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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH).  Als 
maatschappelijke 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 
doelen te bereiken. De financiële jaarrekening 2019 wordt separaat opgesteld (zie bijlage 2). 

In 2019 hebben binnen de gezondheidscentra alle disciplines (fysiotherapie, huisartsenzorg en  
apotheken) de begroting gehaald. Binnen de huisartsenzorg is sprake geweest van langdurig  
niet-werkgerelateerd ziekteverzuim, waardoor bij deze discipline bepaalde posten achtergebleven  
zijn op begroting. Daar staat tegenover dat aan de inkomstenkant er een meevaller is geweest met  
betrekking tot toekenning van gelden voor meerdere jaren. Het totale resultaat voor de gezondheids- 
centra 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. De realisatie met betrekking 
tot de hulpverlening is weliswaar achter gebleven op de begroting, maar de kosten zijn ook lager dan 
begroot, wat per saldo tot een positief resultaat heeft geleid.

Het kwaliteitsbeleid is sterk verankerd in de organisatie. Er is een kwaliteitsmanagement systeem voor 
alle disciplines dat getoetst is volgens de normen van  ISO NEN 15224 (Zorg en Welzijn). Het 
kwaliteitsmanagementsysteem (de klachtenregeling, de interne audits, de risico-inventarisatie, de 
afhandeling van meldingen incidenten patiëntenzorg en calamiteitenafhandeling, toepassing AVG) is 
multidisciplinair opgezet. Dit is een intensieve werkwijze, maar levert een groot draagvlak voor het 
kwaliteitsmanagementsysteem bij alle disciplines. Ook de bedrijfsmatige processen zoals ICT en HR 
zijn ingevoerd in het kwaliteitsmanagementsysteem. In 2019 heeft een audit ISO NEN 15224 
plaatsgevonden, die positief is verlopen.

In 2019 is de strategie voor de gezondheidscentra alsook voor de HuisArtsenPost voor de komende 
jaren verkend. Beide strategieën zullen worden uitgewerkt in een meerjaren beleidsplan en worden 
in 2020 vastgesteld. 

De druk op de eerstelijn blijft toenemen. De substitutie van de tweede naar de eerstelijn, de 
vergrijzing 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 eerstelijn. Ook in de eerstelijn zijn de arbeidstekorten 
voelbaar. Hoewel het de SGH lukt om op formatie te blijven met kwalitatief goede medewerkers, zal 
dit naast de werkdruk in de toekomst een uitdaging blijven. 

De SGH is een ondernemende organisatie die zich vanuit verleden en heden altijd richt op kwalitatief 
hoogwaardige eerstelijnszorg met samenwerking als speerpunt. De multidisciplinaire samenwerking 
richt zich op de wijk, de regio en indien noodzakelijk ook daarbuiten, waarbij het welzijn van de 
cliënten altijd voorop staat. Dit geeft de SGH ook de positie die past bij de huidige ontwikkelingen in 
de zorg. De inzet van alle medewerkers, huisartsen en waarnemers, samenwerkingspartners en 
cliënten is hierbij essentieel. De verantwoordelijkheid en betrokkenheid van iedereen maakt de 
organisatie, waarvoor dank! 

Mei 2020
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  
professionals 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 
eerstelijnszorg geboden. Samenwerken is voor de medewerkers van de gezondheidscentra vanzelfsprekend, zowel 
binnen de disciplines, tussen de disciplines als tussen de gezondheidscentra en met andere zorg- en welzijnaanbieders. 
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 ca.  22.000 patiënten ingeschreven. 

De gezondheidscentra zijn alle werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur geopend en zowel fysiek als telefonisch 
bereikbaar. Voor de fysiotherapie en apotheken gelden ruimere openingstijden. De huisartsen zijn naast de 
reguliere 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, praktijkonder- 
steuners, fysiotherapeuten en/of apothekers) en uit specifiek opgeleide medewerkers ter ondersteuning van de 
professionals, te weten centrumassistentes, apotheekassistentes en fysiotherapie-assistentes. De verantwoordelijk- 
heid voor het (para)medisch handelen ligt bij de professional.

Voor verschillende aandoeningen, waaronder Diabetes Mellitus, COPD, hart- en vaatziekten, cardiovasculair 
risicomanagement 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 
administratie, HR en ICT. Een beleidsmedewerker geeft ondersteuning op het kwaliteitsgebied. De eind- 
verantwoordelijkheid 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 feestdagen. 
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 Badhoevedorp, en aan mensen die (tijdelijk) in Haarlemmermeer verblijven. Dit betreft 
ongeveer 136.000 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 

eerstelijnsgezondheidszorg; 
• 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 
spoedeisende 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 

samenwerkingsverbanden, 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 bewuste 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  
centraal staat.
De HAP is zodanig georganiseerd dat deze goed bereikbaar en herkenbaar is. Er wordt gebruik gemaakt 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 zorg- 
organisaties 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 
maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De SGH heeft haar  
governance zo ingericht dat zij voldoet aan de Governancecode Zorg.

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 activi- 
teiten van de stichting. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de strategie en het beleid  
aansluiten 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; 
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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. 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 2020, welke zijn goedgekeurd door de gehele raad van toezicht.

De raad van toezicht heeft, gezamenlijk met de raad van bestuur, in 2019 overleg gevoerd met de cliëntenraad 
over de algemene gang van zaken. Deze bespreking is in een goede sfeer verlopen.

Op 1 januari 2019 is een nieuwe voorzitter aangetreden.

Samenstelling raad van toezicht op 31 december 2019:
• de heer T. C. G.M. Vissers, voorzitter
 nevenfuncties: - interim manager/coach Edelenbos Executive Solutions;
  - voorzitter raad van toezicht Blijf Groep;
  - lid raad van toezicht U-center;
  - lid executive committee PUM tot november 2019;
  - lid raad van toezicht Eerste lijn Amsterdam - Almere tot oktober 2019.

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

• mevrouw F.F. Lamkamp 
 nevenfuncties: - lid raad van bestuur Thebe tot april 2019;
  - lid raad van toezicht Stichting Geriant;
  - lid raad van toezicht Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam;
  - Lid raad van toezicht GGZ Interventie.

• 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 inachtname 
van het bepaalde in de statuten. 

Samenstelling raad van bestuur op 31 december 2019:
• mevrouw J.M. Mostert
 nevenfunctie: - lid raad van toezicht Inovum sinds december 2019.
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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 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. In totaal betreft dit 60 
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 is 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 
bestuurder 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 
vertegenwoordiger van elke  huisartsengroep (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 heeft in 2019 zes keer vergaderd 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 bestuurder legt hier verantwoording af over de financiële resultaten en over alle 
organisatorische aspecten die van belang zijn voor de HAP.  In de deelnemersvergadering worden besluiten 
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genomen over het beleid op de HAP. Deze besluiten worden voorbereid door de HAP-commissie. 
In 2019 is de strategische richting van de HuisArtsenPost voor komende jaren opnieuw vastgelegd. De 
speerpunten die hieruit zijn voortgekomen, vormen de inhoud van het meerjarenbeleidsplan. Vanuit dit 
meerjarenbeleid is ook het jaarplan voor 2020 opgesteld.
Zie bijlage 1 voor het organogram van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer.

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 
belangenbehartiging van de medewerkers gewaarborgd. De OR vergadert in principe één keer per 2 maanden. In 
2019 hebben vijf overlegvergaderingen met de raad van bestuur plaatsgevonden. 

