
1 | jaarverslag SGH 2018

Jaarverslag   
2018



2 | jaarverslag SGH 2018

  Voorwoord

 4 Algemeen

  PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

  DOELSTELLING

 5 MISSIE EN VISIE

 6 BESTUUR EN TOEZICHT

   Zorgbrede governancecode

   Raad van toezicht

   Raad van bestuur

 7 ORGANISATIE EN MEDEZEGGENSCHAP

   Organisatiestructuur gezondheidscentra

   Organisatiestructuur HuisArtsenPost

   Medezeggenschap

 10 Kwaliteitsverslag

  KWALITEITSBELEID

   Kwaliteitsmanagementsysteem

   Klachtenopvang

   Calamiteiten 

   Meldingen van incidenten patiëntenzorg 

 13 PRESTATIES KWALITEIT ZORGVERLENING 

   Fysiotherapie

   Apotheek 

   Huisartsen

 14 SAMENWERKING EXTERNE PARTIJEN

   Algemeen 

   Ontwikkelingen in 2018 

 16 KETENZORG 

   Algemeen

   Ontwikkelingen 

 17 CLIENTBETROKKENHEID 

   Oordeel cliënten 

   Nieuwsbrieven 

   Website 

 18 ONTWIKKELINGEN 2018 

   Fysiotherapie 

   Apotheek 

   Huisartsen 

   HuisArtsenPost 

   Bedrijfsvoering 

   Governance 

   Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 

   Strategie 

 21 Sociaal verslag

    Algemeen

   Personeel 

   Personeelsbeleid 22 

 24 Bijlage 1: organogram SGH

  Bijlage 2: jaarrekening SGH

INHOUDSOPGAVE



3 | jaarverslag SGH 2018

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH). Als maat-
schappelijke organisatie opererend in de eerstelijns gezondheidszorg leggen wij verantwoording af over 
het gevoerde beleid en de behaalde resultaten van de gezondheidscentra Drie Meren, Floriande en 
Overbos en van de HuisArtsenPost Haarlemmermeer (HAP). Dit jaarverslag is een beknopte weergave 
van hetgeen afgelopen jaar aan inspanningen is geleverd binnen onze stichting om onze missie en doe-
len te bereiken. De financiële jaarrekening 2018 wordt separaat uitgegeven (zie bijlage 2). 

In 2018 hebben de gezondheidscentra met de disciplines huisartsen, fysiotherapeuten en apotheken een 
stabiel jaar gehad en met uitzondering van de fysiotherapeuten de begroting gehaald. Het totale resul-
taat voor de gezondheidscentra is positief, zodat een toevoeging aan de reserve gedaan kan worden. 
De financiële reserve blijft ruim 10% van de omzet, conform de doelstelling van de SGH. 

De HuisArtsenPost (HAP) heeft een positief financieel resultaat geboekt, doordat de kosten lager waren 
dan begroot. Het positieve resultaat zal aan de reserve van de HAP worden toegevoegd.

Het kwaliteitsbeleid van de SGH is sterk verankerd in de organisatie. Er is één kwaliteitsmanage-
mentsysteem voor alle disciplines. In 2018 is de SGH gehercertificeerd voor de ISO NEN 15224 (Zorg en 
Welzijn), met deelcertificaten voor de huisartsen, apotheken, fysiotherapie, HAP en de ketenzorg.  

Het kwaliteitsmanagementsysteem (de klachtenregeling, de interne audits, de risico-inventarisatie, de  
afhandeling van meldingen incidenten patiëntenzorg en calamiteitenafhandeling) is multidisciplinair  
opgezet. Dit is een intensieve werkwijze, maar levert een groot draagvlak voor het kwaliteits- 
managementsysteem bij alle disciplines.
Ook is sinds mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De SGH 
heeft er veel effort in gestoken om hieraan te voldoen. Gezien het continue proces wat de AVG vraagt, 
is de gegevensbescherming opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem. 

De druk op de eerste lijn blijft toenemen. De substitutie van de tweede naar de eerste lijn, de vergrij-
zing en toename van multimorbiditeit, beleid en beschikbaarheid van middelen in de apotheek, maar 
ook de arbeidstekorten bij andere zorgaanbieders, zorgen voor een hogere en zwaardere zorgvraag en 
toename van de werkdruk in de eerste lijn. Ook in de eerste lijn zijn de arbeidstekorten voelbaar. 
Hoewel het SGH lukt om op formatie te blijven met kwalitatief goede medewerkers, zal dit naast de 
werkdruk in de toekomst een uitdaging blijven. 

Binnen de SGH is veel ervaring opgedaan met multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg 
maar ook de samenwerking met andere aanbieders die een rol spelen bij het welzijn van onze cliën-
ten. Deze ervaring blijkt te voldoen aan een vraag naar goed afgestemde zorg en de gezondheid van 
onze cliënten. De SGH wil deze samenwerking met andere partijen in de regio, alsook de gemeente en 
zorgverzekeraars, verder vormgeven en optimaliseren. 

Mei 2019
mevrouw J.M. Mostert,  
raad van bestuur
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Algemeen

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

De Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH) beheert drie gezondheidscentra (Overbos, Floriande en 
Drie Meren) in Hoofddorp en de HuisArtsenPost Haarlemmermeer. Het zorgaanbod wordt geleverd door profes-
sionals en ondersteuners die in dienst zijn bij de SGH.

GEZONDHEIDSCENTRA
De gezondheidscentra leveren huisartsenzorg, fysiotherapie en apotheekzorg die zich richt op de bewoners van 
de wijken Overbos en Floriande in Hoofddorp. Sinds 1983 wordt door de gezondheidscentra geïntegreerde eer-
stelijnszorg geboden. Samenwerken is voor de medewerkers van de gezondheidscentra vanzelfsprekend, zowel 
binnen de disciplines, tussen de disciplines als tussen de gezondheidscentra. Voor de cliënten betekent dit een 
soepele doorverwijzing en eenduidig beleid en voor de zorgverleners houdt het in dat men van elkaars expertise 
gebruik kan maken. Door de samenwerking staat er een efficiënte organisatie met korte lijnen. Bij de huisartsen 
van de gezondheidscentra zijn 22.000 patiënten ingeschreven.
De gezondheidscentra zijn alle werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur geopend en zowel fysiek als telefonisch be-
reikbaar. Voor de fysiotherapie en apotheken gelden ruimere openingstijden. De huisartsen zijn naast de regulie-
re bereikbaarheid ook bereikbaar voor spoedzaken en collegiale contacten. Via de website worden digitale 
diensten aangeboden: herhaalrecept aanvragen en afspraak maken.
Het team van zorgverleners in een gezondheidscentrum bestaat uit professionals (huisartsen, praktijkondersteu-
ners, fysiotherapeuten en/of apothekers) en uit specifiek opgeleide medewerkers ter ondersteuning van de pro-
fessionals, te weten centrumassistentes, apotheekassistentes en fysiotherapie-assistentes. De verantwoordelijkheid 
voor het (para)medisch handelen ligt bij de professional.

Voor verschillende aandoeningen, waaronder Diabetes Mellitus, COPD, hart- en vaatziekten, cardiovasculair risi-
comanagement, astma en het beweegapparaat, zijn de afspraken over het te voeren beleid vastgelegd in een 
zorgprogramma. 

De zorgverleners worden ondersteund door stafmedewerkers die de bedrijfsmatige kant faciliteren, zoals admini-
stratie, HR en ICT. Een beleidsmedewerker geeft ondersteuning op het kwaliteitsgebied. De eindverantwoorde-
lijkheid ligt bij de bestuurder.

HUISARTSENPOST HAARLEMMERMEER 
De HuisArtsenPost (HAP) is gehuisvest naast de Spoedeisende Hulp in het Spaarne Gasthuis te Hoofddorp. De 
HAP heeft hier de beschikking over een goed bereikbare, zeer ruime en goed geoutilleerde ruimte. 
De HAP verleent acute huisartsenzorg op werkdagen van 17.00 uur tot 8.00 uur en op zaterdag, zondag en feest-
dagen. Deze zorg wordt afhankelijk van de zorgvraag telefonisch, en/of fysiek (consult op de HAP of visite thuis) 
geleverd. De zorg wordt verleend aan de mensen die staan ingeschreven bij een huisarts in Haarlemmermeer 
(met uitzondering van mensen die staan ingeschreven bij een niet aangesloten huisarts), en aan mensen die (tij-
delijk) in Haarlemmermeer verblijven. Dit betreft ongeveer 135.000 inwoners.
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DOELSTELLING

De SGH stelt zich ten doel:
• het bieden van geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg, preventief en curatief, alsmede het bevorderen van 

welzijnszorg;
• het stimuleren van samenwerking en het verlenen van diensten aan samenwerkende hulpverleners in de eer-

stelijnsgezondheidszorg;
• het verlenen van huisartsenzorg aan mensen die ’s avonds, ’s nachts of in het weekend een zorgvraag hebben 

en waarvoor hulp geboden moet worden die niet kan wachten tot de dag dat de eigen huisarts weer praktijk 
heeft;

• het organiseren van de avond-, nacht- en weekenddiensten voor de huisartsen, zodanig dat de diensten op 
een efficiënte en effectieve manier verleend kunnen worden, waardoor de werkdruk voor de huisartsen niet 
onnodig verhoogd wordt;

• het afstemmen van de spoedeisende zorg met instellingen die een rol hebben bij het verlenen van spoedei-
sende zorg.

De SGH tracht, alleen of in samenwerking met anderen, dit doel onder meer te bereiken door:
• het zonder winstoogmerk beheren van gezondheidscentra;
• het zonder winstoogmerk beheren van een HuisArtsenPost in nauw overleg met de Huisartsen Vereniging 

Haarlemmermeer;
• het verlenen van ondersteunende diensten aan (groepen van) personen, die uitvoerend en/of initiërend actief 

zijn op het gebied van de eerstelijnsgezondheidszorg;
• het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking, zowel binnen de gezondheidscentra als in andere samen-

werkingsverbanden, ten behoeve van een integrale en continue zorg;
• het signaleren van tekorten in de gezondheids- en welzijnszorg;
• het daadwerkelijk betrekken van de cliënten bij de hulpverlening.

MISSIE EN VISIE
 
MISSIE
De SGH biedt eerstelijnsgezondheidszorg volgens de geldende landelijke richtlijnen en standaarden, waarbij de 
vraag van de cliënt centraal staat. 

KERNWAARDEN 
De SGH heeft de volgende kernwaarden:
• gelijkwaardigheid en respect;
• open communicatie;
• het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt;
• steeds gericht op kwaliteit;
• collegialiteit/teamgeest;
• ondernemend/innovatief.

VISIE GEZONDHEIDSCENTRA 
De SGH biedt doeltreffende en veilige eerstelijnszorg binnen haar verzorgingsgebied. De cliënt kan beschikken 
over de zorg, zowel preventief als curatief, die voor hem of haar noodzakelijk is en binnen het aanbod van de 
SGH valt. De cliënt kan binnen een verantwoord tijdsbestek terecht voor de zorg.

De zorgverlener geeft de cliënt relevante informatie op het niveau van de cliënt. De cliënt wordt op deze  
manier in staat gesteld zelf beslissingen te nemen over de gewenste behandeling. Zo wordt gestreefd naar  
optimale betrokkenheid van de cliënt.
Alle cliënten ontvangen geschikte en correcte zorg ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, taalvaardigheid,  
culturele, etnische, maatschappelijke of andere achtergrond.
De cliënt wordt indien nodig verwezen naar een andere zorgverlener binnen of buiten de SGH, zodat de  
continuïteit van zorg gewaarborgd is. Acute huisartsen - en farmaceutische zorg is 7 dagen per week / 24 uur per 
dag beschikbaar.
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Bevoegde, bekwame en betrokken medewerkers zijn een voorwaarde om geschikte en correcte zorg te kunnen 
leveren. De zorg die geleverd wordt is evidence based.

VISIE HUISARTSENPOST 
De HAP is een organisatie van samenwerkende huisartsen, die acute zorg levert en regelt buiten kantooruren, 
aan ieder die staat ingeschreven bij één van de deelnemende huisartsen, waarbij het belang van de patiënt cen-
traal staat. De HAP is zodanig georganiseerd dat deze goed bereikbaar en herkenbaar is. Er wordt gebruik ge-
maakt van de richtlijnen en standaarden die binnen de beroepsgroep leidend zijn. Met andere partijen in de 
spoedeisende zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

BESTUUR EN TOEZICHT

ZORGBREDE GOVERNANCECODE
In 2017 is er een nieuwe zorgbrede governancecode uitgebracht. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorga-
nisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de governance 
zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappe- 
lijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. In 2018 is veel aandacht besteed aan 
de nieuwe code en zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd zoals het herzien van reglementen, opstellen van 
een profiel en visie raad van toezicht en is een statutenwijziging doorgevoerd.

RAAD VAN TOEZICHT
De SGH heeft een onafhankelijk raad van toezicht die de raad van bestuur controleert en met advies terzijde 
staat. De raad van toezicht houdt toezicht op de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de activitei-
ten van de stichting. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de strategie en het beleid aansluit 
op de missie en doelstelling van de organisatie en dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de goed-
gekeurde beleidsplannen.

