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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

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

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

de Glint, Evert Hendrik Jan

Huijbregts, Patricia Petronella Clara Wilhelmina

2 9 9 0

WZH heeft ten doel zorg- en dienstverlening op maat te doen leveren, waarbij de 
zorgvraag van de individuele cliënt richting gevend is voor de wijze waarop de inhoud 
van de zorg tot stand komt, ongeacht geloofsovertuiging of levensbeschouwing of 
cultuur, zulks gezien vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en in relatie met de 
algemene gezondheids- en welzijnszorg en voorts al hetgeen te doen dat met één en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord en heeft als doel te voorzien in al dan niet permanente 
huisvesting.    

Stichting WoonZorgcentra Haaglanden

www.wzh.nl

Polanenhof 497, 2548 MP, 's-Gravenhage

info@wzh.nl
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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

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

De kernactiviteiten van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) bevinden zich in de 
Verpleging en Verzorging (V&V. WZH voert veel Wlz-gefinancierde activiteiten uit.
Daarnaast levert WZH intramuraal zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, waaronder
geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijns verblijf (ELV).
WZH heeft WMO-contracten voor individuele begeleiding en dagbesteding, vervoer en 
respijtzorg met de gemeente Den Haag, de H4-gemeenten en de H6 gemeenten.
Naast dagbesteding binnen de WMO biedt WZH in haar ontmoetingscentra in Den 
Haag en Leidschendam-Voorburg de mogelijkheid van laagdrempelig ontmoeten 
(zonder indicatie). Deze voorziening is mogelijk dankzij subsidies van de gemeenten. 

 

 

WZH krijgt inkomsten uit verschillende financieringsbronnen, waaronder WLZ, ZVW, 
WMO en subsidies. Tevens is sprake van een aantal overige opbrengsten die 
samenhangen met de kernactiviteiten van WZH. Per bron is dit nader toegelicht in de 
jaarrekening, onderdeel van het jaardocument. De URL is opgenomen onder hoofdstuk 
3 van dit document. 

-het doen beheren en exploiteren van organisaties of voorzieningen op het gebied van 
zorg, één en ander in de ruimste zin, daaronder begrepen maar niet beperkt tot welzijn 
en dienstverlening;
-het bevorderen van het bouwen, het instandhouden en exploiteren dan wel doen 
instandhouden en doen exploiteren van aanleun-/ouderenwoningen
-De onder de verantwoordelijkheid van WZH beheerde zorginstellingen zien er op toe 
dat de activiteiten van de door hun geëxploiteerde organisaties worden verricht met 
respect voor de geloofsovertuiging, levensbeschouwing en cultuur van haar cliënten, 
medewerkenden en andere bij die activiteiten betrokkenen;
-al datgene te doen of na te laten wat een werkgever behoort te doen of te laten ter 
bevordering van een goed werkklimaat voor de medewerkers van WZH;
-het opleiden, doen opleiden of medewerking verlenen aan opleidingen en bijscholing 
in het bijzonder van beroepen, die de zorg voor personen betreffen;  

Openhttps://www.wzh.nl/sites/default/files/files/2018-05-28 
Beleidsdocument ANBI WZH.pdf
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

Open

De beloningen van de medewerkers zijn conform de 'CAO voor de Verpleeg-, 
Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)'. Binnen WZH blijven de beloningen van de 
raad van bestuur en de raad van toezicht zoals gesteld in de WNT. Zie voor een 
nadere toelichting het beleidsdocument.

Het activiteitenverslag is opgenomen in het jaardocument van WZH. Zie hiervoor de 
URL, zoals ondferstaand is opgenomen. 

https://www.wzh.nl/sites/default/files/wzh_jaardocument_2021.
pdf
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

85.829.707

6.581.647

7.566.409

62.135.919

93.396.116

68.717.566

162.113.682

90.245.869

10.784.507

7.635.003

46.425.999

97.880.872

57.210.506

155.091.378

3 1 1 2 2 0 2 1

8.455.902 3.594.274

56.279.529 50.959.922

68.291.211 71.368.923

29.087.040 29.168.259

162.113.682 155.091.378

31-12-2021 31-12-202131-12-2020 (*) 31-12-2021

De toelichting is opgenomen in de jaarrekening als onderdeel van het jaardocument.

https://www.wzh.nl/sites/default/files/wzh_jaardocument_2021.pdf
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +

185.259.500

4.976.711

4.853.459

195.089.670

0

137.602.494

9.107.830

39.810.216

178.246.752

7.689.005

4.926.351

190.862.108

0

132.539.711

9.439.322

40.555.376

186.520.540

-3.249.523

5.319.607

182.534.409

-2.367.499

5.960.200

2021 2020 (*)

195.089.670 190.862.108
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

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

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

De toelichting is opgenomen in de jaarrekening als onderdeel van het jaardocument:

https://www.wzh.nl/sites/default/files/wzh_jaardocument_2021.pdf 

https://www.wzh.nl/sites/default/files/wzh_jaardocument_2021.
pdf 

Open


