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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

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

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

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

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

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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

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



03 van 06

1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

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

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

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	1: 
	8: Mevr. J.J. Joppe MSc, MM
	10: 
	9: 
	12: 
	11: Mevr. Drs. G.E. Hommes - Meden MBA-h
	7_A4: 1288
	16_ML: Stichting Zorggroep Elde Maasduinen dient met haar werkzaamheden (nagenoeg) uitsluitend het algemeen belang en heeft ten doel: het (doen) verlenen van goede zorg waaronder begrepen alle vormen van zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. Onder (levering van ) goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. 
	13_ML: Raad van Toezicht (https://zgem.nl/over-ons/organisatie-en-bestuur/)
	0: Stichting Zorggroep Elde Maasduinen
	5: www.zgem.nl
	2: Parkweg 12
	4_EM: info@zgem.nl
	1_KVK: 17145911
	6_RSIN: 811015865
	3_TEL: 0411634000
	18_ML: Stichting Zorggroep Elde Maasduinen onderscheidt de volgende marktsegmenten:> Verpleeghuiszorg (Wlz)> Tijdelijke zorg (Zvw)> Zorg thuis - wijkverpleging (Zvw)> Zorg thuis - hbh en dagopvang (Wmo)(Zie onderstaande url van het beleidsplan)
	19_ML: Stichting Zorggroep Elde Maasduinen verkrijgt haar inkomsten uit de volgendefinancieringsstromen:> Wet Langdurige Zorg (Wlz)> Zorgverzekeringswet (Zvw)> Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)(Zie onderstaande url van het beleidsplan)
	20_ML: Stichting Zorggroep Elde Maasduinen tracht haar doel te verwezenlijken door:                    > het instand houden een of meer rechtspersonen met bijbehorende verpleeghuizenen woonvormen (incl. voorzieningen).> het uitgangspunt te hanteren dat zorg en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt. Indien nodig verwante e/o naaste cliënt.> het scheppen van een gunstig leef- en werkklimaat voor alle werkzame personen.> het bijdragen aan en het bevorderen van de vorming van een regionaal, provinciaalen nationaal gezondheidszorgbeleid in de afzonderlijke zorgsectoren.Stichting Zorggroep Elde Maasduinen beoogt niet het maken van winst noch het uit-keren hiervan. De beschikbare middelen worden zo doeltreffend en doelmatig mogelijkingezet voor de te verlenen zorg. Er wordt niet meer vermogen aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuering van de voorziene werkzaamheden. Voor de geldmiddelen van de Stichting worden spaarrekeningen aangehouden. 
	21: 
	_MLT: https://zgem.nl/wp-content/uploads/2021/03/Meerjarenbeleidsplan-ZGEM-2021-2024.pdf
	knop: 

	22_ML: De beloning van de leden van de Raad van Bestuur is vermeld in de toelichting op de jaarrekening en is getoetst aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is ook vermeld in de toelichting op de jaarrekening en is gebaseerd op de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bezoldiging van de toezichthouders wordt jaarlijks door de remuneratiecommissie getoetst aan de normen uit de WNT en waar nodig aangepast. Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren.De jaarrekening van Stichting Zorggroep Elde Maasduinen wordt jaarlijks gepubliceerdop de website https://www.jaarverantwoordingzorg.nlMet betrekking tot het beloningsbeleid voor medewerkers volgt Stichting Zorggroep       Elde Maasduinen de CAO VVT.
	23_ML: Binnen Zorggroep Elde Maasduinen wordt er continu gewerkt aan de verbetering en borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en ondersteuning. Met dit kwaliteitsvenster laten we zien op welke manier we dit doen en maken we aantoonbaar dat de zorg die er binnen ZGEM wordt geleverd professioneel, veilig en persoonsgericht is. Met de informatie, cijfers en waarderingen in het kwaliteitsvenster voldoen we ook aan de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Kwaliteitskader Wijkverpleging. ZGEM stelt geen apart kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag op, omdat de manier waarop wij werken aan kwaliteit voldoende is geborgd via de vier strategische programma’s van de organisatie en de informatie in dit Kwaliteitsvenster.Met kwaliteit bedoelen we niet alleen veilige en goede zorg. Kwaliteit zit in alles wat je als organisatie biedt en is voor iedereen anders. Kwaliteit gaat ook over aandacht geven en beleving: fijn wonen, werken en leven, mooie momenten om naar uit te kijken en het gewone met alle aandacht doen. (Zie onderstaande url van het activiteitenverslag - kwaliteitsvenster)
	24: 
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