In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en 
bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
•  het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit,  

integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
•  de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of  

de schorsing van de bestuurder;
•  het zorg dragen voor een goed functionerend (intern) toezicht;
•  het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting;
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• het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
• het toezicht op de financiële verslaglegging;
•  de naleving van de principes van de Governancecode Zorg.

In het verslagjaar heeft de raad van toezicht vijf keer vergaderd met de raad van bestuur. Daarnaast heeft de 
raad van toezicht in een aparte vergadering het eigen functioneren en de samenwerking met de raad van  
bestuur geëvalueerd. In de loop van 2018 is tijd besteed aan de zoektocht naar een nieuwe voorzitter rvt, welke 
per 1 januari 2019 is aangetreden.

De auditcommissie heeft overleg gehad met de bestuurder en administrateur over de begrotingen en  
jaarrekeningen. Bij de bespreking van de jaarrekeningen was de accountant aanwezig. De raad van toezicht 
heeft, gezamenlijk met de raad van bestuur, in 2018 overleg gevoerd met de OR over de algemene gang van 
zaken alsook met de HAP-commissie. Deze besprekingen zijn in een goede sfeer verlopen.

Samenstelling raad van toezicht op 31 december 2018:
• mevrouw A.A.H.M. de Bresser, voorzitter
 nevenfuncties: - voorzitter raad van bestuur Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest;
  - lid raad van toezicht Perspekt;
  - vicevoorzitter raad van commissarissen Woonforte;
  - voorzitter bestuur Stichting Topcare tot mei 2018.

• de heer B. van der Kamp
 nevenfunctie: - advocaat Lexsigma Healthcare Amsterdam.

• mevrouw F.F. Lamkamp 
 nevenfuncties: - lid raad van bestuur Thebe;
  - lid raad van toezicht Stichting Geriant;
  - voorzitter bestuur Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam.

• mevrouw A. Rühl 
 nevenfuncties: - algemeen directeur KNMG;
  - lid raad van advies Medisch Contact;
  - lid beoordelingscommissie RAAK-programma;
  - lid Algemeen bestuur Capaciteitsorgaan.

• de heer J.F. Steffan
 nevenfuncties: - lid raad van commissarissen RABO-Haarlem e.o.;
  - lid raad van commissarissen Levensverzekeringmaatschappij De Onderlinge van 1719 ua.

RAAD VAN BESTUUR 
De SGH heeft een eenhoofdige raad van bestuur. De raad van bestuur (de directeur-bestuurder) bestuurt de  
stichting en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte onder toezicht van de raad van toezicht met in acht 
name van het bepaalde in de statuten.

Samenstelling raad van bestuur op 31 december 2018:
• mevrouw J.M. Mostert
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ORGANISATIE EN MEDEZEGGENSCHAP

ORGANISATIESTRUCTUUR GEZONDHEIDSCENTRA 
De uitgangspunten bij de organisatiestructuur van de gezondheidscentra zijn:
• de disciplines (huisartsenzorg, apotheekzorg en fysiotherapie) vormen de kern van de organisatie; 
• de organisatie faciliteert de disciplines; 
• centraal organiseren waar nodig, decentraal verder invullen en samenwerken; 
• stimuleren van ondernemerschap; 
• zo plat mogelijke organisatie waarbij alle medewerkers uitgenodigd worden om initiatief te nemen; 
• zo laag mogelijk in de organisatie regelcapaciteit organiseren.

ORGANISATIESTRUCTUUR HUISARTSENPOST 
De HuisArtsenPost-Haarlemmermeer (HAP) wordt beheerd door de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer 
(SGH). In een samenwerkingsovereenkomst met de Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer (HVH) is dit vastgelegd. 
Alle huisartsen in Haarlemmermeer, met uitzondering van de  huisartsen in Badhoevedorp, hebben een deelnemer-
sovereenkomst afgesloten met de SGH. In totaal betreft dit 62 huisartsen van de HAGRO’s: Nieuw-Vennep, 
Hoofddorp-Oost, Hoofddorp-Toolenburg, Hoofddorp-West, Hoofddorp-Overbos/Floriande en Zwanenburg/Halfweg. 
De deelnemende huisartsen zijn bepalend voor het inhoudelijk beleid, de SGH is verantwoordelijk voor optimale 
voorwaarden voor de uitvoering van de hulpverlening.
De HAP is een zelfstandig onderdeel van de SGH, met een zelfstandige administratie en jaarverslag. De bestuur-
der is verantwoordelijk voor het financieel beheer en het algemene beleid. De staf van de SGH biedt hierbij  
ondersteuning.

HAP-commissie 
De HVH heeft een HAP-commissie ingesteld, waaraan wordt deelgenomen door tenminste één vertegen- 
woordiger van elke HAGRO. De HAP-commissie is verantwoordelijk voor het medisch-inhoudelijke beleid van de 
HAP en voor de bezetting van huisartsen op de HAP.
De HAP-commissie vergadert minimaal 6 keer per jaar met de bestuurder over de dagelijkse gang van zaken op 
de HAP, de ontwikkelingen en de knelpunten. In de HAP-commissie worden beleidsvoorstellen voorbereid, die 
voorgelegd worden aan de deelnemersvergadering.

Deelnemersvergadering 
In de samenwerkingsovereenkomst met de HVH is vastgelegd dat de deelnemersvergadering tenminste één keer 
per jaar plaatsvindt. De raad van bestuur licht de financiële resultaten toe en bespreekt alle aspecten die van be-
lang zijn voor de deelnemende huisartsen op de HAP. In de deelnemersvergadering worden besluiten genomen 
over het inhoudelijk beleid op de HAP.
Zie bijlage 1 voor het organogram van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer.
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MEDEZEGGENSCHAP 
Ondernemingsraad 
De SGH heeft een ondernemingsraad met vijf leden. De samenstelling van de ondernemingsraad (OR) is zodanig 
dat uit elke kiesgroep tenminste één lid deelneemt aan de OR. Hiermee is de medezeggenschap en de belangen-
behartiging van de medewerkers gewaarborgd. De OR vergadert in principe één keer per 2 maanden. In 2018 
hebben vijf overlegvergaderingen met de raad van bestuur plaatsgevonden en één overlegvergadering met de 
raad van bestuur en de raad van toezicht. Ook heeft de OR een advies uitgebracht met betrekking tot de benoe-
ming van een nieuwe voorzitter raad van toezicht per 1 januari 2019.

Onder andere zijn de volgende onderwerpen in de overlegvergaderingen besproken:
• jaarrekening 2017;
• financiële verslagen per kwartaal;
• jaarplan SGH 2019;
• instemming klokkenluidersregeling, klachtenregeling en benoeming vertrouwenspersoon;
• vervolg plan R, I & E (Risico Inventarisatie en Evaluatie);
• AVG (gevolgen personeel, veilig communiceren);
• onregelmatigheidstoeslag fysiotherapeuten en triagisten en
• onderhandelingen CAO.

In 2018 is de samenstelling van de OR niet gewijzigd. Samenstelling ondernemingsraad op 31 december 2018:
• de heer M. Kappers, voorzitter (kiesgroep fysiotherapie)
• mevrouw J. Hoogeboom (kiesgroep assistentes apotheek en huisartsen)
• mevrouw N. Bonnema (kiesgroep praktijkondersteuners)
• mevrouw M. de Jong (kiesgroep triagisten)
• de heer J. Versteegt (kiesgroep huisartsen en apothekers)

Cliëntenraad
De SGH heeft een centrale cliëntenraad voor de gezondheidscentra en de HAP. In de cliëntenraad zijn alle ge-
zondheidscentra vertegenwoordigd. In 2018 heeft de cliëntenraad tweemaal overleg gehad met de raad van be-
stuur. De volgende onderwerpen zijn besproken:
• cliënttevredenheidsonderzoek;
• rapportage klachten;
• bedrijfsvoering SGH;
• stand van zaken jaarplan;
• meerjarenbeleidsplan.

In 2018 is gesproken over het beter positioneren van de cliëntenraad. 
De uitwerking hiervan staat gepland voor 2019.

Samenstelling cliëntenraad op 31 december 2018:
• mevrouw C. Schoppink
• de heer J. de Zwart
• de heer J. de Nijs
• de heer B. Ottenhof
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Kwaliteitsverslag

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM
De SGH heeft één kwaliteitsmanagementsysteem voor alle disciplines en het samenwerkingsverband. Het veilig-
heids- en risicomanagement maakt hier integraal onderdeel vanuit. De primaire processen zijn beschreven in af-
zonderlijke kwaliteitshandboeken en protocollenmappen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eQuse, 
een digitaal managementsysteem. In dit systeem zijn het opnemen en afhandelen van de prestatie-indicatoren 
ingevoerd, de acties voortkomende uit het kwaliteitssysteem en worden de incidenten digitaal gemeld en afge-
handeld. Het systeem kan nog optimaler gebruikt worden binnen het kwaliteitsmanagement, voor 2019 zal hier 
nog een slag in worden gemaakt.

NEN-EN 15224 Zorg en Welzijn 
De SGH staat voor kwalitatief goede zorg, een gedegen organisatie en transparantie. Dit willen we ook laten 
toetsen door een extern en onafhankelijk instituut.
In 2015 heeft de SGH zich laten toetsen volgens de normen van NEN-EN 15224 Zorg en Welzijn en is het certifi-
caat behaald voor de hele organisatie, met deelcertificaten voor de huisartsen, apotheken, fysiotherapie, 
HuisArtsenPost en de ketenzorg. In 2018 heeft er een hercertificering plaatsgevonden, welke positief is verlopen. 
Voor de komende 3 jaar is de SGH gecertificeerd volgens de NEN-EN 15224 Zorg en Welzijn.

KLACHTENOPVANG 
Algemeen 
SGH beschikt over een klachtenregeling welke voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg 
(Wkkgz). Doordat de medewerkers goed op de hoogte zijn van de klachtenregeling, kunnen zij de cliënten een 
goed advies geven wat zij kunnen doen als zij ontevreden zijn.

Klachten gezondheidscentra Haarlemmermeer 
Per 1 januari 2017 is de interne klachtenregeling aangepast. Er ligt meer nadruk op het afhandelen van de klacht 
door de veroorzaker (Wkkgz), wat een positieve uitwerking heeft op de afhandeling van de klacht.
Bij de klachtenfunctionaris zijn in 2018 zestien meldingen binnengekomen. In 2018 zijn er twee klachten door de 
medisch coördinator in behandeling genomen (in 2017 waren dat er drie). Vier meldingen zijn niet volgens pro-
cedure afgesloten omdat de melders niets meer hebben laten horen (na herhaaldelijk contact zoeken). Een mel-
ding is niet ontvankelijk verklaard en negen meldingen zijn op locatie/discipline niveau opgelost.
Er zijn geen klachten gemeld bij de geschillencommissie en voor zover bekend geen klachten gemeld bij de in-
spectie of het tuchtcollege.

Aantal

Huisartsen 8

Assistente 1

Organisatie 7

Totaal 16

Aantal

Medisch inhoudelijk 3

Organisatie 10

Bejegening 3

Communicatie / informatie -

Totaal 16

OVERZICHT KLACHTEN GC HAARLEMMERMEER
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Klachten HuisArtsenPost Haarlemmermeer 
Bij de klachtenfunctionaris zijn in 2018 eenentwintig klachten binnengekomen. Zeven daarvan zijn opgelost door 
de locatiemanager. Acht klachten zijn in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Deze klagers heb-
ben indien gewenst schriftelijk bericht gehad.
Naar aanleiding van drie klachten is een verbeteractie ingezet: informatie op de website is aangepast, een casuïs-
tiekbespreking en terugkoppeling in werkoverleg. De overige klachten gaven geen aanleiding tot verbeteracties.
Er zijn geen klachten gemeld bij de geschillencommissie en voor zover bekend geen klachten gemeld bij de in-
spectie of het tuchtcollege.

CALAMITEITEN 
In 2018 is er één calamiteit geweest op de HuisArtsenPost. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte ge-
beurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een patiënt of een ernstig 
schadelijk gevolg voor de patiënt of cliënt heeft geleid. De directeur-bestuurder heeft de VIM-commissie ge-
vraagd deze calamiteit te onderzoeken en hierover een rapportage op te stellen voor de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De rapportage is naar de Inspectie is gestuurd en is beoordeeld. De IGJ heeft na 
deze beoordeling het onderzoek naar de calamiteitenmelding afgesloten. Bij de gezondheidscentra zijn geen ca-
lamiteiten geweest in 2018.

MELDINGEN VAN INCIDENTEN PATIËNTENZORG 
De gezondheidscentra en de HuisArtsenPost hebben een systeem voor het veilig melden en analyseren van inci-
denten in de patiëntenzorg. De incidenten worden in de (multidisciplinaire) commissies besproken volgens de 
PRISMA light methode, waarbij met name de risico’s bij de overdracht aandacht krijgen.
Uitgangspunt is het Veilig Incidenten Melden (VIM). De medewerkers worden gestimuleerd incidenten eerst in de 
teams te bespreken en om een melding te doen aan de MIP/VIM-functionaris als ook anderen er van kunnen 
leren. Uitgangspunt: ‘Je hoeft niet zelf de fout te maken om ervan te leren’.