Onder andere zijn de volgende onderwerpen in de overlegvergaderingen besproken:
• Jaarrekening 2018;
• Financiële verslagen per kwartaal;
• Jaarplan SGH en HAP 2020;
• Strategienotitie en meerjarenbeleidsplan; 
• instemming adviesregeling fysiotherapie, opzet/vragen MTO en opzet R,I&E; 
• AVG (gevolgen personeel, veilig communiceren);
• Onregelmatigheidstoeslag fysiotherapeuten en triagisten;
• Onderhandelingen CAO.

In 2019 is de samenstelling van de OR gewijzigd. De voorzitter van de OR is afgetreden in verband met zijn  
functie als preventiemedewerker. 
Samenstelling ondernemingsraad op 31 december 2019:
• de heer J. Versteegt, voorzitter (kiesgroep huisartsen en apothekers)
• de heer J. Ootjers (kiesgroep fysiotherapie)
• mevrouw J. Hoogeboom (kiesgroep assistentes apotheek en huisartsen)
• mevrouw N. Bonnema (kiesgroep praktijkondersteuners)
• mevrouw M. de Jong (kiesgroep triagisten)

Cliëntenraad
De SGH heeft een centrale cliëntenraad voor de gezondheidscentra en de HuisArtsenPost. In de cliëntenraad zijn 
alle gezondheidscentra vertegenwoordigd. In 2019 heeft de cliëntenraad vier maal overleg gehad met de raad 
van bestuur. Onder andere zijn de volgende onderwerpen besproken:
• Verbouwing gezondheidscentra;
• Ledenwerving voor de Cliëntenraad;
• Evaluatie reglement Cliëntenraad;
• Bedrijfsvoering SGH;
• Strategie en Meerjarenbeleidsplan;
• Positionering van de cliëntenraad.

In 2019 heeft een van de leden afscheid genomen van de cliëntenraad en is er een nieuw lid toegetreden.
Samenstelling cliëntenraad op 31 december 2019:
• mevrouw C. Schoppink
• de heer J. de Zwart
• de heer J. de Nijs
• de heer W. Oostwouder
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Kwaliteitsverslag

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 
De SGH heeft één kwaliteitsmanagementsysteem voor alle disciplines en het samenwerkingsverband. Het 
veiligheids- en risicomanagement maakt hier integraal onderdeel vanuit. De primaire processen zijn beschreven 
in afzonderlijke kwaliteitshandboeken en protocollenmappen. Er wordt gebruik gemaakt van het digitaal 
managementsysteem eQuse; dit systeem is in 2019 verder geïmplementeerd. Voor 2020 is een planning gemaakt 
voor het verder invullen van het systeem zodat ook meer medewerkers kunnen werken met eQuse. 

NEN-EN 15224 Zorg en Welzijn 
De SGH staat voor kwalitatief goede zorg, een gedegen organisatie en transparantie. Dit wil de SGH  ook laten 
toetsen door een extern en onafhankelijk instituut. 
In 2018 is SGH gehercertificeerd volgens de normen van NEN-EN 15224:2012 Zorg en Welzijn voor de hele 
organisatie, met deelcertificaten voor de huisartsen, apotheken, fysiotherapie, HuisArtsenPost en de ketenzorg. 
In 2019 heeft een audit plaatsgevonden, welke positief is verlopen. In 2020 zal de transitie plaatsvinden naar de 
norm NEN-EN 15224:2015. In 2021 zal her-certificering plaatsvinden.  

KLACHTENOPVANG 
Algemeen 
De 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 
Bij de klachtenfunctionaris zijn in 2019 15  klachten 
binnengekomen. Twee klachten waren niet ontvankelijk.  Indien 
mogelijk, is de klacht opgepakt en afgehandeld door de 
veroorzaker van de klacht. Er zijn geen klachten gemeld bij de 
geschillencommissie en voor zover bekend geen klachten 
gemeld bij de inspectie of het tuchtcollege. 

OVERZICHT PER DISCIPLINE Aantal

Huisartsen 10

Fysiotherapie  0

Apotheek  1

Organisatie  2

Niet ontvankelijk  2

Totaal 15

Medisch inhoudelijk Organisatie Bejegening

triage (1) telefonische bereikbaarheid huisartsen (1)

wachtlijst nieuwe patiënten huisartsen (2)

online afspraak maken huisartsen (1)

tarief hulpmiddel apotheek (1)

herhaalrecepten website (1)

wachttijd in wachtkamer (2)

doorlooptijd verwijzing (1)

centrumassistente (3)

huisarts (2)

hygiëne (1)

Totaal 1 Totaal 9 Totaal 6

OVERZICHT NAAR AARD (NB: één klacht kan verschillende onderdelen hebben):
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Klachten HuisArtsenPost Haarlemmermeer 
Bij de klachtenfunctionaris zijn in 2019 tien klachten binnengekomen en in behandeling genomen. Zeven van 
klachten zijn opgelost door de locatiemanager. De klagers hebben indien gewenst schriftelijk bericht gehad.  
Naar aanleiding van vijf klachten is een verbeteractie ingezet; dit betrof casuïstiekbespreking 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 inspectie of het tuchtcollege.

totaal Medisch inhoudelijk Organisatie Bejegening Communicatie / informatie

Huisartsen  5 3 1 1 -

Triagisten  2 1 - 1 -

Organisatie  3 - 2 - 1

Totaal 10 4 3 2 1

OVERZICHT KLACHTEN HUISARTSENPOST

CALAMITEITEN 
In 2019 zijn er bij de HAP drie calamiteiten geweest, welke gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) . Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, 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 calamiteiten-commissie gevraagd deze calamiteiten te onderzoeken, verbetermaat- 
regelen op te stellen en hierover te rapporteren. De rapportages worden per calamiteit naar de IGJ gestuurd en 
meegenomen in de beoordeling door de inspectie. De IGJ heeft bij twee calamiteiten de beoordeling gedaan en 
het onderzoek naar de calamiteitenmeldingen afgesloten. Van een calamiteit loopt eind 2019 het onderzoek nog, 
aangezien deze plaatsvond in december 2019. Bij de gezondheidscentra zijn geen calamiteiten geweest in 2019. 

MELDINGEN VAN INCIDENTEN PATIËNTENZORG 
De gezondheidscentra en de HuisArtsenPost hebben een systeem voor het veilig melden en analyseren van 
incidenten 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. 

Meldingen gezondheidscentra 
De multidisciplinaire MIP commissie voor de gezondheidscentra heeft in totaal tien leden. De MIP commissie 
komt  in wisselende samenstelling samen. Meldingen worden digitaal gedaan via een formulier in het handboek. 
Er zijn 27 meldingen binnengekomen in 2019,  in 2018 waren het er 28. Daarmee is het aantal meldingen stabiel.
In 2019 is de MIP commissie vier keer bijeen geweest. De MIP commissie heeft de meldingen geclassificeerd naar 
oorzaak en risico voor de patiëntenzorg. Bij 13 meldingen is een verbetermaatregel opgesteld. 

