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Voorwoord
We schreven het voorwoord voor het jaarverslag 2020 in de 
hoop, dat we in 2021 een punt achter de pandemie konden 
zetten. Corona bleef ons echter het hele jaar nog in de 
greep houden. Toch beleefden we 2021 anders. Zo maakten 
onzekerheid en onwennigheid plaats voor vertrouwen en 
bedrevenheid. Dat we ook in 2021 met weinig besmettin-
gen te maken kregen - deels door eigen toedoen, deels een 
kwestie van geluk – versterkte onze positieve instelling. 
Al met al hadden we in 2021 de wind fijn in de rug.

Een voorbereidingsjaar

Behalve het tweede coronajaar, was 2021 ook het jaar van 
‘de stilte voor de storm’. Het jaar waarin we alle voorbe- 
reidingen troffen voor de uitvoering van ons driejarenplan 
om zorgverbreding, interne deskundigheidsbevordering, 
externe kennisontwikkeling en verbeterde publieksvoor- 
lichting in te voeren. We vormden drie projectteams voor  
nieuwbouw, onderwijs en interne (ruimtelijke en logistieke) 
reorganisatie. Stelden programma’s van eisen op. Vroegen 
tekeningen en offertes aan. Ontwikkelden opleidings- 
programma’s. En maakten ons op voor het eerste van drie 
enerverende jaren.

Gastvrijheid onder druk

Natuurlijk maakten we ons ook zorgen. Over een corona- 
uitbraak, die gelukkig uitbleef. Over bezoekbeperkingen, 
die indruisten tegen een van onze belangrijkste waarden: 
gastvrijheid. De kwetsbaarheid van onze gasten en ons kleine 
team dwong ons tot strenge bezoekmaatregelen. Vooral 
na de landelijke versoepelingen kregen we deze nog maar 
moeilijk uitgelegd. Maar wat er ook gebeurde, de positiviteit 
binnen ons eensgezinde team medewerkers en vrijwilligers 
won altijd en gaf ons een trots en veilig gevoel. 

Creativiteit viert hoogtij

Vanuit die veilige, vertrouwde basis van ons team bloeide 
de creativiteit op. Voor het eerst in ons 11-jarig bestaan 
hielden we een herdenkingsbijeenkomst in het park met een 
lichtjestocht, gedichten en doedelzakspelers. We bedachten 
een coronaproof jubileumfeestweek, waarin onze gasten 
vijf dagen lang de hoofdrol speelden. Creatieve initiatieven 
die symbool stonden, en staan, voor het denken in mogelijk- 
heden door onze medewerkers, vrijwilligers, vrienden, 
donateurs en partners. En daarom: bedankt voor alles!

Dorien Aarts
Algemeen directeur 

Margot Verkuylen
Medisch directeur
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1. Organisatie hospice
1.1 Organisatiedoel

Ieder mens verdient in zijn laatste levensfase de juiste zorg op 
de juiste locatie door de juiste zorgverlener, zodat hij zo lang 
mogelijk zijn kwaliteit van leven, rust, regie en zelfstandigheid 
behoudt. Wij bieden mensen met een beperkte levens- 
verwachting een zo aangenaam mogelijk verblijf en omringen 
hen met warmte, aandacht, professionele zorg en behande-
ling, passend bij hun specifieke levensstijl, wensen, behoef-
ten, normen en waarden.

Door onderzoek, scholing, kennisdeling en samenwerking 
versterken we het palliatieve netwerk van zorgpartners. Door 
onze krachten te bundelen, kunnen mensen in de laatste 
fase van hun leven vertrouwen op de beste adviezen, zorg, 
begeleiding en behandeling. Via persoonlijke en publieks- 
voorlichting beschikken zij over alle nodige informatie om zelf 
beslissingen over levenseinde-kwesties te kunnen nemen.