Meldingen gezondheidscentra 
De multidisciplinaire MIP commissie voor de gezondheidscentra heeft in totaal tien leden. De MIP commissie 
komt in wisselende samenstelling samen.
In 2018 is de MIP commissie drie keer bijeen geweest en heeft 29 MIP meldingen beoordeeld. Het aantal meldin-
gen verschilt sterk per jaar (2017:14, 2016: 26, 2015: 14) waarvoor een verklaring moeilijk te geven is. Sinds okto-
ber 2017 worden de meldingen digitaal gedaan; in het handboek wat voor elke medewerkers goed toegankelijk 
is staat een link naar het digitale formulier. De MIP commissie heeft de meldingen geclassificeerd naar risico voor 
de patiëntenzorg.

RISICOCLASSIFICATIE OP BASIS VAN 29 MELDINGEN

Risico Aantal meldingen % van geheel

Zeer hoog 0 0%

Hoog 1 3,5%

Laag 16 55%

Zeer laag 12 41,5%

Totaal 29 100%

Verbetermaatregel Aantal keer % van geheel

Ja 14 48%

Nee 15 52%

Totaal 29 100%
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* het aantal meldingen is gebaseerd op het aantal afgesloten meldingen in 2018. Hierdoor ligt het aantal hoger 
dan het totaal, aangezien ook meldingen uit 2017 zijn meegenomen die pas in 2018 zijn afgerond.

Meldingen HuisArtsenPost 
In 2018 zijn de MIP-procedure en het reglement aangepast conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
en de herziene handleiding van Nederlands Huisartsen Genootschap. De naam van de regeling en de commissie 
zijn aangepast aan wat thans gangbaar is in het veld: VIM-regeling en VIM-commissie.

De VIM-commissie van de HAP bestaat uit vier leden: één huisarts, de medisch coördinator, een gediplomeerde 
triagiste en de kwaliteitsfunctionaris. In 2018 is de VIM-commissie van de HuisArtsenPost vier maal bij elkaar ge-
weest.

In totaal werden 22 meldingen door de commissie behandeld, in 2017 waren dit er 10.
De commissie heeft getracht in 2018 het melden van incidenten te stimuleren door de introductie van een elek-
tronisch meldingsformulier en door terugkoppeling van de adviezen aan de individuele melders en bijdragen aan 
de nieuwsbrief en triagistenoverleg.

Alle uit de meldingen voortvloeiende adviezen werden met de bestuurder van de HAP besproken. Deze adviezen 
zijn door de bestuurder overgenomen en waar nodig is actie ondernomen.

SUBOORZAKEN MELDINGEN*

Suboorzaak Aantal keer % van geheel

Organisatorisch 10 28,5%

Technisch 3 8,5%

Menselijk, medewerker 19 54,5%

Menselijk, patiënt 3 8,5%

Totaal 35 100%
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PRESTATIES KWALITEIT ZORGVERLENING

FYSIOTHERAPIE 
Ook in 2018 zijn door zorgverzekeraars kwaliteitseisen gesteld aan de fysiotherapie om in aanmerking te komen 
voor een overeenkomst met een hoog tarief. Er zijn drie verschillende kwaliteitstrajecten waaraan de fysiothera-
pie moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze overeenkomsten bij de belangrijkste zorgverzekeraars. 
De fysiotherapeuten van de SGH hebben heel veel werk verzet om te voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. 
Met name de eisen die gesteld worden aan de dossiervoering zijn hoog. Het is daarmee een geweldige prestatie 
dat de fysiotherapie voldoet aan alle kwaliteitseisen die door de verschillende zorgverzekeraars zijn gesteld. Dit 
betekent ook dat de cliënten bij de fysiotherapie kunnen rekenen op goede zorg.
De manager fysiotherapie van de gezondheidscentra is kartrekker in het proces om een coöperatie fysiotherapie 
Haarlemmermeer neer te zetten. Het doel is om de samenwerking in de eerste lijn verder te verbeteren en aan te 
sluiten bij nieuwe vormen van organisatie en financiering van onder andere ketenzorg, zorgplannen en zorg in 
de wijk. Met de coöperatie wordt de positie van de fysiotherapie in de regio Haarlemmermeer versterkt, een 
hoge kwaliteitstandaard van zorgverlening bevorderd en bewaakt en de proactieve ontwikkeling van gewenste 
vormen van zorgverlening gefaciliteerd.

APOTHEEK 
De apotheken hebben in 2018 meegedaan met het Onderzoekprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA). Sinds 
1994 kunnen apotheken op vrijwillige basis meedoen aan dit onderzoek. Zij stellen zich op deze manier toets-
baar op en kunnen zo hun eigen prestaties vergelijken met die van andere apotheken. Het OKA bestaat uit be-
zoeken en telefonische hulpvragen van mystery guests. Ook gaat een waarnemer mee met een reguliere patiënt.

HUISARTSEN 
De SGH neemt deel aan de landelijke benchmark van InEen. In deze benchmark wordt de kwaliteit van de 
chronische zorg gemonitord aan de hand van de uitkomsten van de indicatoren van de zorgprogramma’s dia-
betes mellitus, COPD, astma, hart- en vaatziekten (HVZ) en Verhoogd Vasculair Risico (VVR) van deelnemende 
zorggroepen opgenomen. Bij 69% van de in totaal 29 indicatoren ligt de score boven het landelijk gemiddel-
de. De goede uitkomst van de indicatoren geeft aan dat de patiënten met een chronische aandoening bij de 
SGH goed in beeld zijn.

Naast de indicatoren van InEen maakt de SGH voor monitoring en verbetering van kwaliteit ook gebruik van:
• de Praktijkspiegel (inzicht in zorggebruik van patiënten);
•  het kritisch bekijken van voorschrijfbeleid op basis van de indicatoren van geïntegreerde kwaliteitszorg 

Farmacie (GKF);
•  een Diagnostisch Toets Overleg (DTO) om het gericht aanvragen van onderzoek door middel van deskundig-

heidsbevordering te verbeteren.
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SAMENWERKING EXTERNE PARTIJEN

ALGEMEEN
Omdat de zorgvraag steeds complexer wordt en de druk op de eerste lijn groter wordt, is het onderhouden en ver-
sterken van goede relaties met samenwerkingspartners van groot belang. In 2018 is door de bestuurder en door 
medewerkers veel tijd besteed aan het opbouwen, onderhouden en versterken van goede samenwerkingsrelaties.

Huisartsenorganisaties 
De SGH werkt samen met de Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer (HVH), met de huisartsencoöperatie 
Haarlemmermeer Ketenzorg (Zorggroep HK) en met de GES in Nieuw-Vennep (Meerkracht). Er is samenwerking 
rond de ketenzorg (Diabetes, COPD/astma, CVRM/VVR en GGZ), op het gebied van ouderenzorg, jeugd en GGZ. 
De samenwerking heeft als doel om de zorg in de Haarlemmermeer te faciliteren, te versterken en in de gehele 
gemeente de zorg zo gelijk mogelijk aan te bieden. Deze regionale rol zal ook in 2019 verder worden opgepakt.

Afstemming gemeente 
De afstemming met de gemeente Haarlemmermeer is ook in 2018 een belangrijk speerpunt geweest. In de stuur-
groep, met vertegenwoordigers van de huisartsenorganisaties, de gemeente en zorgverzekeraar Zorg en 
Zekerheid, is er bekeken hoe de zorg aan ouderen, GGZ en jeugd beter kan worden afgestemd. Vanuit positieve 
gezondheid wordt bekeken hoe ieder zijn rol kan vervullen om bij te dragen aan de gezondheid van de inwoners 
van de Haarlemmermeer.

Afstemming Spaarne Gasthuis 
Met de huisartsenorganisaties uit Haarlemmermeer, Haarlem en Hillegom zijn afspraken gemaakt over samen-
werking in een medisch coördinatie centrum (MCC). Hierin is vertegenwoordiging van elke regio vastgelegd. Met 
de vertegenwoordiger van Haarlemmermeer vindt afstemming plaats in het overleg van de huisartsenorgani- 
saties. Het MCC heeft in 2018 meerdere regionale transmurale afspraken vastgesteld. Deze afspraken worden ge-
communiceerd met alle huisartsen en er wordt expliciet aandacht aan besteed in gezamenlijke nascholingen.

Regionaal monodisciplinair 
De apothekers van de gezondheidscentra zijn aangesloten bij de Stichting samenwerkende apothekers 
Haarlemmermeer. In het verslagjaar heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de apothekers in de regio over 
afstemming van het kwaliteitsbeleid en het zorgaanbod. Het protocol medicatieoverdracht is in samenwerking 
met het Spaarne Gasthuis aangepast en in werking gesteld.
Alle huisartsen van SGH zijn aangesloten bij de Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer (HVH).

Overleg Spoedeisende Hulp Spaarne Gasthuis 
De bestuurder heeft samen met de voorzitter van de HAP-commissie regulier HAP-SEH overleg met het hoofd van 
de SEH van het Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp. In dit overleg worden samenwerkingsafspraken gemaakt en 
geëvalueerd. Indien zich een incident voordoet dan zijn er korte lijnen en kunnen snel afspraken gemaakt worden.

Ketenpartners Overleg 
De bestuurder neemt namens de HAP deel aan het Ketenpartners Overleg Spoedeisende Zorg Zuid-
Kennemerland en Haarlemmermeer. Aan dit overleg wordt deelgenomen door een vertegenwoordiger van de 
ambulancedienst, vertegenwoordigers van de spoedeisende hulp van het Spaarne Gasthuis, een vertegenwoordi-
ger van de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en vertegenwoordigers van alle huisartsen-
posten in de regio. Dit overleg is erop gericht afstemming te realiseren tussen de verschillende partners in de 
veiligheidsregio Kennemerland/Haarlemmermeer.

Wijkniveau 
In de wijken Overbos en Floriande is een wijkraad actief en vindt wijkoverleg plaats met een vertegenwoordiging 
van de gemeente, welzijn en andere organisaties die van belang zijn voor inwoners op het gebied van gezond-
heid. Medewerkers van de SGH zijn aanwezig bij het wijkoverleg, de bestuurder wordt op de hoogte gehouden 
van de inhoud van dit overleg en kan zelf onderwerpen aandragen die van belang zijn voor het welzijn van de 
bewoners in de wijk. 
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Zorgverzekeraar 
Met Zorg en Zekerheid (Z&Z) heeft intensief en constructief overleg plaatsgevonden, over de invulling van de 
O&I-module, de prestatie-indicatoren en de invulling van de ketenzorg. Daarnaast zijn er de tweejaarlijkse af-
spraken over de begroting en jaarrekening betreffende de HAP.

Landelijk niveau 
Ook in 2018 is een actieve bijdrage geleverd aan landelijke discussies binnen de brancheorganisatie InEen. De be-
stuurder van de SGH heeft zitting in de beleidsadviescommissies Personeel & Arbeid en neemt deel aan klank-
bordgroep voor de cao-Gezondheidscentra. De kwaliteitsfunctionarissen van de HAP en gezondheidscentra 
nemen deel aan de netwerkbijeenkomsten over kwaliteit. De manager van de fysiotherapie neemt deel aan een 
netwerk van managers fysiotherapie in gezondheidscentra, waarin ervaringen worden uitgewisseld en waar mo-
gelijk wordt samengewerkt. In dit netwerk is in 2018 in samenwerking met de KNGF de benchmark fysiotherapie 
ontwikkeld, is er advies gegeven in het kader van de ontwikkelingen rond de CAO en de daaruit voorkomende 
adviesregeling, is de introductie van zorgplannen besproken en is een slag gemaakt in de professionalisering van 
de bedrijfsvoering van de fysiotherapie.

Onderwijs en onderzoek 
De SGH heeft een samenwerkingsverband met Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit (VU). 
Onderdeel van dit samenwerkingsverband is de participatie van de SGH in het VUmc en MSG-science netwerk. 
Vanuit het VU science netwerk vinden wetenschappelijke stages en onderzoek plaats binnen de SGH. De fysiothe-
rapie van de gezondheidscentra is aangesloten bij verschillende netwerken (Claudicationet, MSnetwerk, 
Onconetwerk, artrosenetwerk, Sportnetwerk Haarlemmermeer).

ONTWIKKELINGEN IN 2018
PATZ-groep 
In 2018 is vanuit SGH een PATZ-groep (Palliatieve thuiszorg) opgezet. Doel van de PATZ-groep is om vroegtijdig 
patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en hierdoor te kunnen anticiperen op hun zorgbehoefte 
en de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe te laten nemen. De kaderarts palliatieve zorg van SGH is voorzitter 
van de PATZ-groep bijeenkomsten. Aan de PATZ-groep nemen zeven huisartsen, een internist-oncoloog van het 
Spaarne Gasthuis, een medewerker van hospice Bardo, twee praktijkverpleegkundigen en een aantal wijkver-
pleegkundigen van diverse thuiszorgorganisaties deel.

Vertigo onderzoek 
In 2018 is via het VUscience netwerk vanuit de fysiotherapie een bijdrage geleverd aan onderzoek naar de be-
handeling van draaiduizeligheid in de eerste lijn (vertigo onderzoek).