RISICOCLASSIFICATIE

Risico Aantal %

Zeer hoog 0 0%

Hoog 3 11,1%

Laag 19 70,3%

Zeer laag 5 18,5%

Totaal 27 100%

OORZAAK 
(één incident kan meerdere oorzaken hebben)

Oorzaak Aantal

organisatorisch 3

technisch 1

menselijk (medewerker) 24

menselijk (patiënt) 3
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Meldingen HuisArtsenPost 
De VIM-commissie van de HAP bestaat uit vier leden: één huisarts, de medisch coördinator en een 
gediplomeerde triagist en de kwaliteitsfunctionaris. In 2019 is de VIM-commissie van de HuisArtsenPost drie 
maal bij elkaar geweest. In totaal werden 34 meldingen door de commissie behandeld, in 2018 waren dit er 22.
Incidenten worden digitaal gemeld. Indien nodig worden de meldingen inhoudelijk besproken door de VIM 
commissie. Bij het triagistenoverleg staan de VIM meldingen op de agenda en worden verbeterpunten 
gecommuniceerd. De meldingen zijn gedaan door triagisten, huisarts en meldingen kwamen via een ander 
kanaal binnen (extern, via de klachtenregeling of het management). 
De verdeling van de meldingen is als volgt

Sommige meldingen hadden op meerdere onderwerpen betrekking en zijn bij de verdeling ook bij die  
onderwerpen weergegeven.
Naar aanleiding van de meldingen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt of herbevestigd met het Spaarne 
Gasthuis, met betrekking tot de telefonie en dan met name de spoedlijn en doorverwijzing, met Sein en de 
meldkamer ambulance. Diverse werkafspraken, zoals vooral het gebruik van het toestel van de spoedlijn en  
het voorraadbeheer zijn onder de aandacht gebracht via de overleggen en de nieuwsbrief en in een aantal 
casussen vond individuele terugkoppeling plaats aan de betrokken huisarts of triagist.

VERDELING MELDINGEN HAP

Proces (patiëntgebonden) 22

Individu (arts-/triagistgebonden) 13

Communicatie en samenwerking 17

Organisatie (materiaal e.d.) 6
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PRESTATIES KWALITEIT ZORGVERLENING

FYSIOTHERAPIE 
Ook in 2019 zijn door zorgverzekeraars kwaliteitseisen gesteld aan de fysiotherapie om in aanmerking te komen 
voor een overeenkomst.  Het betrof drie verschillende kwaliteitstrajecten, waarbij met name de eisen die gesteld 
worden aan de dossiervoering en onderhouden van de kennis en ontwikkeling hoog zijn. De fysiotherapie 
voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen die door de verschillende zorgverzekeraars zijn gesteld. Dit betekent dat 
de cliënten kunnen rekenen op kwalitatief de beste zorg. 

APOTHEEK 
De apotheken doen mee met de landelijke benchmark voor de kwaliteitsindicatoren van de KNMP. De jaarlijkse 
uitvraag van de kwaliteitsindicatoren richt zich sinds 2018 nadrukkelijk op de Professionele Standaard. De 
indicatoren zijn verder ontwikkeld door de werkgroepen per KNMP-richtlijn: ‘Medicatieveiligheid’, ‘Diabetes’ en 
‘Geïndividualiseerde Distributievormen’. De rapportage over 2019 wordt in augustus verwacht. In 2018 scoorde 
de apotheken op alle indicatoren boven het gemiddelde. Een aandachtspunt is de structurele uitwisseling met de 
tweedelijn bij Diabetes. In de regio is daar aandacht voor in de werkgroep medicatie overdracht, waar één van 
de apothekers aan deelneemt. 

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 
diabetes mellitus, COPD, astma, hart- en vaatziekten (HVZ) en Verhoogd Vasculair Risico (VVR) van 
deelnemende zorggroepen. De SGH scoort op deze benchmark altijd bovengemiddeld, de uitkomsten van 2019 
zijn bij het uitkomen van dit jaarverslag nog niet bekend.

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 

deskundigheidsbevordering te verbeteren.
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SAMENWERKING EXTERNE PARTIJEN

ALGEMEEN
Omdat de zorgvraag steeds complexer wordt en de druk op de eerstelijn groter wordt, is het onderhouden en 
versterken van goede relaties met samenwerkingspartners van groot belang. Wijkgerichtheid en regio 
samenwerking gaan een steeds grotere rol spelen binnen de zorg. Door de bestuurder en door medewerkers wordt 
veel tijd besteed aan het opbouwen, onderhouden en versterken van goede samenwerkingsrelaties. 

Huisartsenorganisaties 
De SGH werkt samen met de Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer (HVH) en met de Zorggroep 
Haarlemmermeer. Met de Zorggroep Haarlemmermeer wordt samengewerkt rond vier pijlers: GGZ, ouderenzorg, 
ICT en jeugd. Op het gebied van ketenzorg (Diabetes, COPD/astma, CVRM/VVR en GGZ) is er zorginhoudelijk één 
beleid binnen de regio. De samenwerking heeft als doel om de zorg in Haarlemmermeer te faciliteren, te 
versterken en in de gehele gemeente de zorg zo gelijk mogelijk aan te bieden. De samenwerking zal in 2020 
geformaliseerd worden in een overeenkomst. 

Afstemming gemeente 
De afstemming en samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer is ook in 2019 een belangrijk speerpunt 
geweest. In de stuurgroep, met vertegenwoordigers van de huisartsenorganisaties, de gemeente en 
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, is 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 Haarlemmermeer.

Afstemming Spaarne Gasthuis 
Het Spaarne Gasthuis heeft met de huisartsenorganisaties uit Haarlemmermeer, Haarlem en Bollenstreek 
afspraken gemaakt over samenwerking 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 huisartsenorganisaties. Het MCC heeft in 2019 meerdere regionale transmurale afspraken 
vastgesteld. Deze afspraken worden gecommuniceerd met alle huisartsen en er wordt expliciet aandacht aan 
besteed in gezamenlijke nascholingen.

Regionaal monodisciplinair 
Apotheken
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 vernieuwd, in 
samenwerking met het Spaarne Gasthuis en Zorg en Zekerheid. 
Fysiotherapie
De manager fysiotherapie is in 2019 nauw betrokken geweest bij de oprichting van de coöperatie Fysiotherapie 
Zorg Haarlemmermeer (FZH) en is toegetreden tot het bestuur.  Het doel van de FZH is om de samenwerking in 
de eerste lijn in de regio 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 kwaliteitsstandaard van zorgverlening bevorderd 
en bewaakt en de proactieve ontwikkeling van gewenste vormen van zorgverlening gefaciliteerd.
Huisartsen
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 Kennemerland.  
Aan dit overleg wordt deelgenomen door een vertegenwoordiger van de ambulancedienst, vertegenwoordigers 
van de spoedeisende hulp van het Spaarne Gasthuis en Rode Kruis ziekenhuis, vertegenwoordigers van de GHOR 
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(Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en vertegenwoordigers van alle huisartsenposten in de regio. 
Dit overleg is erop gericht afstemming te realiseren tussen de verschillende partners in de veiligheidsregio 
Kennemerland.

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 
gezondheid.  Medewerkers van de SGH zijn aanwezig bij het wijkoverleg, de bestuurder van de SGH wordt op de 
hoogte gehouden van de onderwerpen die aan de orde zijn en kan zelf onderwerpen aandragen die van belang 
zijn voor het welzijn van de bewoners in de wijk. 

Zorgverzekeraar 
Met Zorg en Zekerheid (Z&Z) heeft intensief en constructief overleg plaatsgevonden,  over de invulling van de 
O&I-module (begroting en verantwoording), de prestatie-indicatoren en de invulling van de ketenzorg. 
Daarnaast zijn er de tweejaarlijkse afspraken over de begroting en jaarrekening betreffende de HAP.

