]RUJZRUGWRSGHFOLsQWDIJHVWHPG
I GHZLMNYRRU]LHQLQJHQ]LMQJRHGEHUHLNEDDUODDJGUHPSHOLJHQNHQQHQPLQLPDOHZDFKWWLMGHQ
'H6WLFKWLQJ]DOKLHUELMGH=RUJEUHGH*RYHUQDQFHFRGHWRHSDVVHQ

6FKDWWLQJHQ
2PGHJURQGVODJHQHQUHJHOVYRRUKHWRSVWHOOHQYDQGHMDDUUHNHQLQJWHNXQQHQWRHSDVVHQ
LVKHWQRGLJGDWKHWEHVWXXUYDQ6WLFKWLQJ*H]RQGRS=XLG]LFKRYHUYHUVFKLOOHQGH]DNHQHHQ
RRUGHHOYRUPWHQGDWKHWEHVWXXUVFKDWWLQJHQPDDNWGLHHVVHQWLHHONXQQHQ]LMQYRRUGHLQ
GHMDDUUHNHQLQJRSJHQRPHQEHGUDJHQ,QGLHQKHWYRRUKHWJHYHQYDQKHWYHUHLVWHLQ]LFKW
QRRG]DNHOLMNLVLVGHDDUGYDQGH]HRRUGHOHQHQVFKDWWLQJHQLQFOXVLHIGHELMEHKRUHQGH
YHURQGHUVWHOOLQJHQRSJHQRPHQELMGHWRHOLFKWLQJRSGHEHWUHIIHQGHMDDUUHNHQLQJSRVWHQ

&RQWLQXwWHLW
,PSDFW&29,'
'HVLWXDWLHHQRQWZLNNHOLQJHQURQGRP&29,']LMQRRNLQQRJKRRJVWRQ]HNHUZLMYHUZDFKWHQ
KLHUYDQQRJJHYROJHQRSRQ]HRUJDQLVDWLH7HQWLMGHYDQKHWRSPDNHQYDQGHMDDUUHNHQLQJVFKDWWHQZLM
LQGDWGLWJHYROJHQNDQKHEEHQRSGHYROJHQGHDVSHFWHQYDQRQ]HEHGULMIVYRHULQJ
'HYHUULFKWLQJHQ
6LQGVKHWXLWEUHNHQYDQKHW&RURQDYLUXVLVGHRP]HWPEWGH0 ,YHUULFKWLQJHQWRYYHUJHOLMNEDUH
SHULRGHYRRUJDDQGMDDUJHGDDOG2RNYRRUGHNRPHQGHPDDQGHQYHUZDFKWHQZLMJHPDWLJGHRP]HW
GDOLQJHQDIKDQNHOLMNYDQGHGXXUYDQGH&RURQDFULVLV'H]H]XOOHQ]LFKQDDUYHUZDFKWLQJYRRUDOPDQL
IHVWHUHQLQGH0 ,YHUULFKWLQJHQ:H]LHQELMYHUVFKLOOHQGHORFDWLHVDQGHUHLPSDFWV
'HLQGHRQGHUKDYLJHMDDUUHNHQLQJJHKDQWHHUGHJURQGVODJHQYDQZDDUGHULQJHQUHVXOWDDWEHSDOLQJ]LMQ
JHEDVHHUGRSGHYHURQGHUVWHOOLQJYDQFRQWLQXwWHLWYDQGHVWLFKWLQJ
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$OJHPHQHWRHOLFKWLQJ

'HLQVFKULMIWDULHYHQ
6LQGVKHWXLWEUHNHQYDQKHW&RURQDYLUXVEOLMYHQGHSDWLsQWDDQWDOOHQRQJHYHHUDFKWHURSGH
EHJURWLQJYDQ:LMYHUZDFKWHQYRRUGHNRPHQGHPDDQGHQKLHULQJHHQJURWHYHUDQGHULQJHQ
HQKRSHQGDWGLWLQKHWGHUGHNZDUWDDOZHHU]DODDQWUHNNHQ
3HQVLRHQODVWHQ
:LMYHUZDFKWHQGDDUQDDVWGDWGHSHQVLRHQNRVWHQLQGHWRHNRPVW]XOOHQWRHQHPHQDOVJHYROJ
YDQHHQVWHUNJHGDDOGHGHNNLQJVJUDDGYDQRQVSHQVLRHQIRQGV
7HJHOLMNHUWLMGPHUNHQZLMRSGDWYDQXLWGH]RUJYHU]HNHUDDUVH[WUDPLGGHOHQWHUEHVFKLNNLQJZRUGHQ
JHVWHOGYRRUKHWRSYDQJHQYDQGHRP]HWGHUYLQJHQHU]LMGVHQGHDDQYXOOHQGHNRVWHQYRRU
EHVFKHUPHQGHPLGGHOHQDQGHU]LMGV'H]RUJYHU]HNHUDDUHQGHEUDQFKHRUJDQLVDWLH]DOYHUGHU
XLWZHUNHQKRHGHZHUNHOLMNHRP]HWGHUYLQJHQNRVWHQEHSDDOGHQYHUZHUNW]XOOHQZRUGHQ
6WLFKWLQJ*H]RQGRS=XLG]DOZDDUQRGLJRSWLPDDOJHEUXLNPDNHQYDQGHUHJHOLQJHQGLH]LMQ
DDQJHERGHQGRRUGHRYHUKHLG
'DDUQDDVW]LMQHUDQGHUHPDDWUHJHOHQWHWUHIIHQRPGHOLTXLGLWHLWVWDELHOWHKRXGHQ]RDOV
KHWWLMGLJGHFODUHUHQYDQDOOHLQVFKULMIJHOGHQHQYHUULFKWLQJHQ
7HQWLMGHYDQGHRSPDDNYDQGHMDDUUHNHQLQJLVGHLQVFKDWWLQJYDQKHWEHVWXXUGDWRSEDVLVYDQRS
JHVWHOGH&29,'DQDO\VHGHFRURQDFULVLVQLHW]DOOHLGHQWRWGLVFRQWLQXLWHLWYDQGHVWLFKWLQJ
'HUKDOYH]LMQGHZDDUGHULQJVJURQGVODJHQJHEDVVHHUGRSGXXU]DPHYRRUW]HWWLQJYDQGHEHGULMIV
DFWLYLWHLWHQGH]HMDDUUHNHQLQJLVRSJHVWHOGXLWJDDQGHYDQGHFRQWLQXLWHLWVYHURQGHUVWHOOLQJ
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$OJHPHHQ
'HMDDUUHNHQLQJLVRSJHVWHOGLQRYHUHHQVWHPPLQJPHW5LFKWOLMQµRUJDQLVDWLHV]RQGHU
ZLQVWVWUHYHQ¶GHVWHOOLJHXLWVSUDNHQYDQGH5LFKWOLMQHQYRRUGHMDDUYHUVODJJHYLQJGLH
XLWJHJHYHQ]LMQGRRUGH5DDGYRRUGH-DDUYHUVODJJHYLQJHQGHEHSDOLQJHQYDQHQNUDFKWHQV
GH:HWQRUPHULQJEH]ROGLJLQJWRSIXQFWLRQDULVVHQSXEOLHNHHQVHPLSXEOLHNHVHFWRU
$FWLYDHQYHUSOLFKWLQJHQZRUGHQLQKHWDOJHPHHQJHZDDUGHHUGWHJHQKLVWRULVFKHNRVWHQ
,QGLHQJHHQVSHFLILHNHZDDUGHULQJVJURQGVODJLVYHUPHOGYLQGWZDDUGHULQJ
SODDWVWHJHQGHYHUNULMJLQJVSULMV
,QGHEDODQVHQGHZLQVWHQYHUOLHVUHNHQLQJ]LMQUHIHUHQWLHVRSJHQRPHQ0HWGH]HUHIHUHQWLHV
ZRUGWYHUZH]HQQDDUGHWRHOLFKWLQJ

9HUJHOLMNLQJPHWYRRUJDDQGMDDU
'HJHKDQWHHUGHJURQGVODJHQYDQZDDUGHULQJHQYDQUHVXOWDDWEHSDOLQJ]LMQRQJHZLM]LJGWHQ
RS]LFKWHYDQKHWYRRUJDDQGHMDDU