Team Sportservice Haarlemmermeer 
Een sportcoach van Team Sportservice Haarlemmermeer heeft een beweegspreekuur in gezondheidscentrum 
Overbos. Afgelopen jaar is dit uitgebreid naar gezondheidscentrum Floriande. Cliënten kunnen naar dit spreek-
uur toe als ze een advies willen over (gaan) sporten of bewegen.
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KETENZORG

ALGEMEEN
De gezondheidscentra bieden de volgende zorgprogramma’s aan:
• Diabetes Mellitus type 2;
• COPD;
• astma;
• hart- en vaatziekten (HVZ);
• verhoogd vasculair risico (VVR).

Elk zorgprogramma kent een monodisciplinaire werkgroep (huisartsenzorg) en een multidisciplinaire werkgroep 
(huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeut en apotheker). Voor regionale afstemming is samenwerking 
met de andere zorggroepen in Haarlemmermeer (Haarlemmermeer Ketenzorg en Meerkracht) belangrijk. Dit 
wordt vormgegeven in de multidisciplinaire regionale kwaliteitscommissies, waarin professionals van SGH zitting 
hebben.

Landelijke benchmark ketenzorg 
In de landelijke benchmark diabetes scoort de SGH op 7 van de 8 indicatoren (88%) boven het landelijk gemid-
delde. De enige indicator waarop de SGH lager scoort, is het aantal mensen met diabetes dat rookt.

In de landelijke benchmark COPD scoren de gezondheidscentra bij 2 van de 7 indicatoren (29%) boven het 
landelijk gemiddelde. Eén van de indicatoren waarop de SGH lager scoort, is het aantal mensen met COPD 
dat rookt. Voor de landelijke benchmark astma wordt op alle indicatoren niet boven het landelijk gemiddel-
de gescoord. Er is een verbeterslag gaande om meer patiënten, met een indicatie voor inclusie in het zorg-
programma, op te roepen.
In de landelijke benchmark bij het zorgprogramma HVZ scoort de SGH bij 4 van de 6 indicatoren (66%) boven het 
landelijk gemiddelde. In de landelijke benchmark bij het zorgprogramma VVR scoort de SGH alle 8 indicatoren 
(100%) boven het landelijk gemiddelde.

ONTWIKKELINGEN 
Keten Informatie Systeem 
In de regio Haarlemmermeer is in 2014 gekozen voor een Keten Informatie Systeem. Het KIS faciliteert het be-
handelen en registreren volgens geldende protocollen en biedt de mogelijkheid om ook met andere behandela-
ren te betrekken bij de zorg. De verwijzing naar en rapportage door de apotheek, diëtist, de fysiotherapeut en 
de podotherapeut vindt plaats via het KIS. Voor de zorgprogramma’s Diabetes en COPD werd al gebruik gemaakt 
van het KIS, in 2018 zijn daar astma, CVRM/VVR en ouderen aan toegevoegd.

Netwerkbijeenkomst ketenzorg 
In mei 2018 is samen met de andere huisartsenorganisaties in Haarlemmermeer een bijeenkomst rond ketenzorg 
gehouden voor huisartsen, praktijkondersteuners en ketenpartners. De bijeenkomst bestond uit diverse 
workshops en de presentatie van de landelijke benchmark voor de indicatoren van de zorgprogramma’s Diabetes 
en COPD.
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CLIENTBETROKKENHEID

OORDEEL CLIËNTEN
De klanttevredenheid wordt bij de fysiotherapie doorlopend gemeten door middel van de PREM vragenlijsten. In 
2018 was er een gemiddeld hoge klanttevredenheid, gemiddeld een 8,7. De klanttevredenheid is bij de apothe-
ken van februari tot half mei gemeten door middel van de PREM vragenlijsten. In 2018 was er een gemiddeld 
hoge klanttevredenheid, gemiddeld een 8,7 bij apotheek Floriande en een 8,4 bij apotheek Drie Meren.

NIEUWSBRIEVEN 
Communicatie gaat steeds meer digitaal. In 2018 is de digitale nieuwsbrief Gezond&Meer eenmaal verstuurd. Het 
geeft de gezondheidscentra de gelegenheid om in te springen op de actualiteit, zoals het aanbod van activitei-
ten. De cliëntenkrant Gezond & Meer is in 2018 eenmaal verschenen en huis-aan-huis verspreid in de wijken 
Overbos en Floriande.

WEBSITE
In 2018 is de website van de HuisArtsenPost vernieuwd. Hierbij is de informatievoorziening naar de client verbe-
terd en ook voor mobiel gebruik geschikt gemaakt. De cliëntenraad heeft hiervoor input geleverd. De website 
van de gezondheidscentra zal in 2019 vernieuwd worden.
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ONTWIKKELINGEN 2018

FYSIOTHERAPIE
Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn Haarlemmermeer 
Het Paramedisch Behandelcentrum Hoofddorp Haarlemmermeer (PBHH) is een specialistisch paramedisch behan-
delcentrum binnen de SGH, waar mensen met diverse vormen van hoofdpijn behandeld kunnen worden.
In 2018 zijn 876 patiënten behandeld die 5320 behandelingen kregen. De aanmeldingen komen in toenemende 
mate van buiten de regio.
Het PBHH is actief op het gebied van onderzoek en onderwijs. Zo is er in 2018 een onderzoek ontwikkeld naar de 
behandelstrategie van kinderen met hoofdpijn en de effectiviteit van manuele therapie bij migraine en zijn 
meerdere wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Ook wordt er actief bijgedragen aan wetenschappelijk on-
derzoek, ook vanuit andere disciplines.

E-health
Vanuit de E-health is het gebruik van huiswerkoefeningen-apps verder gestimuleerd. Op deze wijze is het voor 
cliënten mogelijk om laagdrempelig ook thuis oefeningen te doen die bijdragen aan het herstel.

APOTHEEK 
In de apotheek is de receptcontrole online ingevoerd. Dit biedt de apothekers de mogelijkheid om online van 
buiten de apotheek de recepten inclusief bewakingssignalen te kunnen controleren. Naast de efficiëntie die dit 
systeem biedt, worden de recepten op de dag van aflevering nagekeken zodat de service en kwaliteit naar de 
client toe is verbeterd.

HUISARTSEN 
POH-GGZ jeugd
In samenspraak met de gemeente en zorgverzekeraar is de praktijkondersteuner GGZ jeugd in de gehele 
Haarlemmermeer beschikbaar gekomen in 2018. De POH GGZ jeugd ondersteunt de huisarts bij problematiek bij 
de jeugd betreffende de geestelijke gezondheid. Op deze wijze kan de jeugd in een vertrouwde omgeving en 
dicht bij huis terecht en is er de mogelijkheid gecreëerd om sneller de problematiek in kaart te brengen om zo 
gerichter hetzij zelf te behandelen, hetzij gerichter te kunnen verwijzen.

Vanuit SGH bestond deze functie al maar dit was qua financiering niet goed geregeld.

HUISARTSENPOST
Realisatie extra diagnostiek
De diagnostiek betreffende CRP-meting en röntgendiagnostiek is toegankelijk gemaakt voor huisarts en patiënt 
vanuit de HuisArtsenPost. De CRP-meting kan op de HuisArtsenPost zelf worden verricht en voor röntgendiagnos-
tiek kan er direct worden verwezen naar de röntgen van het Spaarne Hoofddorp zonder tussenkomst van de 
SEH. Hierdoor kan er sneller en efficiënter een diagnose worden gesteld.

Voorbereiding Kwaliteitskader voor de Spoedzorgketen
Op initiatief van Zorginstituut Nederland hebben elf landelijke partijen die betrokken zijn bij de spoedzorg een 
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Kwaliteitskader voor de Spoedzorgketen ontwikkeld. Het kwaliteitskader richt zich op de kwaliteit van de spoed-
zorg die zorgverleners in ketenverband leveren en beschrijft normen, richtlijnen en aanbevelingen voor de sa-
menwerking van de schakels in de keten.
De HuisArtsenPost heeft in 2018 in samenwerking met de regiopartijen een start gemaakt om met elkaar te be-
kijken hoe de nieuwe normen geïmplementeerd kunnen worden.

Samenwerking Spoedpost
In 2018 is er verder ingezet op samenwerking met de SEH te versterken en waar nodig te
verbeteren. Naast reguliere afspraken, zowel inhoudelijk als procesmatig, zijn er ook verbeteringen aangebracht 
in de samenwerkingsafspraken. Daarnaast zijn de lijnen met de SEH erg kort, waardoor er makkelijk geschakeld 
kan worden, mochten er zaken zijn die directe aandacht behoeven.

Leerbedrijf
De HuisArtsenPost is in 2017 erkend als leerbedrijf en heeft dat in 2018 doorgezet. Een belangrijk deel van mbo 
opleidingen bestaat uit leren en werken in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming (BPV). Studenten 
doen dat bij een erkend leerbedrijf.
Als leerbedrijf wordt er een bijdrage geleverd aan de opleidingen en is er een mogelijkheid gecreëerd om zelf 
een hand te hebben in de mogelijkheden van personeelswerving bij het dreigende personeelstekort.

BEDRIJFSVOERING
ICT
Twee-factor authenticatie
Op het gebied van de ICT is er extra aandacht besteed aan de privacy. Voor het gebruik van e-mail en gedeelde 
drive bestanden is een twee-factor authenticatie ingevoerd. Dit is systemisch vastgelegd waardoor alleen middels 
deze twee-factor toegang mogelijk is tot e-mail en de gedeelde bestanden.

Inzage patiëntengegevens
Toegang tot patiëntgegevens wordt door huisartsen en apothekers opgevraagd door middel van een UZI-pas. De 
rechten voor toegang tot patiëntgegevens is ingesteld op minimaal noodzakelijke rechten. Inzage in patiëntge-
gevens door huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten wordt gelogd.

Veilig communiceren
Met de komst van de AVG-wetgeving en de digitalisatie van de communicatie is het noodzakelijk geworden om 
veilig te kunnen communiceren. Met de zorgaanbieders in de regio is de aanbieder Zivver gekozen, zodat er 
makkelijk onderling over privacygevoelige zaken gemaild kan worden. Zivver biedt ook de mogelijkheid om met 
cliënten te gaan mailen, dit zal in 2019 worden uitgerold.

ICT in kwaliteitsmanagementsysteem
De ICT krijgt een steeds grotere rol binnen de zorg en dus ook binnen SGH. In 2018 is een start gemaakt om de 
ICT te integreren in het kwaliteitssysteem. Dit zorgt voor meer borging van de kwaliteit van de ICT en biedt de 
mogelijkheid om te toetsen, controleren, bij te stellen en te verbeteren.

Duurzaamheid
Ook binnen de SGH zijn we bezig om kritisch te kijken hoe we meer duurzaam kunnen zijn. Er wordt gepoogd 
om met minder papier te werken door meer digitaal te doen. Zo is de administratie gestart om volledig digitaal 
te werken. En als papier noodzakelijk is, doet SGH dit met duurzaam papier.

Een van de gezondheidscentra is in 2018 volledig overgegaan op LED verlichting. Ook zijn de energiecontracten 
opnieuw afgesloten waarbij er indien mogelijk volledig op groene stroom is overgegaan. Bij het vernieuwen van 
apparatuur zoals computers en andere apparaten is het energielabel in de aanschaf belangrijk.

GOVERNANCE
In 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg uitgebracht. Het belang van het naleven van deze code is van SGH 
van groot belang; goed bestuur en toezicht is essentieel in de zorg. Naar aanleiding hiervan zijn de reglementen 
van de raad van toezicht en de raad van bestuur geëvalueerd en vernieuwd, is er een profiel en visie raad van 
toezicht opgesteld, een klokkenluidersregeling opgesteld en is er een statutenwijziging doorgevoerd.
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING (AVG) 
Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking van kracht. Hierin zijn de belangrijkste regels 
voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Naast dat er al veel zaken op het gebied van 
privacy geborgd waren binnen de SGH, waren er wel extra zaken die op orde moesten zijn voor de AVG. Zo is er 
onder andere een verwerkingsregister opgesteld, een functionaris gegevensbescherming benoemd, een protocol 
datalekken opgesteld en is er op ICT-gebied het één en ander aangepast en ingevoerd (zie boven). Ook is er een 
autorisatieschema opgesteld voor het EPD van de huisartsen.

Verder is er blijvend aandacht voor het bewustzijn van de medewerkers op het gebied van privacy. Alle medewer-
kers hebben een verklaring ondertekend voor het omgaan met internet, e-mail en social media en hebben een 
boekje gekregen waarin de afspraken van de SGH staan rondom privacy.

STRATEGIE
In 2018 is zowel voor de HAP als voor de gezondheidscentra een start gemaakt om te komen tot een strategie 
voor komende jaren. Vanuit de strategie zal een meerjarenbeleidsplan worden opgesteld.
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Sociaal verslag
ALGEMEEN
Voor SGH was 2018 een minder stabiel jaar qua personeel. Een hoger ziekteverzuim en tekorten van personeel in 
de gezondheidszorg werden in de loop van het jaar ook voor SGH merkbaar. Daarnaast werd in de loop van 2018 
duidelijk dat het voortbestaan de CAO Gezondheidscentra een discussiepunt was. De CAO is eind 2018 door de 
werkgeversorganisatie opgezegd.