1.2 Personele organisatie

Duurzame inzetbaarheid
Ons ziekteverzuimpercentage daalde van 5,8% in 2020 tot 
3,6% in 2021. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in 
de gezondheids- en welzijnszorg in 2021 is 6,8% (bron: CBS). 
Met één vertrokken medewerker is ook het personeels- 
verloop laag. De lage percentages zijn mede te danken aan 
onze focus op duurzame inzetbaarheid. We koesteren onze 
medewerkers en vrijwilligers, en bieden ze een veilige, 
gezonde, stimulerende werk- en leeromgeving door een 
attentiebeleid te hanteren, gekenmerkt door o.a.:

• persoonlijke aandacht en een luisterend oor
• bevordering van betrokken- en bevlogenheid
• gezond werkrooster en tijd-voor-tijd-principe
• investeringen in de persoonlijke ontwikkeling
• intervisie (dialogen voor probleemoplossing)
• goede beloning en goede arbeidsvoorwaarden

Team vaste medewerkers
De omvang en samenstelling van ons professionele team is 
iets gewijzigd. In 2021 werkten er 19 betaalde medewerkers 
in het hospice, één minder dan het jaar ervoor. Hoewel het 
vertrek van een medewerker van het eerste uur binnen een 
klein team ingrijpend is, biedt het kansen voor diegenen, die 
hun contract graag uitgebreid zien. Het aantal fte’s steeg van 
11 naar 12.

Mascha’s terugblik op 2021

“Ik kijk terug op een mooi en mentaal pittig jaar. Ik vond 
het verschrikkelijk dat familieleden niet op bezoek konden 
komen om bij hun dierbare te zijn. Maar er waren ook 
hoogtepunten. Zoals het personeelsuitje, eindelijk weer 
allemaal bij elkaar! En de persoonlijke ontwikkeling 
van collega’s. Mooi om te zien dat de directie in mensen 
investeert. 2021 was ook het jaar, waarin ik na 10 jaar 
besloot mijn droom na te jagen, maar twee maanden later 
toch terugkeerde én met open armen ontvangen werd.
Fantastisch! Voor mij is er geen mooiere, fijnere werkplek.” 

Mascha van Dun | Verzorgende IG | In dienst sinds 2010

Team vrijwilligers
In 2021 werkten er 58 vrijwilligers bij ons, een minder dan 
het jaar ervoor. In ons gewoonlijk zo stabiele vrijwilligersteam 
vonden het afgelopen jaar meerdere wijzigingen plaats. Niet 
zo gek, daar de gemiddelde leeftijd circa 70 jaar is. Zo zijn er 
in 2021 zes nieuwe vrijwilligers gestart, waaronder enkele 
jongere. Zeven vrijwilligers besloten ermee te stoppen: 
drie na een dienstverband van 10 jaar, een na acht jaar en 
drie al snel na hun indiensttreding in 2021, omdat de werk-
zaamheden niet bij hen bleken te passen.

FUNCTIE Aantal fte’ers
Verzorgenden 1,99
Verpleegkundigen 6,55
Coördinerend verpleegkundigen 0,69
Verpleegkundig specialist 
(in opleiding)

0,89

Geestelijk verzorger 0,22
Specialist ouderengeneeskunde 0,22
Specialist ouderengeneeskunde / 
medisch directeur

0,55

Algemeen directeur 0,88
11,99

FUNCTIE Aantal
Activiteitenvrijwilligers 1 1
Klusvrijwilligers 2 2
Zorgvrijwilligers 2 2
Kookvrijwilligers 7 7
Tuinvrijwilligers 7 7
Algemene vrijwilligers 39 39

58
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Berends terugblik op 2021

“2021 was een jaar van voorzichtigheid. Van afstand 
houden en sociaal isolement. Hoewel ik de bezoek- 
beperkingen verschrikkelijk vond, vond ik het mooi om 
mensen op een hele nieuwe manier te leren kennen, qua 
begrip, benadering en karakter. Het was ook het jaar van 
‘niet ik, niet jij, maar wij’. We hebben het samen geklaard. 
Ieder heeft met zijn of haar eigen talenten het beste in de 
ander naar boven gebracht. Dat straalt hoop en positiviteit 
uit. Leef je leven, en nooit met mate. Doe als een tulp;
ga op zijn tijd eens lekker uit je bol!” 