0DWHULsOHYDVWHDFWLYD
%HGULMIVJHERXZHQHQWHUUHLQHQZRUGHQJHZDDUGHHUGWHJHQYHUNULMJLQJVSULMVSOXVELMNRPHQGH
NRVWHQRIYHUYDDUGLJLQJVSULMVRQGHUDIWUHNYDQOLQHDLUHDIVFKULMYLQJHQJHGXUHQGHGHJHVFKDWWH
WRHNRPVWLJHJHEUXLNVGXXU2SWHUUHLQHQZRUGWQLHWDIJHVFKUHYHQ
2YHULJHYDVWHDFWLYDZRUGHQJHZDDUGHHUGWHJHQYHUNULMJLQJVRIYHUYDDUGLJLQJVSULMVLQFOXVLHIGLUHFW
WRHUHNHQEDUHNRVWHQRQGHUDIWUHNYDQOLQHDLUHDIVFKULMYLQJHQJHGXUHQGHGHYHUZDFKWH
WRHNRPVWLJHJHEUXLNVGXXUHQELM]RQGHUHZDDUGHYHUPLQGHULQJHQ'HYHUYDDUGLJLQJVSULMVEHVWDDW
XLWGHDDQVFKDIILQJVNRVWHQYDQJURQGHQKXOSVWRIIHQHQNRVWHQGLHUHFKWVWUHHNVWRHUHNHQEDDU
]LMQDDQGHYHUYDDUGLJLQJLQFOXVLHILQVWDOODWLHNRVWHQ
,QGLHQYRRUWHYHUYDDUGLJHQPDWHULsOHYDVWHDFWLYDQRRG]DNHOLMNHUZLMVHHQDDQPHUNHOLMNH
KRHYHHOKHLGWLMGQRGLJLVRPGH]HJHEUXLNVNODDUWHPDNHQZRUGHQGHUHQWHNRVWHQRSJHQRPHQLQ
GHYHUYDDUGLJLQJVSULMV

ϯϭ
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*521'6/$*(19225'(:$$5'(5,1*9$1$&7,9$(13$66,9$
%LM]RQGHUHZDDUGHUYHUPLQGHULQJHQYDQYDVWHDFWLYD
'HVWLFKWLQJEHRRUGHHOWRSLHGHUHEDODQVGDWXPRIHUDDQZLM]LQJHQ]LMQGDWHHQYDVWDFWLHIDDQ
HHQELM]RQGHUHZDDUGHYHUPLQGHULQJRQGHUKHYLJNDQ]LMQ,QGLHQGHUJHOLMNHLQGLFDWLHVDDQZH]LJ
]LMQZRUGWGHUHDOLVHHUEDUHZDDUGHYDQKHWDFWLHIYDVWJHVWHOG,QGLHQKHWQLHWPRJHOLMNLVGH
UHDOLVHHUEDUHZDDUGHYRRUKHWLQGLYLGXHOHDFWLHIWHEHSDOHQZRUGWGHUHDOLVHHUEDUHZDDUGH
EHSDDOGYDQGHNDVVWURRPJHQHUHUHQGHHHQKHLGZDDUWRHKHWDFWLHIEHKRRUW9DQHHQELM]RQGHUH
ZDDUGHYHUPLQGHULQJLVVSUDNHDOVGHERHNZDDUGHYDQHHQDFWLHIKRJHULVGDQGHUHDOLVHHUEDUH
ZDDUGHGHUHDOLVHHUEDUHZDDUGHLVGHKRRJVWHYDQGHRSEUHQJVWZDDUGHHQGHEHGULMIVZDDUGH
(HQELM]RQGHUZDDUGHYHUPLQGHULQJVYHUOLHVZRUGWGLUHFWDOVODVWYHUZHUNWLQGHZLQVWHQYHUOLHV
UHNHQLQJRQGHUJHOLMNWLMGLJHYHUODJLQJYDQGHERHNZDDUGHYDQKHWEHWUHIIHQGHDFWLHI,QGLHQVSUDNH
LVYDQHHQELM]RQGHUZDDUGHYHUPLQGHULQJVYHUOLHVYDQHHQNDVVWURRPJHQHUHUHQGHHHQKHLGZRUGW
KHWYHUOLHVDOOHUHHUVWWRHJHUHNHQGDDQJRRGZLOOGLHLVWRHJHUHNHQGDDQGHNDVVWURRPJHQHUHUHQGH
HHQKHLG(HQHYHQWXHHOUHVWDQWYHUOLHVZRUGWWRHJHUHNHQGDDQGHDQGHUHDFWLYDYDQGHHHQKHLG
QDDUUDWRYDQKXQERHNZDDUGHQ
'HRSEUHQJVWZDDUGHZRUGWLQHHUVWHLQVWDQWLHRQWOHHQGDDQHHQELQGHQGHYHUNRRSRYHUHHQNRPVW
DOVGLHHUQLHWLVZRUGWGHRSEUHQJVWZDDUGHEHSDDOGPHWEHKXOSYDQGHDFWLHYHPDUNWZDDUELM
QRUPDOLWHUGHJDQJEDUHELHGSULMVJHOGWDOVPDUNWSULMV'HLQDIWUHNWHEUHQJHQNRVWHQELMKHW
EHSDOHQYDQGHRSEUHQJVWZDDUGH]LMQJHEDVHHUGRSGHJHVFKDWWHNRVWHQGLHUHFKWVWUHHNV
NXQQHQZRUGHQWRHJHUHNHQGDDQGHYHUNRRSHQQRGLJ]LMQRPGHYHUNRRSWHUHDOLVHUHQ9RRUGH
EHSDOLQJYDQGHEHGULMIVZDDUGHZRUGWHHQLQVFKDWWLQJJHPDDNWYDQGHWRHNRPVWLJHQHWWRNDV
VWURPHQELMYRRUWJH]HWJHEUXLNYDQGHNDVVWURRPJHQHUHUHQGHHHQKHLGYHUYROJHQVZRUGHQGH]H
NDVVWURPHQFRQWDQWJHPDDNWZDDUELMHHQGLVFRQWHULQJVYRHWZRUGWJHKDQWHHUGYDQ QYW 
'HGLVFRQWHULQJVYRHWJHHIWJHHQULVLFR VZHHUZDDUPHHLQGHWRHNRPVWLJHNDVVWURPHQDOUHNHQLQJ
LVJHKRXGHQ
9HUGHUZRUGWRSLHGHUHEDODQVGDWXPEHRRUGHHOGRIHUHQLJHLQGLFDWLHLVGDWHHQLQHHUGHUHMDUHQ
YHUDQWZRRUGELM]RQGHUZDDUGHYHUPLQGHULQJVYHUOLHVLVYHUPLQGHUG$OVHHQGHUJHOLMNHLQGLFDWLH
DDQZH]LJLVZRUGWGHUHDOLVHHUEDUHZDDUGHYDQKHWEHWUHIIHQGHDFWLHI RINDVVWURRPJHQHUHUHQGH
HHQKHLG JHVFKDW7HUXJQHPLQJYDQHHQHHUGHUYHUDQWZRRUGELM]RQGHUZDDUGHUYHUPLQGHULQJVYHUOLHV
YLQGWDOOHHQSODDWVDOVVSUDNHLVYDQHHQZLM]LJLQJYDQGHJHKDQWHHUGHVFKDWWLQJHQELMKHWEHSDOHQ
YDQGHUHDOLVHHUEDUHZDDUGHVLQGVGHYHUDQWZRRUGLQJYDQKHWODDWVWHELM]RQGHUZDDUGHYHUPLQGHULQJV
YHUOLHV,QGLHQZRUGWYDVWJHVWHOGGDWHHQELM]RQGHUHZDDUGHYHUPLQGHULQJGLHLQKHWYHUOHGHQLV
YHUDQWZRRUGQLHWPHHUEHVWDDWRILVDIJHQRPHQGDQZRUGWGHWRHJHQRPHQERHNZDDUGHYDQGH
EHWUHIIHQGHDFWLYDQLHWKRJHUJHVWHOGGDQGHERHNZDDUGHGLHEHSDDOG]RX]LMQLQGLHQJHHQ
ELM]RQGHUHZDDUGHYHUPLQGHULQJYRRUKHWDFWLHI]RX]LMQYHUDQWZRRUG(HQELM]RQGHUH
ZDDUGHYHUPLQGHULQJYDQJRRGZLOOZRUGWQLHWWHUXJJHQRPHQ