PERSONEEL
Werknemersgegevens (instroom, uitstroom) 
Eind 2018 waren 123 medewerkers in dienst bij de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. 
In 2018 zijn 24 medewerkers in dienst gekomen en 19 medewerkers uit dienst gegaan.

*) In 2017 is een fulltime werkweek van 36 uur naar 38 uur gegaan. Dit heeft gevolgen gehad op de
berekening van de aanstellingspercentages.

TABEL 1: OPBOUW MEDEWERKERSBESTAND PEILDATUM 31-12-2018

Medewerkers dienstbetrekking Vrouw Man Totaal

Oproepkracht - - -

Parttime 105 16 121

Fulltime 1 1 2

Totaal 106 17 123

Werving en selectie 
Er zijn 6 vacatures geweest in 2018, deze zijn allemaal ingevuld waarbij in sommige gevallen meerdere medewer-
kers de vacature hebben opgevuld. Wel is het dreigende personeelstekort in de zorg ook langzaamaan merkbaar 
binnen SGH bij het invullen van vacatures.

TABEL 2: PERSONEEL NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT

Leeftijd Vrouw Man

0 - 24 2 2

25 – 34 20 2

35 – 44 25 3

45 – 54 31 6

55 – 59 14 1

60 - 64 14 3

Totaal 106 17
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Ziekteverzuim 
In 2018 bedroeg het verzuimpercentage 7,41 %.

VERZUIM NAAR VERZUIMKLASSEN

Kort ( < 7 dagen ) 269 dagen 17% van het verzuim

Middellang ( 8-42 dagen ) 335 dagen 21% van het verzuim

Langdurig ( >42 dagen ) 998 dagen 62% van het verzuim

Het ziekteverzuim was afgelopen jaar hoger dan het landelijk gemiddelde (4,3% bron CBS) en het gemiddelde in 
de branche Zorg en Welzijn (5,7% bron CBS). De voornaamste reden hiervan is een aantal langdurig zieken waar-
bij de oorzaak veelal niet werk gerelateerd is. Ondanks het hogere verzuimcijfer neemt de SGH actief maatrege-
len om het verzuim op acceptabel niveau te houden. Het preventief consult wordt aangeboden aan medewerkers 
en er worden gesprekken gevoerd met medewerkers die frequent verzuimen. Langdurig zieke medewerkers wor-
den intensief begeleid en voor medewerkers die re-integreren wordt het werk aangepast.
Daarnaast wordt door de SGH aandacht besteed aan de oorzaken van werkdruk en is een studiemiddag aange-
boden met als onderwerk werkgeluk.

PERSONEELSBELEID
Functionerings- en beoordelingsgesprekken 
De leidinggevenden hebben met de medewerkers jaarlijks een evaluatie- of een functioneringsgesprek. 
Daarnaast wordt jaarlijks een beoordelingsgesprek gevoerd, waarbij een besluit wordt genomen over een even-
tuele salarisverhoging.

Stages 
Binnen alle disciplines worden stagiairs begeleid vanuit diverse MBO en HBO opleidingen. In gezondheidscen-
trum Floriande is een opleidingsplaats voor een Huisarts in Opleiding.

Opleidingen 
De SGH faciliteert en stimuleert zorgverleners om kennis en vaardigheden uit te breiden. Dit maakt innovatie 
mogelijk. In 2018 is 3,5% van de loonsom geïnvesteerd in scholing. Dit werd voornamelijk besteed aan vakinhou-
delijke bij- en nascholing en specialisatie.

Kaderhuisartsen 
Een aantal huisartsen heeft een kaderopleiding gevolgd. In 2018 heeft een huisarts de kaderopleiding palliatieve 
zorg afgerond. Naast deze kaderarts beschikt de SGH ook over een kaderhuisarts Diabetes Mellitus, GGZ, beleid 
en beheer en uro-gynaecologie.

Master fysiotherapeuten 
Vijf fysiotherapeuten volgen een masteropleiding. Twee volgen de oncologiefysiotherapie, verder worden de 
masters manuele therapie, geriatrie en orofaciale fysiotherapie gevolgd. Negen fysiotherapeuten hebben een 
mastertitel (manueel therapie, psycho-somatische fysiotherapie en kinderfysiotherapie).

Promovendi 
Eén fysiotherapeut is gepromoveerd. Twee fysiotherapeuten doen promotieonderzoek. 

Scholing 
Voor alle medewerkersgroepen zijn scholingsplannen opgesteld en is er budget beschikbaar. Er wordt per groep 
bekeken of er naast verplichte scholing ook mogelijkheid is om zelf een keuze te maken uit scholingsaanbod. Net 
als ieder jaar werden ook in 2018 diverse interne scholingen verzorgd zoals bedrijfshulpverlening, AED/reanima-
tie, interne audits, intervisie en vakinhoudelijke scholing.
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Vertrouwenspersoon 
De SGH beschikt over een externe vertrouwenspersoon, waar het personeel laagdrempelig contact mee op kan 
nemen. De vertrouwenspersoon wordt in het kader van sociaal beleid extern aangesteld ter bescherming en ter 
ondersteuning van de medewerkers. Het aanstellen van een vertrouwenspersonen maakt een essentieel onder-
deel uit van beleid dat ongewenst gedrag moet tegengaan en het melden van een (vermoeden van een) mis-
stand bevordert.

Bedrijfsongevallen en beroepsziekten 
In 2018 zijn geen bedrijfsongevallen of beroepsziekten bij de bedrijfsarts gemeld.
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Bijlage 1 

ORGANOGRAM STICHTING GEZONDHEIDSCENTRA HAARLEMMERMEER

    = functionele bevoegdheid
    = overleglijn

*) bestuurder, formeel Raad van Bestuur

**) De Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer (HVH) is de samenwerkingspartner van de Stichting 
Gezondheidscentra Haarlemmermeer voor het beleid van de HAP-Haarlemmermeer. 

 De HVH heeft een HAP-commissie ingesteld, waaraan wordt deelgenomen door tenminste één  
vertegenwoordiger van elke HuisArtsenGROep (HAGRO) in Haarlemmermeer. 

 De HAP-commissie  is verantwoordelijk voor het medisch-inhoudelijke beleid van de HAP en voor  
de bezetting van huisartsen op de HAP.

Raad van Toezicht

Cliëntenraad

OR

STAF
- Administratie
- ICT
- Onderhoud
- Kwaliteit Zorg &  

Innovatie

HVH**
HAP-

commissie

HUISARTSENPOST
HAARLEMMERMEER 
- Locatiemanager en 
 triagisten
- Medisch coördinator
- Kwaliteitsmedewerker

GC OVERBOS
- huisartsen
- fysiotherapeuten

GC FLORIANDE
- huisartsen
- apotheek
- fysiotherapeuten

GC DRIE MEREN
- huisartsen
- apotheek
- fysiotherapeuten

Bestuurder*



25 | jaarverslag SGH 2018

Bijlage 2 

JAARREKENING STICHTING GEZONDHEIDSCENTRA HAARLEMMERMEER



S�ch�ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
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Aan het bestuur en de Raad van Toezicht van
S�ch�ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer  
Waddenweg 1  
2134  XL  Hoofddorp

Warmond, 11 april 2019
Kenmerk: 1726

Geachte leden van het bestuur en de Raad van Toezicht,

Hierbij brengen wij u verslag uit over het boekjaar 2018 met betrekking tot uw s�ch�ng.

Voor de controleverklaring van de ona�ankelijke accountant verwijzen wij u naar het hoofdstuk " overige
gegevens" op pagina 37 van dit rapport.

Tot het verstrekken van nadere toelich�ngen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Was getekend
M. Zandbergen MSc RA



Bestuursverslag over 2018 
 

 

Inleiding 

Voor u ligt de jaarrekening over 2018 van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer met het 

verslag van de raad van bestuur.  Als maatschappelijke organisatie opererend in de eerstelijns 

gezondheidszorg leggen wij verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en de behaalde 

resultaten. In dit bestuursverslag wordt informatie verschaft om de jaarrekening zinvol te kunnen 

interpreteren. 

 

1. Algemeen 

In 2018 hebben binnen de gezondheidscentra de disciplines huisartsen en apotheken een stabiel 

jaar gehad en de begroting gehaald. Dit geldt ook voor het centraal bureau. De discipline 

fysiotherapie heeft haar begroting niet gehaald; door ziekte en zwangerschapsverloven zijn de 

inkomsten achtergebleven op begroting met een negatief resultaat tot gevolg. Het totale resultaat 

voor de gezondheidscentra is positief, zodat een toevoeging aan de reserve gedaan kan worden. De 

financiële reserve blijft ruim 10% van de omzet, conform de doelstelling van de SGH.  

 

De HuisArtsenPost (HAP) heeft een positief financieel resultaat geboekt.  Ondanks dat de 

verwachting met betrekking tot de hulpverlening achter is gebleven op begroting, zijn ook de kosten 

lager dan begroot wat tot een positief resultaat heeft geleid. 

 

 

2. Doelstelling 

De Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH) beheert gezondheidscentra en een 

HuisArtsenPost. De SGH stelt zich ten doel:  

• het bieden van geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg, preventief en curatief, alsmede 

het bevorderen van welzijnszorg; 

• het stimuleren van initiatieven tot samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg en  

• het verlenen van diensten aan samenwerkende hulpverleners in de 

eerstelijnsgezondheidszorg. 

 

De SGH tracht hetzij alleen of in samenwerking met anderen dit doel te bereiken door: 

• het zonder winstoogmerk beheren van gezondheidscentra; 

• het zonder winstoogmerk beheren van een HuisArtsenPost in nauw overleg met de 

Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer; 

• het stimuleren van initiatieven, gericht op samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg; 

• het verlenen van ondersteunende diensten aan personen of groepen van personen, die 

uitvoerend en/of initiërend actief zijn op het gebied van de  eerstelijnsgezondheidszorg; 



• het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking, zowel binnen de gezondheidscentra als 

in andere samenwerkingsverbanden, ten behoeve van integrale en continue zorg; 

• het signaleren van tekorten in de gezondheids- en welzijnszorg en 

• het daadwerkelijk betrekken van de cliënten bij de hulpverlening. 

 

 

3. Missie en visie 

De Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer biedt eerstelijnsgezondheidszorg volgens de 

geldende landelijke richtlijnen en standaarden, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat.  

 

Kernwaarden 

De zorg wordt gekenmerkt door aandacht, kennis en samenwerking, waarbij de volgende 

kernwaarden benoemd zijn:  

 

• Zorg: De zorg voor de cliënt staat centraal.  

• Aandacht: Oprechte aandacht voor de cliënt is de basis. De cliënt wordt benaderd op basis 

van gelijkwaardigheid en respect. De zorgverlener geeft de cliënt relevante informatie op 

het niveau van de cliënt. De cliënt wordt op deze manier in staat gesteld zelf beslissingen te 

nemen over de gewenste behandeling. Zo wordt de zelfredzaamheid van de cliënt 

bevorderd. 

• Kennis: Kennis is een voorwaarde voor de borging van de kwaliteit van de zorg en maakt 

innovatie mogelijk. De zorgverleners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om op de hoogte 

te blijven van de laatste ontwikkelingen en kennis en vaardigheden uit te breiden.  De zorg 

die geleverd wordt is evidence based. 

De SGH levert een bijdrage aan onderwijs door het begeleiden van stagiairs en door het 

deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.  

• Samenwerking: De lijnen van overleg zijn kort, zorgverleners adviseren elkaar en maken 

gebruik van elkaars kennis. De specialistische deskundigheid van de zorgverleners wordt 

optimaal benut. Er wordt op een open en collegiale wijze samengewerkt.   

De zorgverlener heeft samen met de cliënt de regie over zijn/haar zorg, waarbij de cliënt de 

keuze maakt hoe de zorg vormgegeven wordt. De SGH neemt deel aan netwerken om de 

zorg voor de cliënten optimaal af te kunnen stemmen. Met ketenpartners worden afspraken 

vastgelegd.  

 

 



Visie gezondheidscentra 

De SGH biedt doeltreffende en veilige eerstelijnszorg binnen haar verzorgingsgebied.  

 

De cliënt kan beschikken over de zorg, zowel preventief als curatief, die voor hem of haar 

noodzakelijk is en binnen het aanbod van de SGH valt. De cliënt kan binnen een verantwoord (= 

conform de wettelijke normen en regels) tijdsbestek terecht voor de zorg.   

De zorgverlener geeft de cliënt relevante informatie op het niveau van de cliënt. De cliënt wordt op 

deze manier in staat gesteld zelf beslissingen te nemen over de gewenste behandeling (informed 

consent). Zo wordt gestreefd naar optimale betrokkenheid van de cliënt.     

Alle cliënten ontvangen geschikte en correcte zorg ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, 

taalvaardigheid, culturele, etnische, maatschappelijke of andere achtergrond.  

De cliënt wordt indien nodig verwezen naar een andere zorgverlener binnen of buiten de SGH zodat 

de continuïteit van zorg gewaarborgd is. Acute huisartsen -  en farmaceutische zorg is 7 dagen per 

week / 24 uur per dag beschikbaar.   