Berend Seelemeijer | Vrijwilliger en huismeester |
In dienst sinds 2011 

1.3 Samenstelling bestuur

Bestuur Stichting Hospice ‘s-Hertogenbosch e.o.
De samenstelling van het bestuur is ten opzichte van 2020 
ongewijzigd:

• Voorzitter : Mevrouw Mr. C.F.E. van Olden-Smit
• Secretaris : Mevrouw C. Herrings-Helder
• Penningmeester : De heer Mr. P.J. Peters
• Bestuurslid : De heer Drs. S. Floor
• Bestuurslid : De heer P. Hermsen

Bestuur Stichting Vrienden van het Hospice
De samenstelling van het bestuur is ten opzichte van 2020 
ongewijzigd:

• Voorzitter : De heer R.J. van de Mortel
• Secretaris : Mevrouw V.W.C.J. Esser-Rath
• Penningmeester : De heer Mr. J. Buursma
• Bestuurslid : De heer Mr. P.J. Peters
• Bestuurslid : Mevrouw E.R.W.J.M. van de Ven-de Gruyter
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2. Het jaar 2021 in beeld Opname- en bezettingscijfers 01-01-2021 - 31-12-2021

Cumulatieve opnames 91

Nieuwe opnames 91

Aantal mannen 41

Aantal vrouwen 50

Gemiddelde leeftijd 76,32

Aantal bedden 9

Aantal zorgdagen 3.047

Bedbezetting (%) 92,75

Gemiddelde opnameduur (dagen) 34,88

Aantal overleden gasten 79

Aantal ontslagen gasten 10

Aantal gasten op 31-12-2021 2

Verblijfplaats zorgvragers vóór opname

Thuis 56

Ziekenhuis 32

Verpleeghuis 2

Hospice 1

Verblijfplaats zorgvragers na ontslag

Thuis 2

Ziekenhuis 1

Verpleeghuis 7

Hospice 0

2.1 Opnames en bezetting

Een opnamestop en hoog ziekteverzuim bleven in 2021 uit. 
We namen 91 gasten op, 22 meer dan in 2020. Zij verbleven 
gemiddeld zeven dagen korter in het hospice. Daardoor bleef 
de bedbezetting met 92,75% ongeveer even hoog. Ook het 
aantal ontslagen bleef procentueel min of meer gelijk.

De kortere verblijfsduur is het gevolg van de toename van 
thuisconsulten. Met een zorgconsult aan huis stellen we vast, 
of het hospice de best passende plaats voor de patiënt is en 
zo ja, wat het juiste opnamemoment is. Zo zorgen we ervoor, 
dat mensen, bijvoorbeeld door andere medicatie, langer 
kunnen thuisblijven. De verblijfsduur in het hospice wordt 
daardoor korter.
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2.2 Projecten en activiteiten

Automatisering vrijwilligersadministratie
In 2021 hebben we PinkBee geïmplementeerd, een digitaal 
systeem voor vrijwilligersadministratie en -roosters. De ge-
gevens van vrijwilligers, waaronder nawgegevens, jubilea, 
verjaardagen, gevolgde cursussen, certificaten en beoorde-
lingsverslagen, liggen daarin veilig, centraal en overzichtelijk 
opgeslagen. PinkBee maakt ook het inroosteren van vrijwil-
ligers eenvoudiger. Het systeem bespaart tijd en bevordert 
heldere communicatie.

Start wekelijkse activiteitenbegeleiding 
Sinds eind 2021 geeft beeldend kunstenares Carla Bogaard 
invulling aan activiteiten in het Hospice. Carla is iedere 
donderdagmiddag in het hospice aanwezig om samen met 
een of meer gasten, of naasten, te tekenen, schilderen, 
weven, knippen en/ of plakken. Tijdens dit ‘beeldend begelei-
den’ maakt ze samen met een gast en/of naaste bijvoorbeeld 
een mooie herinnering. Niets hoeft, alles mag. Ook wandelen, 
spelletjes doen of foto’s kijken. ‘Beeldend begeleiden’ 
is de eerste stap naar een gestructureerder activiteiten- 
programma.

Uitgestelde festiviteiten 10-jarig bestaan
Omdat het coronavirus ook in 2021 nog huishield en een 
gezamenlijk jubileumfeest onmogelijk maakte, bedachten 
we voor onze gasten de coronaproof jubileumvijfdaagse. 
Vijf dagen lang voedsel, drankjes en decoratie in wisselende 
landenthema’s met iedere dag activiteiten: van oud-Hollandse 
spelletjes en voorleessessies in de Vlieger tot een rondrit 
in oldtimers en een fotoshoot met gasten. We openden de 
feestweek met gebak en sloten af met thuisbezorgde borrel-
pakketten en een link naar de feestelijke foto’s.