ϯϮ

67,&+7,1**(=21'23=8,'7(5277(5'$0

$/*(0(1(72(/,&+7,1*23'(-$$55(.(1,1*

*521'6/$*(19225'(:$$5'(5,1*9$1$&7,9$(13$66,9$
9RUGHULQJHQ
9RUGHULQJHQZRUGHQELMHHUVWHYHUZHUNLQJJHZDDUGHHUGWHJHQGHUHsOHZDDUGHYDQGHWHJHQSUHVWDWLH
9RRU]LHQLQJHQZHJHQVRQLQEDDUKHLGZRUGHQLQPLQGHULQJJHEUDFKWRSGHERHNZDDUGHYDQGHYRUGHULQJ

/LTXLGHPLGGHOHQ
/LTXLGHPLGGHOHQEHVWDDQXLWNDVEDQNWHJRHGHQHQGHSRVLWR¶VPHWHHQORRSWLMGNRUWHUGDQWZDDOI
PDDQGHQ5HNHQLQJFRXUDQWVFKXOGHQELMEDQNHQ]LMQRSJHQRPHQRQGHUVFKXOGHQDDQ
NUHGLHWLQVWHOOLQJHQRQGHUNRUWORSHQGHVFKXOGHQ/LTXLGHPLGGHOHQZRUGHQJHZDDUGHHUGWHJHQGH
QRPLQDOHZDDUGH

9RRU]LHQLQJHQ
9RRU]LHQLQJHQZRUGHQJHYRUPGYRRULQUHFKWHDIGZLQJEDUHRIIHLWHOLMNHYHUSOLFKWLQJHQGLHRSGH
EDODQVGDWXPEHVWDDQZDDUELMKHWZDDUVFKLMQOLMNLVGDWHHQXLWVWURRPYDQPLGGHOHQQRRG]DNHOLMNLVHQ
ZDDUYDQGHRPYDQJRSEHWURXZEDUHZLM]HLVWHVFKDWWHQ'HYRRU]LHQLQJHQZRUGHQJHZDDUGHHUGWHJHQ
GHEHVWHVFKDWWLQJYDQGHEHGUDJHQGLHQRRG]DNHOLMN]LMQRPGHYHUSOLFKWLQJHQSHUEDODQVGDWXPDIWH
ZLNNHOHQ
9RRU]LHQLQJMXELOHXPYHUSOLFKWLQJHQ
'HMXELOHXPYRRU]LHQLQJEHWUHIWHHQYRRU]LHQLQJYRRUWRHNRPVWLJHMXELOHXPXLWNHULQJHQ'HYRRU]LHQLQJ
EHWUHIWGHQRPLQDOHZDDUGHYDQGHLQGHWRHNRPVWXLWWHNHUHQMXELOHXPXLWNHULQJHQ'HEHUHNHQLQJLV
JHEDVHHUGRSJHGDQHWRH]HJJLQJHQEOLMINDQVHQOHHIWLMG

6FKXOGHQ
6FKXOGHQZRUGHQELMGHHHUVWHYHUZHUNLQJJHZDDUGHHUGWHJHQUHsOHZDDUGH7UDQVDFWLHNRVWHQGLH
GLUHFW]LMQWRHWHUHNHQHQDDQGHYHUZHUYLQJYDQGHVFKXOGHQZRUGHQLQGHZDDUGHULQJELMHHUVWH
YHUZHUNLQJRSJHQRPHQ6FKXOGHQZRUGHQQDHHUVWHYHUZHUNLQJJHZDDUGHHUGWHJHQ
JHDPRUWLVHHUGHNRVWSULMV]LMQGHKHWRQWYDQJHQEHGUDJUHNHQLQJKRXGHQGPHWDJLRRIGLVDJLRHQ
RQGHUDIWUHNYDQWUDQVDFWLHNRVWHQ
+HWGHHOYDQGHVFKXOGHQPHWHHQYHUZDFKWHORRSWLMGYDQPLQGHUGDQHHQMDDUZRUGHQ
JHUXEULFHHUGRQGHUGHNRUWORSHQGHVFKXOGHQHQVFKXOGHQPHWHHQORRSWLMGYDQODQJHUGDQHHQ
MDDURQGHUGHODQJORSHQGHVFKXOGHQ
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$OJHPHHQ
+HWUHVXOWDDWZRUGWEHSDDOGDOVKHWYHUVFKLOWXVVHQGHRSEUHQJVWZDDUGHYDQGHJHOHYHUGH
SUHVWDWLHVHQGHNRVWHQHQDQGHUHODVWHQRYHUKHWMDDU'HRSEUHQJVWHQRSWUDQVDFWLHVZRUGHQ
YHUDQWZRRUGLQKHWMDDUZDDULQ]LM]LMQJHUHDOLVHHUG

2SEUHQJVWYHUDQWZRRUGLQJ
2SEUHQJVWHQXLWKHWYHUOHQHQYDQGLHQVWHQJHVFKLHGHQQDDUUDWRYDQGHJHOHYHUGHSUHVWDWLHV
JHEDVHHUGRSGHYHUULFKWHGLHQVWHQWRWDDQGHEDODQVGDWXPLQYHUKRXGLQJWRWGHLQWRWDDOWH
YHUULFKWHQGLHQVWHQ'HFRQVXOWHQHQLQVFKULMIWDULHYHQZRUGHQYHUDQWZRRUGLQKHWMDDU
ZDDULQGH]H]LMQXLWJHYRHUGUHVSHFWLHYHOLMNEHWUHNNLQJRSKHEEHQ

2SEUHQJVWHQ]RUJSUHVDWLHV
2SEUHQJVWHQXLWKHWYHUOHQHQYDQ]RUJSUHVWDWLHVZRUGHQLQGHZLQVWHQYHUOLHVUHNHQLQJYHUZHUNWZDQQHHU
KHWEHGUDJYDQGHRSEUHQJVWHQRSEHWURXZEDUHZLM]HNDQZRUGHQEHSDDOGGHLQQLQJYDQGHWHRQWYDQJHQ
YHUJRHGLQJZDDUVFKLMQOLMNLVGHPDWHZDDULQGHGLHQVWYHUOHQLQJRSEDODQVGDWXPLVYHUULFKWEHWURXZEDDU
NDQZRUGHQEHSDDOGHQGHUHHGVJHPDDNWHNRVWHQHQGHNRVWHQGLH PRJHOLMN QRJPRHWHQZRUGHQ
JHPDDNWRPGHGLHQVWYHUOHQLQJWHYROWRRLHQRSEHWURXZEDUHZLM]HNXQQHQZRUGHQEHSDDOG,QGLHQKHW
UHVXOWDDWYDQHHQEHSDDOGHRSGUDFKWWRWGLHQVWYHUOHQLQJQLHWRSEHWURXZEDUHZLM]HNDQZRUGHQEHSDDOG
ZRUGHQGHRSEUHQJVWHQYHUZHUNWWRWKHWEHGUDJYDQGHNRVWHQYDQGHGLHQVWYHUOHQLQJGLHZRUGHQJHGHNW
GRRUGHRSEUHQJVWHQ'HPHWGHRSEUHQJVWHQVDPHQKDQJHQGHODVWHQZRUGHQWRHJHUHNHQGDDQGH
SHULRGHZDDULQGHEDWHQ]LMQYHUDQWZRRUG