 

Bevoegde, bekwame en bewuste medewerkers zijn voorwaarde om geschikte en correcte zorg te 

kunnen leveren. De zorg die geleverd wordt is evidence based. 

 

Visie HuisArtsenPost 

De HuisArtsenPost biedt buiten kantooruren acute eerstelijnszorg aan alle mensen die ingeschreven 

staan bij de deelnemende huisartsen in Haarlemmermeer. De HuisArtsenPost is zodanig 

georganiseerd dat deze goed bereikbaar en herkenbaar is. 

 

 

4. Bestuursstructuur 

De SGH heeft een onafhankelijk raad van toezicht die de raad van bestuur controleert en met advies 

terzijde staat. De raad van toezicht houdt toezicht op de strategie en de voornaamste risico’s die 

verbonden zijn aan de activiteiten van de stichting. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op 

toe dat de strategie en het beleid aansluit op de missie en doelstelling van de organisatie en dat de 

uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de goedgekeurde beleidsplannen.  

 

In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de 

volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid: 

• het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van 

de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder; 

• de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag 

en/of de schorsing van de bestuurder; 

• het zorg dragen voor een goed functionerend (intern) toezicht; 

• het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting;  



• het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening; 

• het toezicht op de financiële verslaglegging; 

• de naleving van de principes van de Governancecode Zorg. 

 

In het verslagjaar heeft de raad van toezicht vijf keer vergaderd met de raad van bestuur. Daarnaast 

heeft de raad van toezicht in een aparte vergadering het eigen functioneren en de samenwerking  

met de raad van bestuur geëvalueerd. In de loop van 2018 is tijd besteed aan de zoektocht naar een 

nieuwe voorzitter voor de raad van toezicht, welke per 1 januari 2019 is aangetreden. 

 

De audit-commissie heeft één keer fysiek overleg gehad met de bestuurder en de administrateur. In 

deze bijeenkomst was de accountant aanwezig. Daarnaast is er per mail afstemming geweest over 

begrotingen 2019. 

 

De raad van toezicht heeft, gezamenlijk met de raad van bestuur, in 2018 overleg gevoerd  met de 

OR over de algemene gang van zaken alsook met de HAP-commissie. Deze besprekingen zijn in een 

goede sfeer verlopen. 

 

Samenstelling raad van toezicht op 31 december 2018:            

• mevrouw A.A.H.M. de Bresser, voorzitter; 

• de heer B. van der Kamp; 

• mevrouw F.F. Lamkamp; 

• mevrouw A. Rühl; 

• de heer J.F. Steffan. 

 

Samenstelling raad van bestuur op 31 december 2018: 

• mevrouw J.M. Mostert. 

 

 

5. Organisatie 

De SGH organiseert en levert geïntegreerde eerstelijnszorg. De professionals binnen de organisatie 

zijn verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van zorgprogramma’s.  

 

Organisatie gezondheidscentra 

De uitgangspunten voor de organisatie van de gezondheidscentra:  

 

• de disciplines (huisartsenzorg, apotheekzorg en fysiotherapie), vormen de kern van de 

organisatie; 

• de organisatie faciliteert de disciplines; 

• centraal organiseren waar nodig, decentraal verder invullen en samenwerken; 



• stimuleren van ondernemerschap; 

• zo plat mogelijke organisatie waarbij alle medewerkers uitgenodigd worden om initiatief te 

nemen; en 

• zo laag mogelijk in de organisatie regelcapaciteit organiseren. 

 

 

Organisatie HuisArtsenPost 

In een samenwerkingsovereenkomst met de Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer (HVH) is 

vastgelegd dat de SGH het beheer voert over de HuisArtsenPost. Alle huisartsen in 

Haarlemmermeer, met uitzondering van de huisartsen in Badhoevedorp, hebben een 

deelnemersovereenkomst afgesloten met de SGH. De deelnemende huisartsen zijn bepalend voor 

het inhoudelijk beleid, waarbij gebruik gemaakt wordt van de richtlijnen en standaarden die binnen 

de beroepsgroep leidend zijn. Met andere partijen in de spoedeisende zorg worden 

samenwerkingsafspraken gemaakt. 

 

De SGH is verantwoordelijk is voor optimale voorwaarden voor de uitvoering van de hulpverlening. 

De doktersassistentes (triagisten) zijn in dienst bij de SGH, de SGH draagt zorg voor adequate 

huisvesting en ICT en maakt afspraken over het vervoer van de huisartsen.  

 

Afstemming over de zorg vindt plaats in de HAP-commissie, waarin overleg plaatsvindt tussen 

vertegenwoordigers van alle HuisArtsenGROepen (HAGRO’s) en de bestuurder van de SGH.  

 

 

6. Kwaliteitsbeleid 

Het kwaliteitsbeleid  van de SGH is sterk verankerd in de organisatie. Er is één 

kwaliteitsmanagementsysteem voor alle disciplines. In 2018 heeft er een her-certificering voor de 

ISO NEN 15224 (Zorg en Welzijn) plaatsgevonden met deelcertificaten voor de huisartsen, 

apotheken, fysiotherapie, HuisArtsenPost en de ketenzorg. Deze her-certificering is positief 

afgerond. 

 

Het veiligheidsmanagement systeem (de klachtenregeling, de interne audits, de risico-inventarisatie, 

de afhandeling van meldingen incidenten patiëntenzorg en calamiteitenafhandeling) is 

multidisciplinair opgezet. Dit is een intensieve werkwijze, maar levert een groot draagvlak voor het 

kwaliteitsmanagementsysteem bij alle disciplines. 

 

In het begin van 2018 is veel aandacht besteed aan het thema “Privacy” in het kader van de nieuwe 

wetgeving (AVG). Privacy is een blijvend aandachtspunt.  

 

 



7. Toekomstige ontwikkelingen 

Te verwachten is dat de zorgvraag in de eerstelijn in de komende jaren blijft toenemen. Factoren die 

hieraan bijdragen: substitutie van de tweede naar de eerstelijn, vergrijzing, toename van mensen 

met meerdere ernstige chronische ziektes, bezuinigingen in de specialistische GGZ en de 24-

uurseconomie (HAP). Tevens zorgt het tekort aan zorgpersoneel binnen de zorgsector voor extra 

druk op de eerstelijn. 

 

Binnen de SGH is te merken dat de werkdruk toeneemt. Met name binnen de huisartsenzorg wordt 

de werkdruk groter door hierboven genoemde factoren. Daarnaast is het voor de fysiotherapeuten 

steeds moeilijker om met de huidige tarieven een positief resultaat te genereren, wat ook leidt tot 

werkdruk.  

 

De zorgverzekeraars hebben een grote invloed op het toekennen van budgetten en vergoedingen 

van verrichtingen en de financiering van de organisatie van de zorg. Met de preferente 

zorgverzekeraar vindt regelmatig overleg plaats. Dit overleg vindt plaats in een positieve, open sfeer. 

De ervaring leert dat zorgverzekeraars inzien dat de eerstelijn een cruciale rol heeft bij het leveren 

van de zorg dicht bij de burger.  

 

De gezondheidscentra worden aanvullend gefinancierd uit de GEZ module (geïntegreerde 

eerstelijnszorg). Per 2018 heeft de NZa betaaltitels voor organisatie en infrastructuur (O&I) 

vastgesteld ter vervanging van deze betaaltitel. Voor 2018 is SGH gefinancierd volgens de oude GEZ-

betaaltitel; voor 2019 zal SGH voor deze gelden middels de nieuwe betaaltitels gecontracteerd gaan 

worden.  

 

Sinds medio 2016 is er een samenwerking van de HuisArtsenPost (HAP) met de Spoed Eisende Hulp 

(SEH) van het Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp. In 2018 is wederom aandacht besteed aan de 

consequenties van de lateralisatie van afdelingen binnen het Spaarne en het effect op de 

spoedeisende hulp. In goed overleg met het bestuur en de staf van het Spaarne Gasthuis wordt de 

afstemming en de borging van veilige zorg op de locatie Hoofddorp frequent besproken. 

 

De SGH is actief in het samenwerken met externe partijen, die een rol spelen bij de gezondheid en 

het welzijn van de inwoners in Haarlemmermeer. Daartoe wordt samengewerkt met andere 

eerstelijns zorgorganisaties, met de gemeente Haarlemmermeer en met instellingen op het gebied 

van maatschappelijk welzijn en sport. 

 

In 2019 zal voor zowel de gezondheidscentra als voor de HAP een strategienota worden vastgesteld. 

Deze nota zal richting geven voor de komende jaren. 

 



8. Financieel resultaat 2018 

Per balansdatum bedraagt de solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) 31%. De solvabiliteit 

is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar (27%). Dit komt door de toename van de algemene 

reserve- en het bestemmingsfonds.  

 

De kasstroom uit bedrijfsoperaties/operationele activiteiten bedroeg in 2018  € 372.907. De 

kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten waren per saldo  - € 141.074. Per saldo 

steeg het saldo liquide middelen over het boekjaar 2018 met  € 135.833.  Dit heeft grotendeels 

betrekking op de mutatie van de kortlopende schulden.  

 

De stichting heeft niet de beschikking over een kredietfaciliteit bij een bank. De verwachting is dat 

de huidige liquide middelen toereikend zijn voor de uitoefening van de activiteiten. Ultimo 2018 zijn 

geen risico's en onzekerheden bekend die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de interne en 

externe verslaggeving. 

 

Financieel resultaat Gezondheidscentra 

De gezondheidscentra ontvangen aanvullende financiering voor de organisatie van de zorg via de 

module Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ). De kosten voor de GEZ zijn onder begroting gebleven. 

 

Huisartsendiscipline 

Het resultaat van de huisartsendiscipline is conform begroting. Het aantal ingeschreven patiënten is 

stabiel gebleven op ongeveer 22.000 patiënten.  

 

Fysiotherapie 

De fysiotherapie heeft een minder jaar gehad. Door ziekte en zwangerschapsverloven zijn de 

inkomsten achtergebleven op begroting, ondanks de toename van hulpvragen in vergelijking met 

2017. De begroting is niet gehaald.   

 

Apotheken 

De apotheken sluiten het jaar positief af ondanks een hoger dan gemiddeld verzuim en veel 

personeelswisselingen. Afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan kostenreductie door middel 

van het efficiënt inrichten van de processen in de apotheek en een optimale inzet qua kosten en 

kwaliteit van het personeel. 

 

Financieel resultaat HuisArtsenPost 

Op de HuisArtsenPost is in 2018 minder zorg verleend dan begroot, waardoor de omzet lager is dan 

verwacht. Daarentegen zijn de kosten op totaalniveau lager uitgevallen dan begroot; de ANW 

diensten zijn lager dan begroot doordat niet alle regiediensten zijn ingezet.  De personeelskosten 

zijn wel hoger dan begroot. Dit komt door de nabetaling van ORT over opgenomen vakantiedagen, 



de extra inzet van triagisten door ziekte en hogere scholingskosten. Het resultaat van de HAP is wel 

positief; er zal € 8.314 aan de financiële reserve worden toegevoegd. In het tarief van 2020 zal            

€ 65.578 worden verrekend.  

 

9. Verwachting financieel resultaat 2019 

Verwachting voor de gezondheidscentra 

De O&I-gelden (voormalig GEZ-gelden) zijn voor 2019 geïndexeerd, zodat in 2019 geen ingrijpende 

maatregelen genomen hoeven te worden voor de besteding van deze gelden.  

 

In 2019 zal de CAO gezondheidscentra worden beëindigd. De medewerkers van de 

gezondheidscentra worden voor zover mogelijk ondergebracht bij aanpalende cao’s in de eerstelijn. 

Het is aannemelijk dat de overgang zal leiden tot een verhoging van loonkosten, aangezien de 

insteek is dat de overgang geen negatief effect heeft op de werknemers. In de begroting 2019 is 

hiermee rekening gehouden. 

 

In 2018 is er een bovengemiddeld ziekteverzuim geweest bij de Stichting, veelal niet werk-

gerelateerd. Dit lijkt zich ook door te zetten in 2019. In combinatie met de krapte op de 

arbeidsmarkt wat maakt dat personeel lastiger te vinden is, kan dit effect hebben in 2019. In de 

begroting is extra ruimte opgenomen om het verzuim op te vangen. 

 

Helaas zijn de tarieven van de fysiotherapie voor 2019 niet verhoogd. Aangezien de tarieven al 

jarenlang niet stijgen maar door de CAO-verplichting de kosten wel, gaat dit steeds meer knellen. 

Voor de fysiotherapie is het plafond van het leveren van productie bereikt en kan er niet nog meer 

zorg geleverd worden per fysiotherapeut.  De beëindiging van de CAO gezondheidscentra geeft wat 

ruimte om binnen een adviesregeling wat meer ruimte te creëren op financieel vlak. 

De begroting 2019 van de gezondheidscentra (x 1.000 €): 

 

Baten    6.830  

 

Lasten 

Personeelslasten  5.400 

Afschrijvingen        200 

Huisvestingskosten       730 

Praktijkkosten        310 

Organisatiekosten     190 

 

Saldo                           0   

 

 



De verwachting voor de HAP 

Het aantal verrichtingen zal hoger zijn dan in 2018, aangezien er structureel een jaarlijkse groei te 

zien is bij de HAP. Deze groei is aangepast op de gerealiseerde cijfers van 2018, aangezien de omzet 

in 2018 lager was dan begroot maar wel hoger dan 2017.  