Voorbereiding uitvoering meerjarenplan 
De werkgroep ‘Interne reorganisatie’, ondersteund door onze 
vrijwilliger en voormalig projectleider in de bouw Henri den 
Engelsen, heeft een programma van eisen en wensen op- 
gesteld voor de herindeling van de bestaande ruimte en 

herorganisatie van de logistiek. Daarin zijn o.a. een meer 
centrale ligging van de medicijnruimte en andere bevoor- 
radingsroute voor leveranciers opgenomen.

De werkgroep ‘Multifunctionele ruimte’ heeft, op basis van 
de voorziene activiteiten, bezoekersaantallen en gebruiks-
frequentie de eisen en wensen qua grootte, inrichting en 
uitrusting van de nieuwbouw vastgesteld. In overleg met de 
huisbaas en architect zijn tekeningen gemaakt, gewijzigd, 
ingediend én goedgekeurd.

Tot slot is de werkgroep ‘Scholing’ gestart. Geleid door onze 
medisch directeur en gericht op de opzet en uitwerking van 
een intern opleidingsprogramma voor medewerkers en een 
extern kennisactiviteitenprogramma voor publiek en profes-
sionals. De agenda beslaat de periode 2022-2025 en toont 
welke scholing wanneer, hoe vaak en voor wie plaatsvindt.

2.3 Tevredenheidsonderzoeken

Online tevredenheidsenquêtes nabestaanden
Binnen een tot drie maanden na het overlijden van de gast, 
nodigen we een naaste (eerste contactpersoon) uit om een 
online enquête over de kwaliteit van zorg in te vullen. In 2021 
gaf 70% ons schriftelijk toestem- ming een enquête te mailen. 
We verstuurden gedurende het jaar 55 enquêtes, waarvan er 
37 ingevuld terugkwamen, een respons van > 67%.

Ten opzichte van 2020 is de tevredenheid over de leef- 
omgeving en gast-kamer, inspraak in eten en drinken, laat-
ste zorg na overlijden, en nazorg voor naasten toegenomen. 
Op het aspect ‘communicatie’ – de communicatie over 
euthanasie in het bijzonder - scoorden we minder goed. 
Sindsdien bespreken we dit onderwerp direct bij de aanmel-
ding, waarbij we ingaan op de verwachtingen van de gast en 
de afspraken met de huisarts. Hierbij een aantal ervaringen 
van de naasten van onze overleden gasten:

• “Fijne plek, lief en deskundig team.”

• “Lief personeel en vrijwilligersteam, goed eten.”

•  “Alle medewerkers van het team bieden een luisterend oor, 
zijn immer bereikbaar voor vragen en zijn heel lief voor de 
opgenomen persoon.”

•  “Wij hebben de zorg voor mijn vader allemaal als goed, 
warm, betrokken en menselijk ervaren. Laagdrempelig, 
waardoor de onderlinge communicatie goed verliep.”

•  “De communicatie was goed en duidelijk, een fijne en 
mooie locatie.”

•  “Het vertrouwen dat wij als naasten voelden, wetende dat 
je dierbare in een warme, veilige, zorgzame omgeving is.”

Onderzoeksresultaten Score

Aantal verstuurde enquêtes 55

Aantal ingevulde enquêtes 37

Respons tevredenheidsmeting 67,3%

Gemiddeld tevredenheidscijfer 9,0

Aanbevelingsscore 100% (cijfers 6 t/m 10)
91,8% (cijfers 8 t/m 10)

Waardering
kwaliteitsaspecten

Score
(tevreden-zeer tevreden)

Leefomgeving en gastkamer 93,4%
Inspraak in eten en drinken 86,6%
Betrokkenheid hospiceteam 93,4%
Deskundigheid hospiceteam 93,3%
Communicatie hospiceteam 93,4%
Laatste zorg na overlijden 100%
Afscheids- en uitgeleideritueel 93,4%
Nazorg naasten 100% 100%
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Opvolging nazorggesprekken nabestaanden
Twee weken na het overlijden van een gast ontvangt de 
eerste contactpersoon een kaartje. Daarin staat dat we hem/
haar binnen twee weken bellen om te vragen hoe het gaat. 
Tijdens dit gesprek met een getrainde vrijwilliger geeft de 
nabestaande soms aan behoefte te hebben aan een vervolg- 
gesprek met de arts en/of directeur. In 2021 vonden vijf 
vervolggesprekken plaats. Omdat drie daarvan de timing van 
de inzet van palliatieve sedatie betroffen, besloten we een 
tweedaagse masterclass ‘Palliatieve sedatie’ te ontwikkelen. 
Op dag 1 komen de theorie en nieuwe richtlijnen aan bod; 
op dag 2 trainen we de communicatievaardigheden met een 
acteur.