2YHUKHLGVVXEVLGLHV
2YHUKHLGVVXEVLGLHVZRUGHQDDQYDQNHOLMNLQGHEDODQVRSJHQRPHQDOVYRRUXLWRQWYDQJHQEDWHQ]RGUDHU
UHGHOLMNH]HNHUKHLGEHVWDDWGDW]LM]XOOHQZRUGHQRQWYDQJHQHQYROGDDQDDQGHGDDUDDQYHUERQGHQ
YRRUZDDUGHQ6XEVLGLHVWHUFRPSHQVDWLHYDQJHPDDNWHNRVWHQZRUGHQV\VWHPDWLVFKDOVRSEUHQJVWHQLQ
GHZLQVWHQYHUOLHVUHNHQLQJRSJHQRPHQLQGH]HOIGHSHULRGHDOVGLHZDDULQGHNRVWHQZRUGHQJHPDDNW
6XEVLGLHVWHUFRPSHQVDWLHYRRUGHNRVWHQYDQHHQDFWLHIZRUGHQV\VWHPDWLVFKLQGH
ZLQVWHQYHUOLHVUHNHQLQJRSJHQRPHQJHGXUHQGHGHJHEUXLNVGXXUYDQKHWDFWLHI
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$IVFKULMYLQJHQRSLPPDWHULsOHHQPDWHULsOHYDVWHDFWLYD
0DWHULsOHYDVWHDFWLYDZRUGHQYDQDIKHWPRPHQWYDQDDQVFKDIRILQJHEUXLNQHPLQJDIJHVFKUHYHQ
RYHUGHYHUZDFKWHWRHNRPVWLJHJHEUXLNVGXXUYDQKHWDFWLHI2YHUWHUUHLQHQZRUGWQLHWDIJHVFKUHYHQ

3HUVRQHHOVEHORQLQJHQ
3HULRGLHNEHWDDOEDUHEHORQLQJHQ
/RQHQVDODULVVHQHQVRFLDOHODVWHQZRUGHQRSJURQGYDQGHDUEHLGVYRRUZDDUGHQYHUZHUNWLQGH
ZLQVWHQYHUOLHVUHNHQLQJYRRU]RYHU]HYHUVFKXOGLJG]LMQDDQZHUNQHPHUV

3HQVLRHQHQ
6WLFKWLQJ*H]RQGRS=XLGKHHIWYRRUKDDUZHUNQHPHUVHHQWRHJH]HJGHSHQVLRHQUHJHOLQJ+LHUYRRU
LQDDQPHUNLQJNRPHQGHZHUNQHPHUVKHEEHQRSGHSHQVLRHQJHUHFKWLJGHOHHIWLMGUHFKWRSHHQ
SHQVLRHQGDWLVJHEDVHHUGRSKHWJHPLGGHOGYHUGLHQGHORRQEHUHNHQGRYHUGHMDUHQGDWGH
ZHUNQHPHUSHQVLRHQKHHIWRSJHERXZGELMSHQVLRHQIRQGV=RUJHQ:HO]LMQ'HYHUSOLFKWLQJHQ
ZHONHYRRUWYORHLHQXLWGH]HUHFKWHQYDQKDDUSHUVRQHHO]LMQRQGHUJHEUDFKWELMKHW
EHGULMIVWDNSHQVLRHQIRQGV=RUJHQ:HO]LMQ6WLFKWLQJ*H]RQGRS=XLGEHWDDOWKLHUYRRUSUHPLHV
ZDDUYDQGHKHOIWGRRUGHZHUNJHYHUZRUGWEHWDDOGHQGHKHOIWGRRUGHZHUNQHPHU'H
SHQVLRHQUHFKWHQZRUGHQMDDUOLMNVJHwQGH[HHUGLQGLHQHQYRRU]RYHUGHGHNNLQJVJUDDGYDQKHW
SHQVLRHQIRQGV KHWYHUPRJHQYDQKHWSHQVLRHQIRQGVJHGHHOGGRRUKDDUILQDQFLsOHYHUSOLFKWLQJHQ
GLWWRHODDW9RRUSHQVLRHQIRQGVHQJHOGWGHUHJHOJHYLQJPHWEHWUHNNLQJWRWGHYHUHLVWHGHNNLQJVJUDDG
'HEHOHLGVGHNNLQJVJUDDGLVKHWJHPLGGHOGHYDQGHODDWVWHWZDDOIGHNNLQJVJUDGHQ
,QDSULOEHGRUHJGHEHOHLGVGHNNLQJVJUDDG+HWYHUHLVWHQLYHDXYDQGHGHNNLQJVJUDDGLV
+HWEHVWXXUYDQ3)=:KHHIWEHVORWHQRPGHSHQVLRHQSUHPLHWHYHUKRJHQLQWZHHVWDSSHQSHUMDQXDUL
PHWSURFHQWSXQWHQSHUMDQXDULPHWSURFHQWSXQW'HSUHPLHYRRUKHWDUEHLGVRQJHVFKLNWHQSHQVLRHQ
EOLMIWJHOLMN
6WLFKWLQJ*H]RQGRS=XLGKHHIWJHHQYHUSOLFKWLQJWRWKHWYROGRHQYDQDDQYXOOHQGHELMGUDJHQLQJHYDOYDQHHQWHNRUWELMKHW
SHQVLRHQIRQGVDQGHUVGDQKHWHIIHFWYDQKRJHUHWRHNRPVWLJHSUHPLHV6WLFKWLQJ*H]RQGRS=XLG
KHHIWGDDURPDOOHHQGHYHUVFKXOGLJGHSUHPLHVWRWHQPHWKHWHLQGHYDQKHWERHNMDDULQGH
MDDUUHNHQLQJYHUDQWZRRUG

ϯϱ
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)LQDQFLsOHEDWHQHQODVWHQ
5HQWHEDWHQHQUHQWHODVWHQ
5HQWHEDWHQHQUHQWHODVWHQZRUGHQWLMGVHYHQUHGLJYHUZHUNWUHNHQLQJKRXGHQGPHWGHHIIHFWLHYH
UHQWHYRHWYDQGHEHWUHIIHQGHDFWLYDHQSDVVLYD
%LMGHYHUZHUNLQJYDQGHUHQWHODVWHQZRUGWUHNHQLQJJHKRXGHQPHWGHYHUDQWZRRUGH
WUDQVDFWLHNRVWHQRSGHRQWYDQJHQOHQLQJHQGLHDOVRQGHUGHHOYDQGHEHUHNHQLQJYDQGHHIIHFWLHYH
UHQWHZRUGHQPHHJHQRPHQ

+HWNDVVWURRPRYHU]LFKW
+HWNDVVWURRPRYHU]LFKWLVRSJHVWHOGYROJHQVGHLQGLUHFWHPHWKRGH'HJHOGPLGGHOHQLQKHWNDVVWURRPRYHU]LFKWEHVWDDQXLW
GHOLTXLGHPLGGHOHQHQEHOHJJLQJHQGLH]RQGHUPDWHULHHOULVLFRYDQZDDUGHYHUPLQGHULQJHQDOVJHYROJYDQGHWUDQVDFWLHNXQQHQ
ZRUGHQRPJH]HWLQJHOGPLGGHOHQ
2QWYDQJVWHQHQXLWJDYHQXLWKRRIGHYDQLQWHUHVWRQWYDQJHQGLYLGHQGHQHQZLQVWEHODVWLQJHQ]LMQRSJHQRPHQRQGHUGHNDVVWURRP
XLWRSHUDWLRQHOHDFWLYLWHLWHQ
7UDQVDFWLHVZDDUELMJHHQUXLOYDQNDVPLGGHOHQSODDWVYLQGWZDDURQGHUILQDQFLsOHOHDVLQJ]LMQQLHWLQKHWNDVVWURPHQRYHU]LFKW
RSJHQRPHQ'HEHWDOLQJYDQGHOHDVHWHUPLMQHQXLWKRRIGHYDQKHWILQDQFLHOHOHDVHFRQWUDFW]LMQYRRUKHWJHGHHOWHGDWEHWUHNNLQJ
KHHIWRSGHDIORVVLQJDOVHHQXLWJDYHXLWILQDQFLHULQJVDFWLYLWHLWHQDDQJHPHUNWHQYRRUKHWJHGHHOWHGDWEHWUHNNLQJKHHIWRSGH
LQWHUHVWDOVHHQXLWJDYHXLWRSHUDWLRQHOHDFWLYLWHLWHQ

*URQGVODJ:17
:DDUGHULQJVJURQGVODJHQ:17
9RRUGHXLWYRHULQJYDQGH:HWQRUPHULQJWRSLQNRPHQV :17 KHHIWGHLQVWHOOLQJ]LFKJHKRXGHQDDQGHZHWHQUHJHOJHYLQJ
LQ]DNHGH:17ZDDURQGHUGHLQVWHOOLQJVVSHFLILHNH VHFWRUDOHUHJHOV 