 

De begroting 2019 van de HuisArtsenPost (x 1.000 €): 

 

Baten    2.631 

 

Lasten 

Personeelslasten             1.871 

Vervoerskosten     275 

Huisvestingskosten     100 

Praktijkkosten      170 

Organisatiekosten         215 

 

Saldo          0  

 

 

10. Samenvatting 

Binnen de SGH is veel ervaring opgedaan met multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg. 

Dit blijkt te voldoen aan de vraag naar goed afgestemde zorg. De SGH blijft het multidisciplinair 

zorgaanbod voor specifieke groepen verder verbeteren, waarbij de SGH de rol van regisseur van 

zorgprocessen neemt.  

 

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief financieel resultaat. De financiële reserve is conform 

doelstelling.  

 

Het structureel geborgd zijn van financiering voor geïntegreerde eerstelijnszorg op zowel wijk-, als 

regioniveau alsook de insteek van de zorg op de juiste plek, waarbij dichtbij een grote rol speelt, 

sluit aan bij het beleid van SGH. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. De uitdaging zal zijn om dit 

in regio brede samenwerking in de Haarlemmermeer tussen alle domeinen ook geborgd te krijgen 

en houden. In 2019 zal de strategie voor SGH voor komende jaren worden vastgesteld. 

 



Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door de raad van bestuur.

Hoofddorp, 11 april 2019

mw. J.M. Mostert



S�ch�ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
geves�gd te
Hoofddorp

JAARREKENING 2018



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste ac�va

Immateriële vaste ac�va  (1)

So�ware 37.260 50.722

Materiële vaste ac�va  (2)

Gebouwen 1.637.360 1.753.753
Machines en inventaris 187.952 172.733
Automa�sering 93.428 58.369

1.918.740 1.984.855

Vlo�ende ac�va

Voorraad handelsgoederen  (3)

Voorraad apotheek 161.379 154.064

Vorderingen  (4)

Debiteuren 621.802 621.798
Nog in de tarieven te verrekenen
opbrengsten (HAP) 199.848 134.270
Overige belas�ngen en premies sociale
verzekeringen 70.858 63.574
Overige vorderingen en overlopende
ac�va 148.432 116.638

1.040.940 936.280

Liquide middelen 727.025 591.192

3.885.344 3.717.113

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 11 april 2019

S�ch�ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
Hoofddorp
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (5)

Algemene reserve 1.149.441 983.038
Bestemmingsfondsen 42.198 33.884

1.191.639 1.016.922

Langlopende schulden  (6)

Schulden aan kredie�nstellingen 1.504.000 1.600.000

Kortlopende schulden  (7)

Aflossingsverplich�ngen langlopende
schulden 96.000 96.000
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 387.157 191.501
Overige belas�ngen en premies sociale
verzekeringen 203.545 206.511
Overige schulden en overlopende
passiva 503.003 606.179

1.189.705 1.100.191

3.885.344 3.717.113

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 11 april 2019

S�ch�ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
Hoofddorp
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

Saldo 2018

€

Begro�ng
2018

€

Saldo 2017

€
Baten

Verrich�ngen Huisartsen/Fysiotherapie  (8) 5.420.191 5.329.303 5.184.227
Verrich�ngen HAP  (9) 2.365.515 2.480.702 2.090.683
Omzet apotheek  (10) 3.075.842 2.985.000 3.035.895
Overige baten  (11) 123.356 84.300 121.628

Som der baten 10.984.904 10.879.305 10.432.433

Lasten

Inkoopwaarde apotheek  (12) 1.922.757 1.985.000 2.009.905

Kosten van beheer en administra�e

Lonen en salarissen  (13) 4.686.013 4.707.684 4.553.128
Sociale lasten  (14) 703.213 664.000 666.866
Pensioenlasten  (15) 443.260 437.000 428.720
Honorarium derden  (16) 1.014.273 1.102.665 997.710
Overige personeelskosten  (17) 373.210 135.000 250.823
Afschrijvingen  (18) 220.651 238.100 224.087
Huisves�ngskosten  (19) 739.134 745.630 707.545
Prak�jkkosten  (20) 245.401 229.200 229.177
Organisa�ekosten  (21) 487.395 542.623 456.564

8.912.550 8.801.902 8.514.620

Totaal lasten 10.835.307 10.786.902 10.524.525

Financiële baten en lasten  (22) 40.458 39.311 43.929

109.139 53.092 -136.021
Te verrekenen in tarieven HAP  (23) 65.578 0 162.784

Resultaat 174.717 53.092 26.763

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 11 april 2019

S�ch�ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
Hoofddorp
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2018

€

2017

€

Resultaatbestemming

Algemene reserve 166.403 109.403
Bestemmingsfondsen 8.314 -82.640

174.717 26.763

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2018

€ €

2017

€ €

Kasstroom uit opera�onele ac�viteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 149.597 -92.092
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 220.651 224.087
Veranderingen in het werkkapitaal:
Muta�e voorraden -7.315 3.284
Muta�e vorderingen -104.660 -22.847
Muta�e kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredie�nstellingen) 89.514 -303.025

Kasstroom uit bedrijfsopera�es 347.787 -190.593

Rentelasten -40.458 -43.929
Te verrekenen in tarieven 65.578 162.784

25.120 118.855

Kasstroom uit opera�onele ac�viteiten 372.907 -71.738

Kasstroom uit investeringsac�viteiten

Investeringen in immateriële vaste ac�va -12.036 -11.976
Investeringen in materiële vaste ac�va -129.037 -83.944

Kasstroom uit investeringsac�viteiten -141.073 -95.920

Kasstroom uit financieringsac�viteiten

Aflossing schulden aan kredie�nstellingen -96.000 -96.000

Muta�e geldmiddelen 135.834 -263.658

Samenstelling geldmiddelen

2018

€ €

2017

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 591.192 854.850

Muta�e liquide middelen 135.833 -263.658

Geldmiddelen per 31 december 727.025 591.192

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 11 april 2019

S�ch�ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
Hoofddorp
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Ac�viteiten

De ac�viteiten van S�ch�ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer, geves�gd te Hoofddorp,  bestaan
voornamelijk uit het bieden van geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg, preven�ef en cura�ef, alsmede
het bevorderen van welzijnszorg en het s�muleren van ini�a�even tot samenwerking in de eerstelijns-
gezondheidszorg en het verlenen van diensten aan samenwerkende hulpverleners in de eerstelijns-
gezondheidszorg.

Ves�gingsadres

S�ch�ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer (geregistreerd onder KvK-nummer 41223735) is feitelijk
geves�gd op Waddenweg 1 te Hoofddorp en statutair geves�gd te Hoofddorp.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING EN DE BEGROTING

De jaarrekening en de begro�ng zijn opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 "Organisa�es zonder
winststreven" van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ).

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het
jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplich�ngen en mogelijke tekorten die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Scha�ngen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van S�ch�ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur scha�ngen maakt die essen�eel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en scha�ngen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelich�ng op de
betreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten

Alle in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamor�seerde) kostprijs.

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 11 april 2019

S�ch�ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
Hoofddorp
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste ac�va

De immateriële vaste ac�va worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder a�rek van afschrijvingen. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het
ac�ef (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het ac�ef behoort) hoger is dan de realiseerbare
waarde ervan.

Materiële vaste ac�va

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder a�rek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekoms�ge
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel
vast ac�ef sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende
paragraaf.

Overige materiële vaste ac�va worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder a�rek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekoms�ge
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voorraad handelsgoederen

De voorraad wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder
a�rek van een voorziening voor incourantheid. De kostprijs wordt bepaald op basis van de first in first out
methode. 

Vorderingen en overlopende ac�va

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamor�seerde kostprijs. De reële waarde en geamor�seerde kostprijs zijn gelijk aan
de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

De post ''nog in de tarieven te verrekenen opbrengsten'' betre� de gecumuleerde gelden die op grond van
NZa-regelgeving in toekoms�ge jaren verrekend mogen worden in de tarieven.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop�jd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie�nstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bijlage bij accountantsrapport
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Bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten (HAP)

Het bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten (HAP) betre� de gecumuleerde overscho�en en
tekorten van de aanvaardbare infrastructurele en honorariumkosten.
Onder- en overschrijding van de opbrengsten ten opzichte van het budget tot een maximum van 2% per jaar
wordt via de resultaatbestemming in de Reserve aanvaardbare kosten verwerkt. Het saldo boven de 2%
wordt via de balanspost ''nog in de tarieven te verrekenen opbrengsten'' verwerkt en gecompenseerd
middels een toeslag of kor�ng op het toekoms�ge consul�arief.
Onder- en overschrijding van de kosten wordt volledig via de resultaatbestemming in de Reserve
aanvaardbare kosten verwerkt.
Overeenkoms�g de richtlijnen van de NZa mag de Reserve aanvaardbare kosten maximaal 10% van de
opbrengsten van de huisartsenpost bedragen. Eventuele overschrijding van de 10%-norm wordt
verantwoord onder de nog in de tarieven te verrekenen opbrengsten.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transac�ekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamor�seerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder a�rek
van transac�ekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effec�eve rente gedurende de gescha�e loop�jd van de langlopende schulden in de winst-en-
verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor�seerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac�ekosten is de geamor�seerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten / Verrich�ngen

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder a�rek van kor�ngen en de over de omzet geheven belas�ngen.

Inkoopwaarde apotheek

Onder de inkoopwaarde apotheek wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een muta�e in de afwaardering wegens incourantheid van de
voorraden.

Bijlage bij accountantsrapport
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Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplich�ng betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplich�ngen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te
staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Personeelskosten

De s�ch�ng is voor de pensioenen aangesloten bij "S�ch�ng Pensioenfonds Zorg en Welzijn", "S�ch�ng
Pensioenfonds Openbare Apothekers" en "S�ch�ng Pensioenfonds Medewerkers Apothekers". De huidige
pensioenregelingen betreffen zogenaamde toegezegde-pensioenregelingen. De s�ch�ng hee� in het geval
van een tekort bij deze pensioenfondsen geen verplich�ng tot het voldoen van een aanvullende bijdrage
anders dan het betalen van hogere toekoms�ge premies. De pensioenregelingen zijn in deze jaarrekening
derhalve behandeld als een toegezegde-bijdrageregeling.

Belas�ngen

De s�ch�ng is, onder voorwaarde, voor al haar ac�viteiten vrijgesteld van vennootschapsbelas�ng.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredie�nstellingen en de vlo�ende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een gescha�e gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste ac�va

So�ware

€

Boekwaarde per 1 januari 2018
Verkrijgingsprijs 219.240
Cumula�eve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -168.518

50.722

Muta�es 
Investeringen 12.036
Desinvesteringen -75.372
Afschrijving desinvesteringen 75.372
Afschrijvingen -25.498

-13.462

Boekwaarde per 31 december 2018
Verkrijgingsprijs 155.904
Cumula�eve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -118.644

37.260

Afschrijvingspercentages
%

So�ware  20-33,33

In 2018 is er € 12.033 geïnvesteerd in immateriële vaste ac�va. Deze investeringen hebben betrekking op
firewalls, so�ware en de website.
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2. Materiële vaste ac�va

Gebouwen

€

Machines en
inventaris

€

Automa�se-
ring

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2018 1.753.753 172.733 58.369 1.984.855
Investeringen 14.261 55.478 59.298 129.037
Desinvesteringen -42.877 -323.805 -61.932 -428.614
Afschrijving desinvesteringen 42.877 323.805 61.933 428.615
Afschrijvingen -130.654 -40.259 -24.240 -195.153

Boekwaarde per 31 december 2018 1.637.360 187.952 93.428 1.918.740

Aanschaffingswaarde 3.071.417 679.668 238.463 3.989.548
Cumula�eve afschrijvingen en
waardeverminderingen -1.434.057 -491.716 -145.035 -2.070.808

Boekwaarde per 31 december 2018 1.637.360 187.952 93.428 1.918.740

Afschrijvingspercentages
%

Gebouwen  2,5-10
Machines en inventaris  10-20
Automa�sering 20

In 2018 is er € 129.037 geïnvesteerd in materiële vaste ac�va. Deze investeringen hebben betrekking op
computers, een fietsenstalling, kasten en overige (kantoor)inventaris.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Voorraad handelsgoederen

2018

€

2017

€

Voorraad apotheek

Handelsgoederen 161.379 154.064
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4. Vorderingen

2018

€

2017

€

Debiteuren

Debiteuren 621.802 621.798

Nog in de tarieven te verrekenen opbrengsten (HAP)

Nog te verrekenen tekort 2018 65.578 0
Nog te verrekenen tekort 2017 134.270 134.270

199.848 134.270

Overige belas�ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas�ng 1.909 0
Pensioenen 68.949 63.574

70.858 63.574

In 2018 is de pensioennota voor 2019 vooruitontvangen.