2.4 Kennisdeling en -ontwikkeling

Deskundigheidsbevordering
In 2021 zijn er vier medewerkers met een specialistische 
vervolgopleiding gestart. De opleidingen helpen de interne 
deskundigheid te bevorderen. Bovendien willigen we daar-
mee de wens van de medewerkers in om zich persoonlijk te 
ontwikkelen. De lopende vakopleidingen zijn:

Overige opleidingsactiviteiten

•  avondcursus ‘Spirituele zorg’

•  workshop ‘Hoe schrijf ik een blog?’

•  digitale scholing ‘Multiculturele verschillen’

Beschikbaarstelling stageplekken
Als erkend leerbedrijf hebben we vier stageplekken beschik- 
baar gesteld aan twee aio’s (huisarts en specialist ouderen- 
geneeskunde) van het Radboudumc, een hbo-verpleeg-
kundige in opleiding van Avans Hogeschool, en een mbo- 
verpleegkundige in opleiding van de Jeroen Bosch Academie. 
Daarnaast hebben ongeveer 10 studenten van Lefgozer korte 
stages bij ons gelopen, variërend van een dag tot een week. 
Lefgozer is de verkorte opleiding tot verzorgende, gericht op 
zij-instromers in de zorg.

2.5 Overige kwaliteitsbevordering

Opvolging Melding Incidenten Cliënten (MIC)
We registreerden ± 80, vooral medicatiegerelateerde, inci-
denten. Deze zijn grotendeels toe te schrijven aan een zwak-
ke plek in het geautomatiseerde proces van medicatievoor-
schrijving en -toediening, namelijk een handmatige handeling 
bij de apotheek. De werkgroep ‘Farmacie’ besprak de mel-
din-gen periodiek, initieerde verbeteringen zoals de aanschaf 
van nauwkeurigere medicijnpompen, en koppelde menselijke 
fouten terug. De directie heeft bovendien besloten zich in 
2022 op een nieuw systeem te gaan oriënteren.

Verbeterde communicatie zorgverwijzers (ZorgDomein)
ZorgDomein is een landelijk digitaal, onafhankelijk zorgplat-
form. Bijna alle zorgverleners in de regio Den Bosch gebruiken 
het om te verwijzen, andere zorgverleners te raadplegen, 
diagnostiek aan te vragen en/of transmuraal samen te 
werken. Sinds 2021 staan we onder onze eigen naam op 
ZorgDomein geregistreerd. Onze vindbaarheid is sindsdien 
sterk verbeterd, waardoor we meer verwijzingen ontvangen 
hebben. Zo is het aantal aanvragen voor consulten gestegen.

2.6 Communicatie en publiciteit

Redenen toename gratis publiciteit
1.  Een groeiende online zichtbaarheid op o.a. Facebook en 

LinkedIn. Journalisten weten ons daardoor beter te vinden 
en benaderen ons steeds vaker met verzoeken om onze 
kennis en ervaringen te delen.

2.  Een actievere benadering van online en offline media. We 
geven gehoor aan online oproepen om mee te werken aan 
interviews en benaderen offline media actief bij speciale 
gebeurtenissen.

3.  De toetreding van de medisch directeur tot de redactie van 
‘Pallium’. In 2021 hebben we bijgedragen aan drie artike-
len in vakblad ‘Pallium’ over de gang van zaken binnen ons 
hospice.

Voorbeelden publicaties 2021

•  gemiddeld 1x per week een Facebook-post om klein plezier 
te delen

•  eigen LinkedIn-bedrijfspagina om kennis over palliatieve 
zorg te delen

•  optreden in een uitzending van DTV Nieuws over corona-
maatregelen

•  drie digitale nieuwsbrieven over het reilen en zeilen van ons 
hospice

•  drie artikelen in het vaktijdschrift ‘Pallium’ dat 1x per maand 
verschijnt

•  interview in het Brabants Dagblad in het kader van het 
10-jarig bestaan

•  interview ‘Tijdschrift voor Verzorgenden’ met een HDDH- 
verzorgende

Naam Functie Opleiding Duur
Lienke Hendriks Specialist ouderengeneeskunde Kaderopleiding palliatieve zorg 2 jaar
Petra Kapteijns Coördinerend verpleegkundige Hbo-managementopleiding 1 jaar
Dianne Korsten Verzorgende Mbo-opleiding ‘Verpleegkundige’ 1,5 jaar
Anita Timmermans Coördinerend verpleegkundige Opleiding ‘Verpleegkundig specialist’ 2 jaar
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Hetty’s terugblik op 2021

“Het was een raar jaar, waarin eerst weinig, toen meer en
daarna weer minder mocht. Waarin het zoeken was naar 
manieren om veilig contact te onderhouden met familie, 
vrienden, werk, en niet alles opzij te zetten. Het was voort-
durend bedenken:
‘Waar doe ik goed aan? Waar moet ik rekening mee 
houden?’ In het hospice zijn we een team gebleven en 
elkaar blijven steunen, wat er ook gebeurde. Natuurlijk viel 
het niet mee om door de coronabeperkingen gasten en 
familie te moeten teleurstellen, maar als team vonden we 
daarin samen onze weg.”

Hetty Jans / verpleegkundige / in dienst sinds 2010

3. Cijfers achter de zorg
3.1 Toelichting resultaat

De jaarbegroting voor 2021 toont een exploitatieverlies van 
€ 54.448,-. In werkelijkheid is het jaar met een positief 
resultaat van € 45.188,- afgesloten. We hebben dit resultaat 
te danken aan hogere opbrengsten door:

•  meer ontvangen subsidies dan begroot;
•  een hoger gemiddeld tarief dan begroot;
•  een hogere bezettingsgraad dan begroot;
•  eenmalige tegemoetkoming vanuit het VWS.

Tegenover de hogere opbrengsten staan min of meer gelijk-
blijvende kosten. Het positieve resultaat is in de vorm van een 
algemene reserve toegevoegd aan het eigen vermogen. Deze 
reserve is noodzakelijk door de geplande nieuwbouw en het 
ontbreken van een vastevergoedingensysteem.

3.2 Giften en donaties

Mede door de giften van donateurs en de Stichting Vrienden 
van het Hospice krijgen onze gasten het verblijf en de zorg 
die zij zo verdienen. Onze hartelijke dank gaat uit naar alle 
stichtingen, verenigingen en bedrijven, de nabestaanden in 
het bijzonder, die ons een materiële gift of financiële bijdrage 
geschonken hebben. De geldelijke bijdragen zijn o.a. besteed 
aan:

•  virtual reality-bril (VR-bril)
•  een rolstoel met kussens
•  SMEG-verswatermachine
•  planten, perkgoed en schutting
•  drie picknicktafels plus parasols
•  regencape voor de rolstoelfiets
•  festiviteiten rondom 10-jarig jubileum
•  laptops en computerbenodigdheden
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ACTIVA Ref. 31-12-2021 31-12-2020
MATERIËLE VASTE ACTIVA

Terreinen en gebouwen 1 - € 595
Inventaris en inrichting 2 € 56.975 € 65.879 
Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 3 - -

€ 56.975 € 66.474 

VLOTTENDE ACTIVA
Rekening-courant Stichting Vivent - € 76.179
Lonkend Perspectief 4 € 11.159 -
Overige vorderingen en overlopende activa 5 € 7.182 € 5.117 
Liquide middelen 6 € 611.723 € 503.586 
Totaal € 687.039 € 651.356 

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Bestemmingsreserves 7 € 576.000 € 425.000
Algemene reserve 8 € 74.258 € 180.070 

€ 650.258 € 605.070 

VOORZIENINGEN
Voorzieningen 9 - -
Totaal - -

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers 10 € 8.804 € 13.665 
Rekening-courant Stichting Vivent 11 € 6.690 -
Tussenrekening donaties 12 € 11.513 € 24.657 
Overige schulden en overlopende passiva 13 € 9.774 € 7.963 

€ 36.781 € 46.286 

Totaal € 687.039 € 651.356 

STICHTING HOSPICE 
‘S-HERTOGENBOSCH EN 
OMGEVING

3.3 BALANS PER 31-12-2021
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Ref. 2021 2021 2020
(begroting) (realisatie) (realisatie)

BATEN 14 € 1.206.519  € 1.297.407  € 1.251.280  

LASTEN
Lonen en salarissen 15 € 798.251 € 805.980 € 784.301
Sociale lasten en pensioenen 16 € 192.035 € 180.946  € 167.223  
Afschrijvingen 17 € 10.581  € 9.499  € 11.315  
OVERIGE KOSTEN
- Overige personeelskosten 18 € 19.850  € 22.572  € 16.801  
- Patiëntgebonden kosten 19 € 61.500  € 64.278 € 59.451  
- Huisvestingskosten 20 € 134.250 € 133.619  € 133.359  
- Verkoopkosten 21 € 4.000  €  2.431  € 4.984  
- Kantoorkosten 22 € 20.500  € 19.032  € 20.698  
- Algemene kosten 23 € 19.750 € 12.370  € 27.285  

€ 1.260.717  € 1.250.728 € 1.225.417  

- € 54.198 € 46.680  € 25.863 
Financiële baten en lasten 24 € 250 € 1.491 € 213 
EXPLOITATIESALDO - € 54.448 € 45.188  € 25.650 
Eenmalige baten en lasten 25 _ _ _

SALDO VAN BATEN EN LASTEN - € 54.448 € 45.188  € 25.650 

Toevoeging aan:

Bestemmingsreserve
- Weerstandsreserve € 75.000 _

- Investeringsreserve € 76.000 _

Algemene reserve - € 105.812 € 25.650 
€ 45.188 € 25.650  

STICHTING HOSPICE 
‘S-HERTOGENBOSCH EN 
OMGEVING

3.4     STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 2021
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Vooruitblik op 2022
2020 was het jaar van dromen, reflecteren en vooruitblikken. 
2021 werd het jaar van plannen maken, uitwerken en voor- 
bereiden. Het jaar 2022 komt geheel in het teken van de 
uitvoering te staan. De uitvoering van onze plannen om het 
zorgpakket te verbreden, de palliatieve deskundigheid van 
het team te vergroten, onze kennis met externe zorgverleners 
te gaan delen, en meer publieksvoorlichting te gaan geven. 
Voor 2022 staan deze acties gepland:

Acties zorguitbreiding
In het kader van de verbreding van ons zorgaanbod gaan 
we enerzijds aan de slag met het verbeteren van de indicatie- 
stelling, zodat meer mensen direct de juiste zorg op de juiste 
plek krijgen. Het huidige aantal ontslagen zal daardoor 
halveren. Anderzijds breiden we het aantal consulten uit om 
externe zorgpartners te ondersteunen en hun patiënten zo 
lang mogelijk te laten thuisblijven. Ons doel is het huidige 
aantal consulten te verdubbelen.

Acties kennisontwikkeling
Naast vier lopende vakopleidingen vinden er in 2022, 
verspreid over het jaar, vier scholingsactiviteiten voor 
medewerkers en vier kennisactiviteiten voor publiek en 
externe professionals plaats. Daarbij organiseren we - samen 
met onze netwerkpartners - 2x Café Doodgewoon, een 
ontmoetingplek voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, 
hun naasten en belangstellenden, waar thema’s uit de 
palliatieve zorg besproken worden.

Ook staan voor 2022 de fysieke herindeling van het huidige 
pand, de herorganisatie van de logistieke routing en het 
afronden van de begroting voor de uitvoering van het drie- 
jarenplan op het programma.

2022 luidt een enerverende periode van drie jaar in, waarin 
we het hospice sterk en toekomstbestendig maken. We kijken 
ernaar uit om onze plannen waar te maken, omdat we daar-
mee de kwaliteit van de palliatieve zorg verder verbeteren. 

Aan meer mensen de juiste zorg op de juiste plek verlenen. 
En een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de 
maatschappelijke en professionele kennis van hospice- en 
palliatieve zorg. Tenslotte heeft ieder mens recht op een zo 
aangenaam mogelijke laatste levensfase.