*URQGVODJYRRUYHUERQGHQSDUWLMHQ
9HUERQGHQUHFKWVSHUVRQHQ
9DQWUDQVDFWLHVPHWYHUERQGHQSDUWLMHQLVVSUDNHZDQQHHUHHQUHODWLHEHVWDDWWXVVHQGHVWLFKWLQJHQHHQQDWXXUOLMNSHUVRRQ
RIHQWLWHLWGLHYHUERQGHQLVPHWGHVWLFKWLQJ'LWEHWUHIIHQRGQHUPHHUGHUHODWLHVWXVVHQGHVWLFKWLQJHQKDDUEHVWXXUGHUVHQGH
IXQFWLRQDULVVHQRSVOHXWHOSRVLWLHV2QGHUWUDQVDFWLHVZRUGWYHUVWDDQHHQRYHUGUDFKWYDQPLGGHOHQGLHQVWHQRIYHUSOLFKWLQJHQ
RQJHDFKWRIHUHHQEHGUDJLQUHNHQLQJLVJHEUDFKW*H]RQGRS=XLGLVJHHQWUDQVDFWLHVPHWYHUERQGHQSDUWLMHQDDQJHJDDQGLH
QLHWRQGHUQRUPDOHPDUNWYRRUZDDUGHQKHEEHQSODDWVJHYRQGHQ

*URQGVODJJHEHXUWHQLVVHQQDEDODQVGDWXP
*URQGVODJHQYRRUJHEHXUWHQLVVHQQDEDODQVGDWXP
*HEHXUWHQLVVHQGLHQDGHUHLQIRUPDWLHJHYHQRYHUGHIHLWHOLMNHVLWXDWLHSHUEDODQVGDWXPHQGLHEOLMNHQWRWDDQGHGDWXPYDQKHW
RSPDNHQYDQGHMDDUUHNHQLQJZRUGHQYHUZHUNWLQGHMDDUUHNHQLQJ
*HEHXUWHQLVVHQGLHJHHQQDGHUHLQIRUPDWLHJHYHQRYHUGHIHLWHOLMNHVLWXDWLHSHUEDODQVGDWXPZRUGHQQLHWLQGHMDDUUHNHQLQJ
YHUZHUNW$OVGHUJHOLMNHJHEHXUWHQLVVHQYDQEHODQJ]LMQYRRUGHRRUGHHOVYRUPLQJYDQGHJHEUXLNHUVYDQGHMDDUUHNHQLQJZRUGHQ
DDUGHQGHJHVFKDWWHILQDQFLHOHJHYROJHQHUYDQWRHJHOLFKWLQGHMDDUUHNHQLQJ
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$&7,9$
9DVWHDFWLYD
0DWHULsOHYDVWHDFWLYD
'HPXWDWLHVJHGXUHQGHKHWYHUVODJMDDULQGHPDWHULsOHYDVWHDFWLYDZRUGHQDOVYROJW
ZHHUJHJHYHQ
%HGUDJHQLQHXUR V
*HERXZHQ

0DFKLQHVHQ

$QGHUHYDVWH
7RWDDO

HQWHUUHLQHQ

LQVWDOODWLHV EHGULMIVPLGGHOHQ

$DQVFKDIZDDUGH
$IJHVFKUXOWLPR













%RHNZDDUGHSHUGHFHPEHU









































,QYHVWHULQJHQ
$DQVFKDIZGHVLQY
&XPDIVFKUGHVLQY
%LM]RQGHUHZDDUGHUYHUPLQGHULQJPYD
$IVFKULMYLQJHQ
%RHNZDDUGHSHUGHFHPEHU

'HMDDUOLMNVHDIVFKULMYLQJYLQGWSODDWVRSEDVLVYDQGH
YROJHQGHDIVFKULMYLQJVSHUFHQWDJHV
*HERXZHQHQWHUUHLQHQ
0DFKLQHVHQLQVWDOODWLHV
$QGHUHYDVWHEHGULMIVPLGGHOHQ
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$&7,9$
9DVWHDFWLYD
0DWHULsOHYDVWHDFWLYD
7RHOLFKWLQJELM]RQGHUHZDDUGHYHUPLQGHULQJPYD
9HUKRRJGHNRVWHQGLHZHKHEEHQPRHWHQPDNHQWHQJHYROJHYDQGHLQKXXUYDQZDDUQHPHUV
GHRQGHUEH]HWWLQJKHW]LHNWHYHU]XLPHQGHDFKWHUEOLMYHQGHSDWLsQWHQJURHLKHEEHQRQV
JHQRRG]DDNWRPHHQLPSDLUHPHQWDQDO\VHXLWWHYRHUHQ'LWKHHIWHUWRHJHOHLGGDWZHYRRUGH
NDVVWURRPJHQHUHUHQGHHHQKHLGORFDWLH¶W6ODJHHQLPSDLUPHQWKHEEHQGRRUJHYRHUG
:HKHEEHQEHWUHIIHQGHDFWLYDYDQORFDWLH¶W6ODJDIJHZDDUGHHUGWHUJURRWWHYDQHHQEHGUDJ
YDQ¼
%LMEHSDOLQJYDQGHFRQWDQWHZDDUGHYDQGHWRHNRPVWLJHNDVVWURPHQLVXLWJHJDDQYDQKHW
PHHUMDUHQ ILQDQFLsOH EHOHLGYDQGHVWLFKWLQJ'HXLWYRHULQJKHHIWKRJHSULRULWHLWGRFKGH
VQHOKHLGHQPDWHYDQUHDOLVDWLHLVRQ]HNHUDOVJHYROJYDQGHGHILQLWLHYHXLWZHUNLQJ
YDQGHEHOHLGVYRRUQHPHQVGHWHPSRULVHULQJYDQGHPDDWUHJHOHQGHJHYROJHQGDDUYDQYRRUGH
RPYDQJYDQGHSDWLsQWHQSRSXODWLHHQGHPRJHOLMNKHGHQRPKHWYHU]XLPHQGDDUPHH
GHSHUVRQHHOVNRVWHQWHEHSHUNHQ
%HODQJULMNHYHURQGHUVWHOOLQJHQGLH]LMQJHKDQWHHUGELMGHEHQDGHULQJYDQGHFRQWDQWHZDDUGH
YDQGHNDVVWURPHQ]LMQ
%HVFKULMYLQJYDQGHNDVVWURRPJHQHUHUHQGHHHQKHLGSHUORFDWLH
(HQEHSHUNWUHVWHUHQGHOHYHQVGXXUYDQDFWLYD LQYHQWDULVVHQ ZHONHFRQVLVWHQWLVPHWGH
OHYHQVGXXUJHKDQWHHUGLQGHDIVFKULMYLQJVVWDWHQ(ULVJHHQUHNHQLQJJHKRXGHQPHWUHVWZDDUGH
8LWGHPHHUMDUHQEHJURWLQJDIJHOHLGHNDVVWURPHQYRRUGHMDUHQWRWHQPHWHQ
JHQRUPDOLVHHUGHWUHQGPDWLJHNDVVWURPHQYDQDIWRWHQPHW HLQGHYHUZDFKWH
JHEUXLNVGXXU 
(HQ]HHUEHSHUNWHRPYDQJYDQYHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQWRWKHWQLYHDXGDWQRRG]DNHOLMNZRUGW
JHDFKWRPGHEHWUHIIHQGHNDVVWURRPJHQHUHUHQGHHHQKHLG ORFDWLH WRWDDQKHWHLQGH
OHYHQVGXXULQJHEUXLNWHKRXGHQ
(HQGLVFRQWHULQJVYRHWYDQRPGDWYRRUGH]HORFDWLHGHDFWLYDQRPLQDDOQLHWPHHUWHUXJ
YHUGLHQGNRQGHQZRUGHQRSEDVLVYDQGHYHUZDFKWHWRHNRPVWLJHNDVVWURPHQ(HQ
JHYRHOLJKHLGVDQDO\VHLVGHUKDOYHQLHWQRGLJ
9RRUDOOHRYHULJHNDVVWURRPJHQHUHUHQGHHHQKHGHQ ORFDWLHV LVJHHQVSUDNHYDQ HHQLQGLFDWLH
YRRU ELM]RQGHUHZDDUGHYHUPLQGHULQJHQ
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$&7,9$
9ORWWHQGHDFWLYD