Overige vorderingen en overlopende ac�va

Overige vorderingen 148.432 116.638

Overige vorderingen

Kor�ng Mosadex 24.381 7.000
Opleidingskosten 14.614 12.932
Licen�ekosten 18.361 19.025
Nog te ontvangen verrich�ngen 23.785 44.848
Erfpacht 6.595 6.595
Vooruitbetaalde kosten 37.310 22.553
Overige vorderingen 12.477 3.685
Vooruitontvangen facturen 10.909 0

148.432 116.638
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PASSIVA

5. Eigen vermogen

2018

€

2017

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 983.038 873.635
Resultaatbestemming 166.403 109.403

Stand per 31 december 1.149.441 983.038

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 en 2018:
De raad van bestuur hee� de bestemming van het resultaat 2017 vastgesteld conform het daartoe gedane
voorstel.
De raad van bestuur stelt voor om het resultaat over 2018 ad € 174.718 voor € 166.404 toe te voegen aan de
algemene reserve en voor € 8.314 toe te voegen aan het bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten 
(HAP). Deze resultaatbestemming is in de jaarrekening verwerkt.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten (HAP) 42.198 33.884

Bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten (HAP)

Stand per 1 januari 33.884 116.524
Resultaatbestemming HAP 8.314 -82.640

Stand per 31 december 42.198 33.884
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6. Langlopende schulden

2018

€

2017

€

Hypothecaire leningen

Hypothecaire lening ABN AMRO Bank N.V. 1.504.000 1.600.000

Hypothecaire lening ABN AMRO Bank N.V.

Stand per 1 januari 1.696.000 1.792.000
Aflossing -96.000 -96.000

Stand per 31 december 1.600.000 1.696.000
Aflossingsverplich�ng komend boekjaar -96.000 -96.000

Langlopend deel per 31 december 1.504.000 1.600.000

Deze hypothecaire lening ad € 1.800.000 is verstrekt ter financiering van het pand aan Waddenweg 1 te
Hoofddorp. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,15% vast tot
en met 2021. De maandelijkse aflossing bedraagt € 8.000. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt
95. Aan het eind van de loop�jd (ul�mo 2026) wordt het restant van de lening in één keer afgelost.
Van het restant van de hypotheek per 31 december 2018 hee� een bedrag van € 1.120.000 een loop�jd
langer dan vijf jaar.

ZEKERHEDEN

Ten behoeve van de  lening zijn de navolgende zekerheden verstrekt:

- De bankhypotheek van 1.800.000 plus 40% voor rente en kosten, op het onroerend goed gelegen aan de
Waddenweg 1 te Hoofddorp, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sec�e AD, nummer 5861,
groo�e 14 are en 40 cen�are;
- verpanding debiteuren/boekvorderingen;
- verpanding van de inventaris/bedrijfsuitvoering;
- een pandrecht op de goederen zoals omschreven in ar�kel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden.

7. Kortlopende schulden

Aflossingsverplich�ngen langlopende schulden

Hypothecaire leningen 96.000 96.000
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2018

€

2017

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 387.157 191.501

Overige belas�ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas�ng 0 13.897
Loonheffing 140.833 132.248
Pensioenen 62.712 60.366

203.545 206.511

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden

Personeelskosten 393.042 361.228
Nog te ontvangen facturen 0 155.901
Te betalen huisartsendiensten (HAP) 5.981 6.890
Overige schulden 103.980 82.160

503.003 606.179
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Niet in de balans opgenomen verplich�ngen

Meerjarige financiële verplich�ngen

Huur

Er zijn huurovereenkomsten aangegaan inzake ruimtes voor de gezondheidsinstellingen:

- De huur van een pand voor het gezondsheidscentrum Overbos te Muiderbos 212 (Hoofddorp), lopende van
1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2019; huurverplich�ng van € 69.000 per jaar. De huurverplich�ng langer
dan een jaar bedraagt nihil.
- De huur van een pand voor "Huisartsenprak�jk De Wormer" te Wormerstraat 29 (Hoofddorp), lopende van
1 mei 2011 tot en met 30 april 2021; huurverplich�ng van afgerond € 25.000 per jaar. Er is afgesproken met
de gebruikers van het pand te Wormerstraat 29, dat de huur aan hen doorberekend zal worden. De
huurverplich�ng langer dan een jaar is afgerond € 30.000.
- De huur van een ruimte ten behoeve van de Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer (huisartsenpost) in de
Spaarnepoort (Hoofddorp), lopende van 1 juni 2016 tot en met 1 juni 2026; huurverplich�ng van afgerond
€ 75.000 per jaar inclusief facilitaire servicekosten. De huurverplich�ng van de komende 5 jaar is afgerond
€ 300.000. De huurverplich�ng langer dan 5 jaar is afgerond € 187.500.
- De huur van een pand voor het gezondheidscentrum Drie Meren (Hoofddorp), lopende van 15 september
2008 tot en met 15 september 2028; huurverplich�ng van afgerond € 130.000 per jaar. De huurverplich�ng
van de komende 5 jaar is afgerond € 520.000. De huurverplich�ng langer dan 5 jaar is afgerond € 485.000.
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Begro�ng
2018

€

Saldo 2017

€
8. Verrich�ngen Huisartsen/Fysiotherapie

Verrrich�ngen huisartsen 3.313.476 3.182.153 3.107.798
Verrich�ngen fysiotherapeuten 1.343.965 1.375.000 1.327.666
Module Geïntegreerde Eerstelijns Zorg 762.750 772.150 748.763

5.420.191 5.329.303 5.184.227

De opbrengsten uit verrich�ngen van de huisartsenprak�jk en de fysiotherapie zijn licht gestegen als gevolg
van een toename van het aantal consulten. Deze s�jging komt overeen met de s�jging van de
personeelskosten.

9. Verrich�ngen HAP

Verrich�ngen HAP 2.365.515 2.480.702 2.090.683

Dit betreffen de ontvangsten vanuit de zorgverzekeraar voor de verrich�ngen van de HAP. De omzet van de
HAP wordt bepaald door dit bedrag op te tellen bij het saldo in paragraaf 22 "te verrekenen tarieven".

10. Omzet apotheek

Omzet apotheek 3.075.842 2.985.000 3.035.895

11. Overige baten

Verhuur / overige omzet 87.768 84.300 114.061
Administra�ekosten debiteuren 1.020 0 340
LSP bijdrage 7.268 0 7.227
Subsidies 27.300 0 0

123.356 84.300 121.628

12. Inkoopwaarde apotheek

Inkoopwaarde apotheek 1.922.757 1.985.000 2.009.905
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Personeelskosten

Saldo 2018

€

Begro�ng
2018

€

Saldo 2017

€
13. Lonen en salarissen

Bruto lonen 4.686.013 4.707.684 4.553.128

14. Sociale lasten

Sociale lasten 703.213 664.000 666.866

15. Pensioenlasten

Pensioenlasten 443.260 437.000 428.720

16. Honorarium derden

Kosten waarneming 193.034 107.670 206.059
Vergoeding HAP 746.591 927.018 719.311
Achterwacht vergoeding huisartsen 74.648 67.977 72.340

1.014.273 1.102.665 997.710

17. Overige personeelskosten

Uitzendkrachten 182.233 0 53.560
Reis- en verblij�osten 50.576 8.750 74.365
Kosten arbodienst 6.471 3.000 5.098
Opleidingskosten 100.250 102.000 88.062
Werving personeel 5.379 0 5.286
Overige personeelslasten 28.301 21.250 24.452

373.210 135.000 250.823
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Personeelsleden

Bij de s�ch�ng waren in 2018 gemiddeld 82 personeelsleden op full�me basis werkzaam (2017: 79).

2018 2017

Onderverdeeld naar:

Overhead/Facilitaire dienst 9 10
Huisartsen 11 11
POH S/GGZ 8 6
Assitentes huisartsen 14 14
Fysiotherapeuten 16 15
Assistentes Fysiotherapie 1 1
Apothekers 2 2
Assistentes Apotheek 12 11
HAP 9 9

82 79

Saldo 2018

€

Begro�ng
2018

€

Saldo 2017

€
18. Afschrijvingen

Immateriële vaste ac�va 25.498 23.000 27.998
Materiële vaste ac�va 195.153 215.100 196.089

220.651 238.100 224.087

Afschrijvingen immateriële vaste ac�va

So�ware 25.498 23.000 27.998

Afschrijvingen materiële vaste ac�va

Gebouwen 130.654 131.000 134.063
Machines en inventaris 40.259 47.200 39.967
Automa�sering 24.240 36.900 22.059

195.153 215.100 196.089
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Overige bedrijfskosten

Saldo 2018

€

Begro�ng
2018

€

Saldo 2017

€
19. Huisves�ngskosten

Huur onroerende zaak 242.949 247.580 240.430
Kosten energie en water 83.427 83.500 79.398
Onderhoud onroerende zaak 39.372 48.200 47.662
Onroerende zaak belas�ng 24.624 29.000 25.689
Opstal- en glasverzekering 43.433 48.000 44.448
Schoonmaakkosten 32.885 15.700 23.549
Onderhoud computer 267.421 275.300 242.991
Overige huisves�ngskosten 5.023 -1.650 3.378

739.134 745.630 707.545

20. Prak�jkkosten

Huisartsenprak�jk 150.784 147.750 146.882
Fysiotherapie 23.056 20.500 21.017
Apotheek 71.561 60.950 61.278

245.401 229.200 229.177

21. Organisa�ekosten

Bureau- en huishoudelijke kosten 106.142 91.313 100.508
Accountantskosten 29.276 30.000 27.830
Advieskosten 30.422 33.500 26.467
Vervoer Meditaxi HAP 253.347 260.000 248.354
Kosten Raad van Toezicht 14.248 22.500 9.075
Overige bestuurskosten 9.495 3.000 4.359
Incassokosten 856 0 1.290
Kosten informa�e bevolking 4.266 24.100 11.619
Contribu�es en abonnementen 48.695 51.050 38.351
Kosten kwaliteit 15.591 27.160 14.924
Verrekening kosten HAP (17.00 - 18.00 uur) -32.922 0 -31.908
Overige organisa�ekosten 7.979 0 5.695

487.395 542.623 456.564
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22. Financiële baten en lasten

Saldo 2018

€

Begro�ng
2018

€

Saldo 2017

€
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten 4.447 3.000 5.826
Rente leningen 36.011 36.311 38.103

40.458 39.311 43.929

23. Te verrekenen in tarieven HAP

Te verrekenen in tarieven 65.578 0 162.784
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Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door de raad van bestuur.

Hoofddorp, 11 april 2019

mw. J.M. Mostert
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Goedkeuring van de jaarrekening

Hoofddorp, ......................... 2019

Raad van Toezicht:

Dhr. T.C.G.M. Vissers  Dhr. B. van der Kamp

Mw. F.F. Lamkamp  Mw.  A. Rühl

Dhr. J.F. Steffan
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OVERIGE GEGEVENS 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen  jaarrekening van Stichting Gezondheidscentra
Haarlemmermeer te Hoofddorp gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 in overeenstemming met de
in Nederland geldende RJ-richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” en in overeenstemming
met de bepalingen bij en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018;
3. kasstroomoverzicht 2018; en
4. de toelichting met een overzicht van gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer 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 door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming 
met de in Nederland geldende RJ-richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” en in 
overeenstemming met de bepalingen bij en krachtens de WNT. 

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 opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de 
in Nederland geldende RJ-richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” en in overeenstemming 
met de bepalingen bij en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen 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 stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelstel moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten de beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de organisatie haar activiteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse  
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Controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren welke 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 wordt ontdekt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar 
activiteiten 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 organisatie haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening en de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder 
materiële afwijkingen weergeeft. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Voorburg, 11 april 2019 

 

Audit To Be B.V. 

 

 

Was getekend

M. Zandbergen MSc RA 



BIJLAGEN



Bijlage bij accountantsrapport
Stichting Gezondheidscentrum Haarlemmermeer

Hoofddorp
5               WET NORMERING TOPINKOMENS

bedragen x € 1 J. Mostert M.A. 't Hart
Functiegegevens Bestuurder Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 N.V.T
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 N.V.T
Dienstbetrekking Ja N.V.T
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 103.000 N.V.T
Beloningen betaalbaar op termijn 11.102 N.V.T
Subtotaal 114.102 N.V.T

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 172.000 N.V.T

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag 0 N.V.T
Totale bezoldiging 114.102 N.V.T

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.V.T. N.V.T
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.V.T. N.V.T

Gegevens 2017
bedragen x € 1 J. Mostert M.A. 't Hart
Functiegegevens Bestuurder Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling 2017 01/05 - 31/12 01/01 - 01/06
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 66.000 42.928
Beloningen betaalbaar op termijn 7.053 6.201
Subtotaal 73.053 49.129

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 97.333 60.833

Totale bezoldiging 73.053 49.129

Naam topfunctionaris (bezoldiging lager dan € 1.700)
A.A.H.M. de Bresser
A. Rühl
B. van der Kamp
F.F. Lamkamp
J.F. Steffan

Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing 
op Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. Het voor Stichting Gezondheidscentra 
Haarlemmermeer toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 172.000 op basis van het 
bezoldigingsmaximum voor zorg- en jeugdhulp, klasse IV.

Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht


