Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Rivierduinen

Nummer Kamer van
Koophandel

2 8 1 0 3 8 2 4

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

Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden

Telefoonnummer

0 7 1 8 9 0 8 8 8 8

E-mailadres

Website (*)

www.rivierduinen.nl

RSIN (**)

8 1 4 0 6 6 2 2 7

Aantal medewerkers (*)

1 6 7 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. F. Kothuis

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Mw. drs. I. Siteur

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*1FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Wij bieden onze clienten goede en betaalbare zorg. GGZ Rivierduinen zet in op een
nieuwe manier van denken en werken. Waarbij niet het proces, maar juist de mens
weer centraal staat. Geen mens is tenslotte hetzelfde en iedere situatie is anders. Een
transitie dus, van normering naar menswaarden en van systeemgericht naar
oplossingsgericht. Want dan verminderen we de zorgdruk en vergroten we het
herstelvermogen. De essentie van herstel en de basis van ons bestaan, is waarachtig
contact: een proces van kwetsbaarheid en openheid. Dan ontstaat namelijk een
verbinding van onvoorwaardelijk vertrouwen. En dat is cruciaal voor behandeling,
begeleiding en persoonlijke groei.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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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?

De instelling biedt geestelijke gezondheidszorg aan inwoners van het noorden en
midden van Zuid-Holland. Wij kiezen ervoor om onze kennis en kunde in te zetten,
daar waar we samen de grootste bijdrage aan groei hebben: de hulpvragers én hun
naasten, die te maken hebben met complexe hulpvragen ten gevolge van
psychiatrische problematiek Omdat juist hier de zorgen vaak groot zijn, en onze hulp
en expertise het meeste effect heeft. Ongeacht leeftijd of achtergrond.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Financiering vindt plaats vanuit diverse wetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en de Wet Langdurige
Zorg (Wlz). De omzet uit de Zorgverzekeringswet is het grootst en behelst zo'n 70%
van de omzet uit zorggebonden activiteiten.

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 spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan het duurzaam kunnen blijven bieden van
geestelijke gezondheidszorg.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.rivierduinen.nl/~/media/_ggz%
20rivierduinen/organisatie/meerjarenstrategie-2018-2021-ggz-rivierduinen.ashx

Open

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen beloning
conform de Wet nomering topinkomens.
Het personeel ontvangt beloning conform de CAO Geestelijke Gezondheidszorg.

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.

Link naar jaarbericht 2020

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

https://www.rivierduinen.nl/~/media/files/jaarrekening-2020.ash
x

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

115.818

Financiële vaste activa

€

348

€

116.166

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€

+

€

125.939

€

376

€

126.315

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

31-12-2020

Eigen vermogen

€

60.417

€

54.949

Voorzieningen

€

10.811

€

7.432

Langlopende schulden

€

88.264

€

94.215

Kortlopende schulden

€

48.741

€

41.716

Totaal

€

208.233

€

198.312

€
€

48.080

49.470

€
43.987

€

+
€

92.067

€

208.233

22.527

+
€

71.997

€

198.312

+
Totaal

+

31-12-2020

Bedragen x € 1.000

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

171.161

€

165.189

Subsidies

€

9.828

€

5.248

Overige bedrijfsopbrengsten

€

7.908

€

21.112

Som der bedrijfsopbrengsten

€

188.897

€

191.549

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

188.897

€

191.549

Personeelskosten

€

140.260

€

130.145

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

7.349

€

8.087

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

31.306

Som der bedrijfslasten

€

178.915

Saldo financiële baten en lasten

€

-4.514

Resultaat

€

5.468

Totaal baten

Lasten

+

+

€

29.413

€

167.645

€

-11.066

€

12.838

+

+
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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.

Bedragen x € 1.000
Huisvesteringslasten zijn onder Overige bedrijfskosten verantwoord.

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/

Open