9RUGHULQJHQ
'HELWHXUHQ
9RUGHULQJHQRSSDWLsQWHQHQ]RUJYHU]HNHUDDUV
9RRU]LHQLQJGXELHX]HGHELWHXUHQ

¼
¼




¼
¼




¼



¼
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$&7,9$
9ORWWHQGHDFWLYD





2YHULJHYRUGHULQJHQHQRYHUORSHQGHDFWLYD
:DDUERUJVRPPHQ
¼
9RRUXLWEHWDDOGHSHUVRQHHOVNRVWHQ
7HEHWDOHQRYHULJHSHUVRQ ¼
1RJWHRQWYDQJHQ]LHNHQJHOGXLWNHULQJHQ
¼
9RRUXLWEHWDDOGHKXLVYHVWLQJVNRVWHQ
¼
9RRUXLWEHWDDOGHSUDNWLMNNRVWHQ
¼
9RRUXLWEHWDDOGHNDQWRRUNRVWHQ
¼
9RRUXLWEHWDDOGHSHQVLRHQNRVWHQ
¼
1RJWHRQWYDQJHQUHQWH
¼
1RJWHRQWYDQJHQRSEUHQJVWHQ
¼
2YHULJHYRUGHULQJHQ
1RJWHRQWYDQJHQYDQYHU]HNHUDDUVLQ]D¼
1RJWHRQWYDQJHQYDQ8:9
¼
2YHULJHYRUGHULQJHQHQRYHUORSHQGHDFWLYD
¼














¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼














¼



¼



¼
¼
¼





¼
¼
¼





¼



¼



/LTXLGHPLGGHOHQ
/LTXLGHPLGGHOHQ
.DV
%DQNHQUHNHQLQJFRXUDQWUHNHQLQJHQ
%DQNHQVSDDUUHNHQLQJHQ

2QGHUGHOLTXLGHPLGGHOHQEHYLQGHQ]LFKJHHQJHEORNNHHUGH
UHNHQLQJHQRIGHSRVLWR VPHWYDVWJH]HWWHEHGUDJHQ'HOLTXLGH
PLGGHOHQ]LMQGHUKDOYHGLUHFWRSYUDDJEDDUGRRUGHVWLFKWLQJ
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3$66,9$
(LJHQYHUPRJHQ





.DSLWDDO
%HVWHPPLQJVUHVHUYH
2YHULJHUHVHUYHV

¼
¼

%HVWHPPLQJVUHVHUYH




¼
¼












6WDQGSHUGHFHPEHU
%HVWHGLQJHQHQDIVFKULMYLQJWHQODVWHYDQEHVWHPPLQJVUHVHUYH
7RHYRHJLQJDDQGHEHVWHPPLQJVUHVHUYHYDQXLWH[SORLWDWLHVDOGR
2QWUHNNLQJDDQGHEHVWHPPLQJVUHVHUYHYDQXLWH[SORLWDWLHVDOGR

¼
¼




¼



6WDQGSHUGHFHPEHU

¼



'HPXWDWLHLQGHEHVWHPPLQJVUHVHUYHNDQDOVYROJWZRUGHQZHHUJHJHYHQ
%HVWHPPLQJVUHVHUYH
+XLVYHVWLQJ
$XWRPDWLVHULQJ
$DQORRSYHUOLH]HQ
2 ,HQ3ULYDF\







'RWDWLH





2QWWUHNNLQJ











6WDQGSHUGHFHPEHU









'HEHVWHPPLQJVUHVHUYHKXLVYHVWLQJ]LHWWRHRSGHORFDWLHV$IULNDDQGHUZLMN.DWHQGUHFKW/DQJH+LOOH W6ODJ
:LOKHOPLQDSLHUHQ=XLGSOHLQ'HWRHNRPVWLJHRQWUHNNLQJHQ]LHQWRHRSGHDIVFKULMYLQJVWHUPLMQHQYDQGHYHUERXZLQJHQ
ELQQHQEHWUHIIHQGHORFDWLHV
'HEHVWHPPLQJVUHVHUYHDXWRPDWLVHULQJ]LHWWRHRSGHORFDWLHV.DWHQGUHFKW/DQJH+LOOHHQRSKHW&HQWUDDO%XUHDX
'HWRHNRPVWLJHRQWUHNNLQJHQ]LHQWRHRSGHDIVFKULMYLQJVWHUPLMQHQYDQGLYHUVKDUGZDUHVRIWZDUHHQGH
WHOHIRRQFHQWUDOH
'HEHVWHPPLQJVUHVHUYH2 ,HQ3ULYDF\]LHWWRHRSGHJHKHOHRUJDQLVDWLHHQLVEHVWHPGYRRUGHNRVWHQ
JHPDDNWWHQEHKRHYHYDQLQKXXUYDQGHIXQFWLRQDULVJHJHYHQVEHVFKHUPLQJ )* 
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2YHULJHUHVHUYHV
6WDQGSHUGHFHPEHU
0XWDWLHXLWH[SORLWDWLHVDOGR

Φ
Φ




6WDQGSHUGHFHPEHU

Φ



¼



6WDQGSHUGHFHPEHU
,QKHWYHUVODJMDDUWHQODVWHYDQGHYRRU]LHQLQJJHERHNW
'RWDWLHLQKHWYHUVODJMDDU

¼
¼
¼





6WDQGSHUGHFHPEHU

¼



¼



6WDQGSHUGHFHPEHU
'RWDWLHLQKHWYHUVODJMDDU
,QKHWYHUVODJMDDUWHQODVWHYDQGHYRRU]LHQLQJJHERHNW
9ULMYDO

¼
¼
¼
¼






6WDQGSHUGHFHPEHU

¼





3$66,9$
9225=,(1,1*(1
9RRU]LHQLQJHQ
9RRU]LHQLQJ]LHNWHHQDUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG
9RRU]LHQLQJ]LHNWHHQDUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG

¼



¼



'HYRRU]LHQLQJLVJHYRUPGLQYHUEDQGPHWODQJGXULJH
DUEHLGVRQJHVFKLNWKHLGYDQSHUVRQHHO

9RRU]LHQLQJ.HWHQ]RUJ
9RRU]LHQLQJNHWHQ]RUJ

,QGHRYHUHHQNRPVWPHWGHSUHIHUHQWH]RUJYHU]HNHUDDULQ]DNHGHQLHWEHVWHGH
]RUJPLGGHOHQLVDIJHVSURNHQGDWWRWYDQGHQLHWEHVWHGHJHOGHQPDJ
YULMYDOOHQDDQKHWUHVXOWDDWHQGDWKHWPHHUGHUHWHUXJJHYRUGHUGZRUGWGRRUGH
]RUJYHU]HNHULQJ,QGHORRSYDQRSEDVLVYDQHHQQRJQDGHUWHEHSDOHQ
LQWHYXOOHQIRUPDW]DOEHNHQGZRUGHQZHONGHHOGHILQLWLHIPDJYULMYDOOHQHQ
ZHONGHHOGHILQLWLHIZRUGWWHUXJJHYRUGHUG
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3$66,9$
9225=,(1,1*(1





9RRU]LHQLQJMXELOHDXLWNHULQJHQ
9RRU]LHQLQJMXELOHDXLWNHULQJHQ

¼



¼



'H]HYRRU]LHQLQJLVJHYRUPGRSEDVLVYDQDUWLNHOYDQGHFDR
JH]RQGKHLGVFHQWUD$+*HQRSEDVLVYDQDUWYDQGHFDR+XLVDUWVHQ]RUJ2SJURQGYDQGLWDUWLNHOKHHIW
GHVWLFKWLQJGHYHUSOLFKWLQJHHQMXELOHXPJUDWLILFDWLHXLWWHNHUHQELMHHQGLHQVWYHUEDQGYDQMDDU
HQMDDUHQELMHHQGLHQVWYHUEDQGYDQMDDU DOOHHQFDR*+&$+* 
6WDQGSHUGHFHPEHU
'RWDWLHLQKHWYHUVODJMDDU
,QKHWYHUVODJMDDUWHQODVWHYDQGHYRRU]LHQLQJJHERHNW
9ULMYDO

¼
¼
¼
¼






6WDQGSHUGHFHPEHU

¼



¼
¼
¼





'HYRRU]LHQLQJHQNHQQHQGHYROJHQGHORRSWLMG
.RUWHUGDQMDDU
/DQJHUGDQMDDUHQNRUWHUGDQMDDU
/DQJHUGDQMDDU
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3$66,9$
/DQJORSHQGHVFKXOGHQ
2YHULJHODQJORSHQGHVFKXOGHQ
'HPXWDWLHVJHGXUHQGHKHWYHUVODJMDDULQGHRYHULJHODQJORSHQGHVFKXOGHQ
ZRUGHQDOVYROJWZHHUJHJHYHQ
%HGUDJHQLQHXUR V
6WDQGSHUGHFHPEHU
$IORVVLQJHQLQ




6WDQGSHUGHFHPEHU
$IORVVLQJVYHUSOLFKWLQJ




%DODQVSHUGHFHPEHU



2QGHUYHUGHOLQJQDDUORRSWLMG

/HQLQJ

$IORVVLQJ

6WDQGSHUGHFHPEHU
6WDQGSHUGHFHPEHU
6WDQGSHUGHFHPEHU









$IORVVLQJVSHULRGH





/HQLQJ=RUJRSGH.DDS ORFDWLH.DWHQGUHFKW
'H]HOHQLQJLVLQYHUVWUHNWGRRUGH=RUJRSGH.DDS%9WHUILQDQFLHULQJYDQGHYHUERXZLQJLQULFKWLQJ
YDQKHWSDQGDDQGH:RGDQVWUDDW
+RRIGVRP
¼
/RRSWLMG
MDDUHLQGLJHQGSHUMDQXDUL
5HQWH
UHQWHYDVWJHGXUHQGHGHJHKHOHORRSWLMG
$IORVVLQJ
(HQDQQXwWHLW UHQWHDIORVVLQJ YDQ¼SHUPDDQG
9HUVWUHNWH]HNHUKHLG 2SERYHQVWDDQGHOHQLQJLVGHYROJHQGH]HNHUKHLGDIJHJHYHQ
HHQHHUVWHYHUSDQGLQJYDQGHURHUHQGH]DNHQYDQGHLQYHQWDULV
YDQKHWSDQGDDQGH:RGDQVWUDDW
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3$66,9$
.RUWORSHQGHVFKXOGHQ
&UHGLWHXUHQ





¼



¼



¼



¼



¼



¼



¼
¼




¼
¼




¼



¼



$IORVVLQJVYHUSOLFKWLQJHQNRPHQGERHNMDDUODQJORSHQGHOHQLQJHQ
$IORVVLQJVYHUSOLFKWLQJRYHULJHODQJORSHQGHOHQLQJHQ

'H]HDIORVVLQJVYHUSOLFKWLQJKHHIWEHWUHNNLQJRSGHRSGHYRULJH
SDJLQDWRHJHOLFKWH2YHULJHODQJORSHQGHVFKXOGHQ

%HODVWLQJHQHQSUHPLHVVRFLDOHYHU]HNHULQJHQ
2P]HWEHODVWLQJ
/RRQKHIILQJHQVRFLDOHYHU]HNHULQJVSUHPLHV
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3$66,9$
.RUWORSHQGHVFKXOGHQ





6FKXOGHQWHU]DNHSHQVLRHQHQ
3HQVLRHQSUHPLHV3)=:

¼



¼



¼



¼



¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼














¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼














¼



¼



2YHULJHVFKXOGHQHQRYHUORSHQGHSDVVLYD
5HVHUYHULQJYHUORIVSDUHQ
7HEHWDOHQORQHQHQVDODULVVHQ
5HVHUYHULQJYDNDQWLHJHOGHQYDNDQWLHGDJHQ
7HEHWDOHQRYHULJHSHUVRQHHOVNRVWHQ
7HEHWDOHQKXLVYHVWLQJVNRVWHQ
7HEHWDOHQSUDNWLMNNRVWHQ
7HEHWDOHQRYHULJHEHGULMIVNRVWHQ
7HEHWDOHQEHVWXXUVNRVWHQ
7HEHWDOHQNRVWHQ.HWHQHQ6HJPHQW
9RRUXLWRQWYDQJHQRSEUHQJVWHQ
9RRUXLWRQWYDQJHQELMGUDJHQSURMHFWNRVWHQ
2YHULJHVFKXOGHQHQRYHUORSHQGHSDVVLYD
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1,(78,7'(%$/$16%/,-.(1'(9(53/,&+7,1*(1
+XXUYHUSOLFKWLQJHQ
6WLFKWLQJ*H]RQGRS=XLGPDDNWYRRUKDDUDFWLYLWHLWHQJHEUXLNYDQKXXUSDQGHQ
*HEDVHHUGRSGHKXUHQYDQGHFHPEHULVGHKXXUYHUSOLFKWLQJYRRUGH]HSDQGHQYRRU¼
'HUHVWHUHQGHFRQWUDFWGXXUYRRUGHKXXUYDQGHSDQGHQYHUVFKLOW,QOLJWGHHHUVWHYHUOHQJGDWXP
HQLQGHYHUOHQJGDWXPYDQKHWODQJVWORSHQGHFRQWUDFW
'HKXXUYHUSOLFKWLQJHQSHUYRRUGHNRPHQGHYLMIMDUHQSHUORFDWLH]LMQDOVYROJW
$IULNDDQGHUZLMNFRQWUDFWORRSWWRWPHLQLHWRSJH]HJGHQGDDUPHHYHUOHQJGKXXUYHUSOLFKWLQJ
¼
.DWHQGUHFKWFRQWUDFWORRSWWRWKXXUYHUSOLFKWLQJ¼
/DQJH+LOOHODQJVORSHQGHFRQWUDFWORRSWKXXUYHUSOLFKWLQJ¼
/DQJH+LOOHJDDWKDOYHUZHJHYHUKXL]HQQDDUGHQLHXZHORFDWLH2OHDQGHUSOHLQ'HQLHXZH
KXXURYHUHHQNRPVWLVLQJHJDDQSHU
 W6ODJFRQWUDFWORRSWWRWKXXUYHUSOLFKWLQJ¼
 W6ODJSDUNHHUSODDWVHQWRWKXXUYHUSOLFKWLQJ¼
7DUZH]LJWFRQWUDFWORRSWWRWKXXUYHUSOLFKWLQJ¼
:LOKHOPLQDSLHUFRQWUDFWORRSWWRWKXXUYHUSOLFKWLQJ¼
=XLGSOHLQFRQWUDFWORRSWWRWKXXUYHUSOLFKWLQJ¼
=XLGSOHLQSDUNHHUSODDWVHQFRQWUDFWWRWKXXUYHUSOLFKWLQJ¼
%DQNJDUDQWLH
2SYHU]RHNYDQGHVWLFKWLQJLVHHQEDQNJDUDQWLHDIJHJHYHQLQYHUEDQGPHWGHKXXUYHUSOLFKWLQJHQYDQ
*H]RQGKHLGVFHQWUXP$IULNDDQGHUZLMN*H]RQGKHLGVFHQWUXP/DQJH+LOOH*H]RQGKHLGVFHQWUXP
:LOKHOPLQDSLHUHQ*H]RQGKHLGVFHQWUXP=XLGSOHLQ
9RRU*H]RQGKHLGVFHQWUXP$IULNDDQGHUZLMNLVGH]HJDUDQWLHLVYHUVWUHNWYRRUHHQEHGUDJYDQ¼WHQ
EHKRHYHYDQ(VWUDGD9DVWJRHG%9
9RRU*H]RQGKHLGVFHQWUXP/DQJH+LOOHLVGH]HJDUDQWLHLVYHUVWUHNWYRRUHHQEHGUDJYDQ¼WHQ
EHKRHYHYDQ%/6FKHXUZDWHUHQ&&&=LQKDJHO
9RRU*H]RQGKHLGVFHQWUXP:LOKHOPLQDSLHULVGH]HJDUDQWLHLVYHUVWUHNWYRRUHHQEHGUDJYDQ¼WHQ
EHKRHYHYDQ6WLFKWLQJ+$/:RQHQ
9RRU*H]RQGKHLGVFHQWUXP=XLGSOHLQLVGH]HJDUDQWLHLVYHUVWUHNWYRRUHHQEHGUDJYDQ¼WHQ
EHKRHYHYDQ'XWFK,QYHVWPHQW*URXS%9
0DFUREHKHHUVLQVWUXPHQW
'HHHUVWHOLMQV]RUJZRUGWPHWLQJDQJYDQERHNMDDUEHNRVWLJGYDQXLWGH]RUJYHU]HNHULQJVZHW
9RRUGHHHUVWHOLMQV]RUJLVKHWPDFUREHKHHUVLQVWUXPHQWYDQWRHSDVVLQJRSJURQGZDDUYDQELMHHQ
RYHUVFKULMGLQJYDQKHWODQGHOLMNEXGJHWSODIRQGKHWPRJHOLMNLVGDWGH]RUJDDQELHGHUVHHQ
WHUXJEHWDOLQJVYHUSOLFKWLQJRSJHOHJGNULMJHQ%LMKHWRSVWHOOHQYDQGHMDDUUHNHQLQJEHVWDDW
QRJJHHQLQ]LFKWLQGHRPYDQJYDQGH]HYHUSOLFKWLQJ6WLFKWLQJ*H]RQGRS=XLGLVQLHWLQVWDDW
HHQEHWURXZEDUHLQVFKDWWLQJWHPDNHQYDQGHXLWKHWPDFUREHKHHUVLQJVLQVWUXPHQWYRRUWNRPHQGH
YHUSOLFKWLQJHQGH]HWHNZDQWLILFHUHQ$OVJHYROJGDDUYDQLVGH]HYHUSOLFKWLQJQLHWWRWXLWGUXNNLQJ
JHEUDFKWLQGHEDODQVYDQGHVWLFKWLQJSHUGHFHPEHU
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%$7(1

5HDOLVDWLH

%HJURWLQJ

5HDOLVDWLH

2SEUHQJVWHQ]RUJSUHVWDWLHV
%LMGUDJHQKXLVYHVWLQJVNRVWHQ
2YHULJHEHGULMIVRSEUHQJVWHQ

¼
¼
¼





¼
¼
¼





¼
¼
¼





¼



¼



¼



6XEVLGLHV

¼



¼



¼



¼



¼



¼



%DWHQ

$QDO\VHDIZLMNLQJHQWHQRS]LFKWHYDQGHEHJURWLQJ
2SEUHQJVWHQ]RUJSUHVWDWLHV]LMQWHQJHYROJHYDQGHH[WUDXLWNHULQJPHWEHWUHNNLQJWRW&29,'KRJHUGDQ
EHJURRW2YHULJHRSEUHQJVWHQ]LMQKRJHUGDQEHJURRWGRRUGHYHUJRHGLQJGLHZHNULMJHQYDQXLWGHJHPHHQWH
WHQEHKRHYHYDQGHLQ]HWYDQGH32+MHXJGGDDUQDDVWVWDDQKLHURRNGHRQWYDQJVWHQPHWEHWUHNNLQJWRWGH
]RUJERQXVJHSUHVHQWHHUG'HDDQJHYUDDJGH]RUJERQXVJHSUHVHQWHHUGRQGHUGHVXEVLGLHVEHWUHIW¼
YRRU]RUJSURIHVVLRQDOVZDDUYDQH[WHUQHQHQHLJHQPHGHZHUNHUV+LHUYDQKHEEHQZLM¼DDQ
NRVWHQYHUZHUNWRQGHUGHSHUVRQHHOVNRVWHQ
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/$67(1

5HDOLVDWLH

%HJURWLQJ

5HDOLVDWLH

3HUVRQHHOVNRVWHQ
/RQHQHQVDODULVVHQ
¼
:HUNJHYHUVELMGUDJH]LHNWHNRVWHQYHU]HNHULQJ¼
6RFLDOHYHU]HNHULQJVSUHPLHVEHGULMIVYHUHQLJL ¼
¼
3HQVLRHQSUHPLHV
0XWDWLHYRRU]LHQLQJ]LHNWHHQDUEHLGVRQJHVF ¼
'RWDWLHYRRU]LHQLQJMXELOHDXLWNHULQJHQ
¼
2YHULJHSHUVRQHHOVNRVWHQ
¼









¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼









¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼









¼



¼



¼





'HVWLFKWLQJKDGLQKHWYHUVODJMDDUPHGHZHUNHUVLQGLHQVWPHW
HHQIXOOWLPHHTXLYDOHQWYDQ  ZHONHDOOHLQ1HGHUODQGZHUN]DDPZDUHQ
$QDO\VHDIZWHQRS]LFKWHYDQGHEHJURWLQJ
:H]LHQPHWQDPHHHQYHUVFKXLYLQJYDQGHNRVWHQYDQORQHQHQVDODULVVHQQDDUGHRYHULJHSHUVRQHHOVNRVWHQ
GRRUGHLQ]HWYDQGHZDDUQHPHUVYHUVXVGHKXLVDUWVHQGLHLQORRQGLHQVW]LMQJHNRPHQ
'DDUQDDVWKHEEHQZH]HHUYHHOZDDUQHPLQJLQPRHWHQ]HWWHQELMGHFHQWUXPDVVLVWHQWHVWHQJHYROJHYDQ
RSHQVWDDQGHYDFDWXUHVHQ]LHNWHYHUYDQJLQJ
$IVFKULMYLQJPDWHULsOHYDVWHDFWLYD
*HERXZHQHQWHUUHLQHQ
0DFKLQHVHQLQVWDOODWLHV
$QGHUHYDVWHEHGULMIVPLGGHOHQ
%LM]RQGHUHZDDUGHYHUPLQGHULQJPYD

¼
¼
¼
¼






¼
¼
¼
¼






¼
¼
¼
¼






¼



¼



¼



¼
¼
¼
¼
¼
¼








¼
¼
¼
¼
¼
¼








¼
¼
¼
¼
¼
¼








¼



¼



¼



2YHULJHODVWHQ
$IERHNLQJYRUGHULQJHQ
+XLVYHVWLQJVNRVWHQ
3UDNWLMNNRVWHQ
.DQWRRUNRVWHQ
2YHULJHEHGULMIVNRVWHQ
5DDGYDQ7RH]LFKWNRVWHQ
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/$67(1

5HDOLVDWLH

%HJURWLQJ

5HDOLVDWLH

¼
¼




¼
¼




¼
¼




¼



¼



¼



¼
¼
¼





¼
¼
¼





¼
¼
¼





¼



¼



¼



¼
¼




¼
¼




¼
¼




¼



¼



¼



)LQDQFLsOHEDWHQHQODVWHQ
5HQWHEDWHQ
5HQWHODVWHQ

5HQWHEDWHQ
5HQWHEDWHQOLTXLGLWHLW
5HQWHEDWHQILVFXV
2YHULJHUHQWHEDWHQ

5HQWHODVWHQ
5HQWHODVWHQOHQLQJHQ
5HQWHNRVWHQILVFXV
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/$67(1







%LM]RQGHUUHVXOWDDW
%LM]RQGHUHHQQDJHNRPHQEDWHQ
%LM]RQGHUHQDJHNRPHQODVWHQ
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Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Gezond op Zuid

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Gezond op Zuid te Rotterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Gezond op Zuid op
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland
geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640) en
de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de winst-en-verliesrekening over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen en de Regeling Controleprotocol WNT 2020. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Gezond op Zuid 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.
Benadrukking van de impact van het Coronavirus
Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting van de jaarrekening op pagina 28
(continuïteit), waarin de onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het
Coronavirus voor Stichting Gezond op Zuid. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.
Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNTplichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
X het bestuursverslag;
X gegevens rechtspersoon;
X de overige gegevens;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
X met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
X alle informatie bevat die op grond van RJ 640 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ 640.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met RJ 640 en de bepalingen van en krachtens de WNT. 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.
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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 vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
X 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;
X 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 vennootschap;
X 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;
X het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is.
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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;
X het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
X het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Rotterdam, 18 juni 2021
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

drs. J.F.H.M. van de Kasteele RA
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Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