Landelijk niveau 
Ook in 2019 is een actieve bijdrage geleverd aan landelijke discussies binnen de brancheorganisatie InEen. De 
bestuurder van de SGH heeft zitting in de beleidsadviescommissies Personeel & Arbeid en neemt deel aan 
klankbordgroep voor de cao-Gezondheidscentra. De kwaliteitsfunctionaris van de HAP en de beleidsmedewerker 
van de 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 mogelijk wordt samengewerkt. In dit netwerk is in 2019 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 evaluatie zorgplannen besproken 
en wordt aandacht besteed aan verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van de fysiotherapie.

Onderwijs en onderzoek 
De SGH heeft een samenwerkingsverband met Faculteit Bewegingswetenschappen van de 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 fysiotherapie van de 
gezondheidscentra is aangesloten bij verschillende netwerken (Claudicationet, MSnetwerk, Onconetwerk, 
artrosenetwerk, Sportnetwerk Haarlemmermeer). 

ONTWIKKELINGEN IN 2019
Welzijn op recept 
In 2014 is in gc Overbos gestart met een pilot Welzijn op recept. Het blijkt dat verwijzen naar het welzijnsdomein 
een zinvolle aanvulling is op het aanbod. Mensen kunnen met ondersteuning  van de sociaal makelaar kennis 
maken met lokale activiteiten en daardoor meer zingeving aan hun leven geven. Dit kan leiden tot een beter 
ervaren gezondheid. 
In 2019 zijn 32 mensen verwezen naar de sociaal makelaar, bij 60% van de mensen is het gelukt om een 
verbinding te maken met een lokale activiteit. Het aantal verwijzingen zou hoger kunnen zijn, en daarom zal in 
2020 een evaluatie plaatsvinden en naar aanleiding daarvan zal een plan opgesteld worden om Welzijn op recept 
‘op te schalen’.

TOOL onderzoek 
In 2019 is via het VUscience netwerk vanuit de huisartsen een bijdrage geleverd aan onderzoek naar de 
continuïteit van zorg bij ouderen in de huisartsenpraktijk. Doel van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling en 
evaluatie van een toolkit voor de huisarts ter verbetering van de persoonlijke continuïteit van zorg bij ouderen in 
de huisartsenpraktijk.

Team Sportservice Haarlemmermeer 
Een sportcoach van Team Sportservice Haarlemmermeer heeft een beweegspreekuur in de  gezondheidscentra 
Overbos en Floriande. Cliënten kunnen daar naar toe als ze een advies willen over (gaan) sporten of bewegen.  
Overbos. Afgelopen jaar is dit uitgebreid naar gezondheidscentrum Floriande. Cliënten kunnen naar dit 
spreekuur 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 Zorggroep Haarlemmermeer belangrijk. Dit wordt 
vormgegeven in de multidisciplinaire regionale kwaliteitscommissies, waarin professionals van de SGH zitting 
hebben. 

Landelijke benchmark ketenzorg 
De NHG en InEen hebben per zorgprogramma indicatoren opgesteld. Elk jaar worden de indicatorensets 
geëvalueerd en sinds 2016 is het aantal indicatoren per zorgprogramma sterk afgenomen. Dit past bij de 
verandering in het kwaliteitsdenken: van verantwoording afleggen naar verantwoordelijkheid nemen. De SGH 
gebruikt de indicatorensets om de zorgprogramma’s te monitoren en waar nodig te verbeteren. 
De SGH neemt ook deel aan de landelijke benchmark van InEen. In deze benchmark worden de uitkomsten van 
de indicatoren van de zorgprogramma’s astma COPD, diabetes mellitus, Hart- en vaatziekten (HVZ) en Verhoogd 
Vasculair Risico (VVR) opgenomen.  De uitkomsten van de landelijke benchmark van 2019 zijn bij het uitkomen 
van dit jaarverslag nog niet bekend. 

ONTWIKKELINGEN KETENZORG
Nieuwe richtlijnen 
Voor  CVRM (HVZ en VVR) zijn landelijk nieuwe richtlijnen opgesteld. De regionale kwaliteitscommissie heeft het 
zorgprogramma  CVRM aangepast aan de nieuwe richtlijnen. 

Persoonsgerichte zorg 
De SGH heeft in 2019 ingezet op meer persoonsgerichte zorg waarbij de patiënt, met ondersteuning van de 
praktijkondersteuner en/of huisarts, zijn eigen doelen stelt. 

Keten Informatie Systeem 
In de regio Haarlemmermeer is in 2014 gekozen voor een Keten Informatie Systeem. Het KIS faciliteert het 
behandelen en registreren volgens geldende protocollen en biedt de mogelijkheid om ook andere behandelaren 
te betrekken bij de zorg. De verwijzing naar en rapportage door de apotheek, diëtist, de fysiotherapeut en de 
podotherapeut vindt plaats via het KIS. Er wordt gebruik gemaakt van het KIS voor de zorgprogramma’s 
Diabetes, COPD, astma, CVRM/VVR en ouderen. In 2019 hebben de gezondheidscentra meegedaan aan een pilot 
van het patiëntenportaal van het KIS, ter ondersteuning van zelfmanagement en persoonsgerichte zorg, deze is 
positief ontvangen. 
Daarnaast is de module ouderenzorg in gebruik genomen, de netwerkpartners rond de ouderenzorg hebben 
hiermee toegang gekregen tot het KIS.

Voorlichtingsavond astma en COPD 
In september is een informatieavond georganiseerd voor mensen met astma en COPD. Een longverpleegkundige 
van het Spaarne Gasthuis en een fysiotherapeut waren uitgenodigd als gastsprekers. Verder waren 
praktijkondersteuners aanwezig om vragen te beantwoorden. 
Het thema was de techniek bij het innemen van inhalatiemedicatie, omdat dat voor veel mensen lastig blijft. 
Maar ook was er ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen over het omgaan met een longziekte. 
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CLIENTBETROKKENHEID

OORDEEL CLIËNTEN
De klanttevredenheid wordt bij de fysiotherapie doorlopend gemeten door middel van de PREM vragenlijsten. De 
klanten gaven de fysiotherapie een algemene beoordeling van 8.75, dat is iets boven het landelijk gemiddelde (8.7). 

De klanttevredenheid is bij de apotheken van februari tot half mei gemeten door middel van de PREM 
vragenlijsten. In 2019 gaven de klanten een algemene beoordeling van 8.6 bij apotheek Floriande en een 8.4 bij 
apotheek Drie Meren, dat is hoger dan het landelijk gemiddelde (8.2). 

Bij de huisartsen is in 2019 een cliëntervaringsonderzoek uitgezet. De respons was hoog: van de 702 online 
toegestuurde vragenlijsten zijn er 471 (67%) ingevuld geretourneerd. De cliënten gaven hoge waarderingen:  
Drie Meren 8.7, Floriande 8.4 en Overbos 8.9. Daarmee scoren de huisartsen ook hoger dan het landelijk 
gemiddelde (8.3). 

NIEUWSBRIEVEN 
Communicatie gaat steeds meer digitaal, waarbij gebruik wordt gemaakt van een digitale nieuwsbrief en 
communicatie via de website. Het geeft de gezondheidscentra de gelegenheid om in te springen op de 
actualiteit, waaronder het aanbod van activiteiten. De cliëntenkrant Gezond & Meer is in de zomer van 2019 
verschenen en huis-aan-huis verspreid in de wijken Overbos en Floriande.

WEBSITE
In 2019 is de website van de Gezondheidscentra vernieuwd. Hierbij is de website gebruiksvriendelijker gemaakt, 
informatievoorziening naar de cliënt verbeterd en voor mobiel gebruik geschikt gemaakt. De cliëntenraad heeft 
input geleverd bij het vernieuwen van de website.
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ONTWIKKELINGEN 2019

GEZONDHEIDSCENTRA
Strategie 
In 2019 is er een strategie voor de gezondheidscentra voor komende jaren geformuleerd. De strategie bouwt 
voort op de ingeslagen weg en legt extra accent op het doorvoeren van vernieuwing en innovatie. SGH wil niet 
afwachten, maar wil proactief inspelen op de toekomstige ontwikkelingen en daarmee de organisatie 
toekomstbestendig maken. Vanuit de speerpunten in de strategie is het meerjarenbeleidsplan opgesteld dat in 
2020 wordt vastgesteld.

FYSIOTHERAPIE
Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn Haarlemmermeer 
Het Paramedisch Behandelcentrum Hoofddorp Haarlemmermeer (PBHH) is een specialistisch paramedisch 
behandelcentrum binnen de SGH, waar mensen (volwassenen en kinderen) met diverse vormen van hoofdpijn 
behandeld worden. 
Het aantal behandelingen neemt langzaam toe, de trend in de aanmeldingen is dat deze in toenemende mate 
van buiten de regio komen. 
Het PBHH is actief op het gebied van onderzoek, onderwijs en samenwerkingsverbanden die zich bezighouden 
met de behandeling van hoofdpijn. Zo is er in 2019 een behandelstrategie ontwikkeld voor kinderen met 
hoofdpijn en loopt er een trial naar de effectiviteit van manuele therapie bij migraine. De PBHH heeft een 
bijdrage geleverd aan Masterclasses, Seminars en Masteronderwijs over de behandeling van hoofdpijn in 
Nederland en België. Ook zijn in 2019 door behandelaars van het PBHH meerdere artikelen gepubliceerd in 
internationaal wetenschappelijke journals. Het PBHH is samen met andere hoofdpijncentra in Nederland een 
initiatief gestart om een gezamenlijk beleid op het gebied van de fysiotherapeutische behandeling van hoofdpijn 
van de grond te krijgen.

Back to move 
In 2019 is de fysiotherapie gestart met het aanbieden van een zorgproduct, Back to Move, in samenwerking met 
VGZ en Zorg 1. Dit zorgproduct wordt ingezet bij aspecifieke lage rugklachten. Back to Move is een zorgprogramma 
op maat, waarbij de fysiotherapeut middels een specifiek onderzoek de klachten van een patiënt indeelt in een 
zwaarte profiel. Naar gelang de zwaarte van dit profiel wordt een behandelpakket op maat aangeboden. De 
patiënt krijgt zo de best passende begeleiding, waarbij gestuurd wordt op eigen regie en zelfmanagement.

Specialismen 
Twee fysiotherapeuten hebben een masteropleiding afgerond, respectievelijk oncologie en orafaciale 
fysiotherapie.  Daarmee heeft de fysiotherapie er twee belangrijke specialismen bijgekregen. Binnen de 
gezondheidscentra hebben nu 14 fysiotherapeuten in acht verschillende specialismen een masteropleiding 
afgerond. Twee fysiotherapeuten volgen nog een masteropleiding. 
 
APOTHEEK 
Falsified Medicines Directive (FMD) 
Vanaf 2019 geldt de verplichting in Europa dat elke verpakking van een recept plichtig geneesmiddel een uniek 
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serienummer moet hebben dat is vastgelegd in een centrale database. Apotheken mogen dan alleen nog 
medicijndoosjes met geldige serienummers uitgeven. Dit is een maatregel tegen vervalsing uit de Falsified Medicines 
Directive (FMD) van de Europese Commissie. Voor de apotheken betekent de FMD dat alle geneesmiddelen met een 
uniek serienummer afgemeld moeten worden in de nationale databank. De werkprocessen in de apotheken zijn 
hierop aangepast en beide apotheken voldoen aan de eisen. 

HUISARTSEN 
Ouderenzorg
In 2019 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met de netwerkpartners rond de ouderenzorg (wijkzorg, 
ergotherapie, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, sociaal werker, casemanager dementie, 
diëtisten). Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en de netwerkpartners hebben toegang gekregen tot het 
KIS.  Hiermee heeft de ouderenzorg een impuls gekregen. 

Jaargesprek Diabetes
In 2019 zijn jaargesprekken met de huisarts voor mensen met Diabetes geïntroduceerd.  Deze jaargesprekken 
vervangen de jaarcontroles. In een jaargesprek staat de persoonsgerichte zorg centraal: wat vindt de patiënt 
belangrijk, welke persoonlijke doelen heeft de patiënt en hoe wil hij deze bereiken? De jaargesprekken worden 
als positief ervaren. 

Sms herinnering patiënten
Om het percentage patiënten dat niet komt opdagen voor een afspraak (no-show) te verlagen, is de sms-herinnering 
ingevoerd. De patiënten krijgen voor hun afspraak bij de praktijkondersteuners ggz en somatiek een sms herinnering. 
De patiënt ervaart de herinnering als prettig en het doel, daling van het percentage no-show, is behaald. 

Overbehandeling ouderen met Diabetes
Uit onderzoek is gebleken, dat ouderen met diabetes mellitus type 2 kwetsbaarder zijn voor complicaties (zoals 
een hypoglycemie - te laag suiker) ten gevolge van een te strikte diabetesbehandeling. Door apothekers, 
huisartsen en de POH-somatiek is een plan opgesteld om patiënten uit de doelgroep glycemisch niet te strikt in 
te stellen. Dit plan is in 2019 uitgevoerd. Het resultaat is lastig te meten, een deel van de patiënten uit de 
doelgroep is minder strikt ingesteld, een ander deel van de patiënten uit de doelgroep bleek juist strikter 
ingesteld. Het plan wordt in 2020 gecontinueerd.

HUISARTSENPOST
Strategie 
In 2019 is de strategie voor de komende jaren verkend. Als input voor de strategische richting hebben 
gesprekken plaatsgevonden met een afvaardiging van de HAGRO’s in combinatie met de leden van de HAP-
commissie. Vanuit deze gesprekken zijn uitgangspunten en thema’s naar voren gekomen van de voor de 
deelnemende huisartsen belangrijke strategische punten en keuzen.
Men is positief ten aanzien van de huidige positie, de huidige locatie en er is breed draagvlak om de huidig 
ingezette koers te handhaven. Om deze richting verder invulling te geven en er zorg voor te dragen dat de 
organisatie toekomstbestendig is, zijn speerpunten benoemd die komende jaren vragen om gezamenlijke 
oplossingen. Hieronder vallen onder andere:
• het versterken en verstevigen van samenwerkingsrelaties, waarbij het professionaliseren van relaties bij moet 

dragen aan het verkleinen van de werkdruk en onvoorspelbaarheid op HAP;
• het onderzoeken hoe de triage scherper en beter kan om zo de werkdruk behapbaar te houden en
• het inspelen op dreigende tekorten van triagisten en waarnemers, waarbij een gezamenlijke organisatie van 

de nachten een onderdeel kan zijn.

Telefonie rapportage
De HAP maakt gebruik van de telefooncentrale van het Spaarne Gasthuis. Om een goed inzicht te krijgen in de 
bereikbaarheid van de HAP zijn de telefonierapportages van essentieel belang. Met input van de HAP zijn door het 
Spaarne Gasthuis vernieuwde rapportages opgesteld, welke goed bruikbaar zijn voor het berekenen van waarden met 
betrekking tot de normen, alsook het analyseren van deze gegevens om verbeteringen aan te kunnen brengen.

Samenwerking Spoedpost
Ook in 2019 is er verder ingezet om samenwerking met de SEH te versterken en waar nodig te verbeteren. Naast 
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reguliere afspraken, zowel inhoudelijk als procesmatig, zijn er ook verbeteringen aangebracht in de 
samenwerkingsafspraken. Met name de (aanscherping van) afspraken over de veiligheid van zorg met betrekking 
tot lateralisatie van specialismen bij het Spaarne Gasthuis zijn belangrijk. Daarnaast zijn de lijnen met de SEH erg 
kort, waardoor er makkelijk geschakeld kan worden, mochten er zaken zijn die directe aandacht behoeven.
Ook heeft het Spaarne Gasthuis aangegeven het van belang te vinden om samen te bekijken wat de regio nodig 
heeft als het gaat om (spoed)zorg. Deze gesprekken worden in 2020 voortgezet.

Leerbedrijf
De HuisArtsenPost is in 2017 erkend als leerbedrijf en heeft in 2019 hier effort in gestopt. 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
Verbouwing gezondheidscentra Floriande en Overbos
In 2019 zijn ontwerpen gemaakt om bij gezondheidscentrum Floriande op te bouwen en in gezondheidscentrum 
Overbos te verbouwen. Het besluit is genomen om dit te realiseren in 2020 en 2021. 

Digitalisering administratie
De financiële- en personeelsadministratie heeft in 2019 de digitalisering verder doorgezet. De financiële 
administratie en personeelsadministratie is nu volledig operationeel op AFAS online. Dit biedt mogelijkheden om 
ook HR-workflows te optimaliseren. Tevens zijn de factuurstromen gedigitaliseerd. 

ICT
Veilig communiceren
De communicatie met andere zorgaanbieders verloopt steeds meer digitaal. Met de zorgaanbieders in de regio is 
de aanbieder Zivver gekozen, zodat makkelijk onderling over privacy-gevoelige zaken gemaild kan worden. In 
2019 is Zivver ook (beperkt) ingezet voor de communicatie met cliënten, met name rond de chronische zorg. Voor 
de communicatie met cliënten van de huisartsen heeft het de voorkeur gebruik te gaan maken van een 
geïntegreerd patiëntenportaal van het Huisartsen Informatie Systeem.  
ICT in kwaliteitsmanagementsysteem
In 2019 is veel tijd besteed aan het vastleggen van de processen rond de ICT en informatiebeveiliging. Dit zorgt 
voor borging van de kwaliteit van de ICT en biedt de mogelijkheid om te toetsen, controleren, bij te stellen en te 
verbeteren.

Duurzaamheid
De SGH blijft kritisch kijken hoe meer duurzaam gewerkt kan worden. Er wordt zoveel mogelijk digitaal gewerkt 
en als papier noodzakelijk is, doet de SGH dit met duurzaam papier. Bij het vernieuwen van apparatuur zoals 
computer en andere apparaten is het energielabel bij de aanschaf belangrijk. Bij het beheer van gebouwen 
wordt kritisch beoordeeld hoe er duurzamer beheerd kan worden, alsook bij aanpassingen wordt indien mogelijk 
de meest duurzame oplossing gekozen.

INFORMATIEBEVEILIGING
Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensverwerking van kracht. Hierin zijn de belangrijkste regels voor 
de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. De SGH voldoet aan de Algemene Verordening 
Gegevensverwerking (AVG) zoals het hebben van een Functionaris Gegevensbescherming en een register datalekken. 
Informatiebeveiliging in de zorg wordt steeds belangrijker. Zo moeten zorginstellingen voldoen aan de normen 
zoals opgesteld in de NEN 7510. Om hieraan te voldoen heeft SGH in 2019 het kwaliteitssysteem voor de 
informatiebeveiliging verder ingericht. In 2020 zal een toetsing plaatsvinden. 
Autorisatie en inzage van patiëntengegevens is bij de SGH geborgd. Voor de elektronische patiëntendossiers (EPD) 
zijn autorisatie schema’s opgesteld (ingesteld op minimaal noodzakelijke rechten) en zijn de gegevens alleen 
inzichtelijk voor wie hiertoe geautoriseerd is. Toegang tot patiëntgegevens wordt door huisartsen en apothekers 
opgevraagd door middel van een persoonlijke UZI-pas. Inzage in patiëntgegevens wordt binnen alle EPD’s gelogd.
Een blijvend aandachtspunt is het bewustzijn van de medewerkers op het gebied van privacy. Voor 2020 zal er 
een plan worden opgesteld om het bewustzijn met betrekking tot privacy blijvend onder de aandacht te houden.
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Sociaal verslag
ALGEMEEN
Voor de SGH was 2019 een minder stabiel jaar qua personeel. Een hoog (niet-werkgerelateerd) ziekteverzuim en 
tekorten van personeel in de gezondheidszorg waren ook in dit jaar voor de SGH merkbaar. Ook het omzetten 
naar andere Cao’s heeft zijn uitwerking gehad in 2019. Als pluspunt liet het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd een positief beeld zien van de organisatie.

Het ziekteverzuim in de zorg stijgt landelijk gezien naar een alarmerend record (5,9%). Ook in onze organisatie 
was  het ziekteverzuim in 2019 een punt van zorg.  Uit analyse blijkt dat het hoge percentage wordt veroorzaakt 
door het relatief hoge aantal langdurige (> 43 dagen) verzuimmeldingen. In vijf van de negen disciplines is 
sprake van langdurig verzuim. De oorzaken hiervan zijn divers, maar niet werkgerelateerd. 

Per 1 maart 2019  is de Cao Gezondheidscentra door de werkgeversorganisatie opgezegd. Alle werknemers 
werkzaam bij de gezondheidscentra zijn, of worden, zoveel als mogelijk ondergebracht bij de (aanpalende) cao 
van hun werkveld. De grootste groep werknemers (de werknemers in ondersteunende functies ten behoeve van 
de huisartsenzorg en de werknemers in o.a. staf, beleid, (financieel) administratief, ICT en facilitaire functies) zijn 
met een overgangsregeling naar de Cao Huisartsenzorg overgegaan. Voor de overige werknemers blijft 
vooralsnog de laatste versie van de Cao Gezondheidscentra van toepassing tot het moment dat er voor de 
betreffende werknemers nieuwe afspraken zijn gemaakt door collectieve Cao partijen.
In het laatste kwartaal zijn een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en een Risico-inventarisatie & 
Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Beide onderzoeken geven een positief beeld van de organisatie. Uit het MTO blijkt 
dat het plezier in het werk en de betrokkenheid hoog is. Een punt van aandacht is de werkdruk.  De RI&E geeft 
een positief beeld van de arbeidsomstandigheden en de borging hiervan middels beleid. Prioritaire risico’s die 
naar voren komen uit dit onderzoek zijn: werkdruk en mentale belasting, biologische agentia (infectieziekten) en 
fysieke belasting voor fysiotherapie en apotheek. In 2020 starten we met het benoemen van actiepunten naar 
aanleiding van beide onderzoeken.
Tot slot heeft de SGH ook in 2019, ondanks de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de nodige vacatures 
weten in te vullen. Opvallend is dat het aanbod van kandidaten aanzienlijk afneemt. De kandidaten die 
solliciteren voldoen echter kwalitatief vaak wel aan de gestelde eisen en kiezen weloverwogen voor SGH als 
organisatie.

PERSONEEL
Werknemersgegevens (instroom, uitstroom) 
Eind 2019 waren 126 medewerkers in dienst bij de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. In 2019 zijn 16 
medewerkers in dienst gekomen en 19 medewerkers uit dienst gegaan.

PERSONEEL NAAR LEEFTIJD

Leeftijd

0 - 24 5

25 – 34 21

35 – 44 26

45 – 54 41

55 – 59 16

60 - 64 17

Totaal 126

OPBOUW MEDEWERKERSBESTAND (peildatum 31-12-2019)

Medewerkers dienstbetrekking Totaal

Parttime 122

Fulltime * 4

Totaal 126

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

Kort ( < 7 dagen ) 199 dagen 0,84% van het verzuim

Middellang ( 8-42 dagen ) 469 dagen 1,98% van het verzuim

Langdurig ( >42 dagen ) 1.222 dagen 5,17% van het verzuim

Werving en selectie 
Er zijn 14 vacatures geweest in 2019, deze zijn allemaal ingevuld waarbij in sommige gevallen meerdere 
medewerkers de vacature hebben opgevuld. Wel is het dreigende personeelstekort in de zorg ook merkbaar 
binnen de SGH bij het invullen van vacatures.

Ziekteverzuim 
In 2019 bedroeg het verzuimpercentage 7,99 %. 

Het ziekteverzuim was afgelopen jaar fors hoger dan het landelijk gemiddelde (4,4% bron CBS) en het 
gemiddelde in de branche Zorg en Welzijn (5,75% bron CBS). De voornaamste reden hiervan is een aantal 
langdurig zieken waarbij de oorzaak veelal niet werk gerelateerd is.  Ondanks het hogere verzuimcijfer neemt de 
SGH actief maatregelen 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 worden intensief begeleid en voor medewerkers die re-integreren wordt het werk 
aangepast.  Daarnaast wordt door de SGH aandacht besteed aan de oorzaken van werkdruk.

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 
eventuele salarisverhoging. 

Stages 
Binnen alle disciplines worden stagiairs begeleid vanuit diverse MBO en HBO opleidingen. Ook in 2019 heeft de 
SGH weer diverse studenten een stageplaats kunnen bieden.

Scholing en opleidingen 
De SGH faciliteert en stimuleert zorgverleners om kennis en vaardigheden uit te breiden. Dit maakt innovatie 
mogelijk. Scholingsgelden werden voornamelijk besteed aan vakinhoudelijke bij- en nascholing en specialisatie.

Kaderhuisartsen 
Een aantal huisartsen heeft een kaderopleiding gevolgd. Binnen de SGH zijn een kaderhuisarts Diabetes Mellitus, 
GGZ, beleid en beheer, palliatieve zorg  en uro-gynaecologie werkzaam. 

Master fysiotherapeuten 2019
Twee fysiotherapeuten volgen een masteropleiding, namelijk geriatrische fysiotherapie en manuele therapie.  
Twee fysiotherapeuten hebben een masteropleiding in 2019 afgerond, respectievelijk oncologie en orafaciale 
fysiotherapie. In totaal hebben nu veertien fysiotherapeuten hebben een mastertitel (manueel therapie, 
psychosomatische fysiotherapie, sportfysiotherapie, orofaciaal fysiotherapie, oncologie fysiotherapie en 
kinderfysiotherapie). 

Promovendi 2019
Twee fysiotherapeuten zijn gepromoveerd. Eén fysiotherapeut doet promotieonderzoek. 

Specialisaties fysiotherapie 2019
Vijf  fysiotherapeuten hebben zich gespecialiseerd in Mckenzie therapie, psychosomatiek, oedeemtherapie en 
bekkentherapie.  
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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 2019 diverse interne scholingen verzorgd zoals bedrijfshulpverlening, AED/
reanimatie, interne audits, intervisie en vakinhoudelijke scholing.

Studiemiddagen 
In 2019 is een in company scholing georganiseerd voor alle zorgverleners met als onderwerp omgaan met 
agressie. Naar aanleiding van deze scholing is het agressieprotocol aangepast. 

Vertrouwenspersoon 
De SGH beschikt over een extern 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 medewerker. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon maakt een essentieel onderdeel 
uit van beleid dat ongewenst gedrag moet tegengaan en het melden van een (vermoeden van een) misstand 
bevordert. 

Bedrijfsongevallen en beroepsziekten 
In 2019  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
- HR
- 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*
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Bijlage 2 

JAARREKENING STICHTING GEZONDHEIDSCENTRA HAARLEMMERMEER



S ch ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
geves gd te
Hoofddorp

ACCOUNTANTSRAPPORT 2019
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Aan het bestuur en de Raad van Toezicht van
S ch ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer  
Waddenweg 1  
2134  XL  Hoofddorp

Warmond, 3 juni 2020
Kenmerk: 1726

Geachte leden van het bestuur en de Raad van Toezicht,

Hierbij brengen wij u verslag uit over het boekjaar 2019 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 41 van dit rapport.

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

Met vriendelijke groet,

Was getekend

M. Zandbergen MSc RA



Verslag van de raad van bestuur voor de Jaarrekening 2019 
 

 
Inleiding 
Voor u ligt de jaarrekening over 2019 van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer met het 
verslag 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 2019 hebben binnen de gezondheidscentra alle disciplines (fysiotherapie, huisartsenzorg en 
apotheken) de begroting gehaald. Binnen de huisartsenzorg is aan de kostenkant sprake 
geweest van langdurig niet-werkgerelateerd ziekteverzuim en aan de inkomstenkant er een 
meevaller is geweest met betrekking tot toekenning van gelden voor meerdere jaren. Dit heeft 
op bepaalde posten voor uitschieters gezorgd. Het uiteindelijk resultaat was positief. Ook het 
centraal bureau heeft haar begroting ook gehaald.  
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 
realisatie met betrekking tot de hulpverlening achter is gebleven op de begroting, zijn ook de 
kosten lager dan begroot, wat per saldo 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 anticiperen op 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 verbonden 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.  
 
De auditcommissie 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 2020. 
 
De raad van toezicht heeft, gezamenlijk met de raad van bestuur, in 2019 overleg gevoerd  met 
de cliëntenraad over de algemene gang van zaken. Deze bespreking is in een goede sfeer 
verlopen. 
 
Samenstelling raad van toezicht op 31 december 2019:            

● de heer T. Vissers, 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 2019: 

● 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 bepalen 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 doktersassistenten (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 een certificaat voor de organisatie en 
deelcertificaten voor de huisartsen, apotheken, fysiotherapie en de HuisArtsenPost. In 2019 
heeft een tussentijdse audit plaatsgevonden, die positief is verlopen.  

 
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. 
 

7. Toekomstige ontwikkelingen 
Te verwachten is dat de zorgvraag in de eerstelijn ook de komende jaren blijft toenemen. 
Factoren die hieraan bijdragen: de juiste zorg op de juiste plek, 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. Zorgverzekeraars zijn bewust van de cruciale rol van de eerstelijn bij het 
leveren van de zorg dicht bij de burger. De wijkgerichtheid krijgt een steeds prominenter plek 
in de zorg. Dit sluit aan bij de zorg die in de gezondheidscentra wordt geleverd. 

 
De gezondheidscentra werden in het verleden aanvullend gefinancierd uit de GEZ module 
(geïntegreerde eerstelijnszorg). Per 2019 heeft de NZa betaaltitels voor organisatie en 
infrastructuur (O&I) vastgesteld ter vervanging van deze betaaltitel. SGH ontvangt volgens de 
huidige systematiek ook gelden uit deze financieringsstroom. 

 
Sinds medio 2016 is er een samenwerking van de HuisArtsenPost (HAP) met de Spoedeisende 
Hulp (SEH) van het Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp. Ook in 2019 is er blijvend aandacht 
voor de consequenties van de lateralisatie van afdelingen binnen het Spaarne Gasthuis 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 is voor zowel de gezondheidscentra als de HAP een nieuwe strategie opgesteld, die 
richting geeft voor de komende jaren. Begin 2020 is deze strategie vastgesteld en zal er vanuit 
deze strategie voor de gezondheidscentra en de HAP een meerjarenbeleidsplan worden 
opgesteld. Hierin zal de digitalisering een belangrijke rol gaan krijgen, zowel op het gebied van 
uitwisseling van gegevens (tussen aanbieders en naar cliënten) alsook zowel op het gebied van 
de werkprocessen en ondersteuning in de zorgverlening. 
 

8. Financieel resultaat 2019
Per balansdatum bedraagt de solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) 32%. De
solvabiliteit is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar (31%). Dit komt door de toename van
de algemene reserve- en het bestemmingsfonds.
 
De kasstroom uit bedrijfsoperaties/operationele activiteiten bedroeg in 2019  € 392.956. De 
kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten waren per saldo  - € 168.045. Per 
saldo steeg het saldo liquide middelen over het boekjaar 2019 met  € 128.911.  Dit heeft 
grotendeels betrekking op de mutatie van de vorderingen.  



 
De stichting heeft niet de beschikking over een kredietfaciliteit bij een bank. De huidige liquide 
middelen zijn toereikend voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Ultimo 2019 zijn geen 
risico's en onzekerheden bekend die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de interne en 
externe verslaggeving. 
 
Per 1 maart 2019 is de cao Gezondheidscentra/AHG opgezegd door werkgeversorganisatie 
InEen. Voor zover van toepassing zijn of worden medewerkers ondergebracht in aanpalende 
cao’s of nieuw opgestelde adviesregelingen. Een groot deel van de medewerkers is vanaf 1 juni 
2019 ondergebracht in de cao Huisartsenzorg. Voor medewerkers waarbij geen andere cao of 
adviesregeling van toepassing is, geldt de nawerking van de cao gezondheidscentra. De 
overgang heeft vrijwel geen extra loonkosten met zich meegebracht. 

 
Financieel resultaat Gezondheidscentra 
De gezondheidscentra ontvangen aanvullende financiering voor de organisatie van de zorg via 
de O&I-modules voor praktijkmanagement en wijksamenwerking. Het resultaat van de O&I is 
nagenoeg conform begroting. 
 
Huisartsendiscipline 
Ondanks de hoge kosten voor langdurig ziekteverzuim is het resultaat hoger dan de begroting. 
Dit komt omdat de opbrengsten hoger zijn uitgevallen dan begroot. Het aantal ingeschreven 
patiënten is stabiel gebleven op ongeveer 22.000 patiënten.  
 
Fysiotherapie 
Bij de fysiotherapie is het resultaat hoger dan begroot. De omzet is iets lager dan de begroting 
maar omdat de kosten ook lager zijn uitgevallen dan de begroting, is het resultaat per saldo 
positief. Zoals eerder al aangegeven worden de tarieven niet- of nauwelijks verhoogd waardoor 
de marge minimaal is. 
 
Apotheken 
De apotheken sluiten het jaar positief af.  De brutomarge is nagenoeg gelijk aan de begroting en 
de kosten zijn lager dan de begroting. Hier zijn marges ook minimaal, afgelopen jaren is er 
daarom 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 2019 minder zorg verleend dan begroot, waardoor de omzet lager is 
dan verwacht. Daarentegen zijn de kosten op totaalniveau lager uitgevallen dan begroot; de 
extra begrootte formatie voor huisartsen (extra inzet op doordeweekse avonden) bleek in 
praktijk niet nodig te zijn in 2019.  Het resultaat van de HAP is positief; er zal € 30.966 aan de 
financiële reserve worden toegevoegd. In het tarief van 2021 zal € 47.961 worden verrekend.  



 
 
Verwachting financieel resultaat 2020 
 
In de loop van het eerste kwartaal van 2020 heeft de corona crisis hard toegeslagen in 
Nederland en dat heeft ook consequenties voor de stichting. Concreet betekent dit dat binnen 
de stichting de fysiotherapie vrijwel volledig stilgelegd is waardoor de inkomsten zijn 
geminimaliseerd. Ook binnen de huisartsenzorg (zowel voor de dagzorg als de zorg op de 
huisartsenpost) is de productie gedaald, wat verminderde inkomsten tot gevolg heeft. 
Daarnaast worden er voor de huisartsenpost meer kosten gemaakt in verband met extra 
spreekuren waardoor er meer inzet van personeel is.  
Door zorgverzekeraars zijn compensatiemaatregelen afgekondigd. Voor de huisartsenzorg 
komt er een financiële tegemoetkoming van het inkomstenverlies middels een extra vergoeding 
welke dekkend is. De huisartsenpost kan extra gemaakte kosten verrekenen middels 
mogelijkheid tot overschrijding van het (maximale) budget zonder gevolgen voor de reserves 
(RAK). Voor de fysiotherapie komt er een continuïteitsbijdrage-regeling. Door deze 
compensatiemaatregelen is er geen onzekerheid over de liquiditeit en continuïteit van de 
stichting. 

 
Verwachting voor de gezondheidscentra 
De O&I-gelden zijn voor 2020 geïndexeerd. Door het behoud van alle gelden inclusief 
indexering zijn er met betrekking tot de organisatie en infrastructuur geen wijzigingen ten 
opzichte van 2019.  

 
In 2019 is er een bovengemiddeld ziekteverzuim geweest bij de Stichting, veelal niet werk-
gerelateerd. Dit lijkt zich ook nog deels door te zetten in 2020. In combinatie met de krapte op 
de arbeidsmarkt wat maakt dat personeel lastiger te vinden is, kan dit effect hebben in 2020. In 
de begroting is ook in 2020 extra ruimte opgenomen om de kosten van het verzuim op te 
vangen. 

 
Helaas zijn de tarieven van de fysiotherapie voor 2020 niet verhoogd. 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 zorgt op het 
financiële vlak voor stabilisatie van loonkosten waardoor er niet nog meer financiële druk 
ontstaat. 
 
De begroting 2020 van de stichting is opgesteld voor de corona crisis. Hierdoor zijn de effecten 
van de corona crisis niet zijn verwerkt in onderstaande begroting. 

 
De begroting 2020 van de gezondheidscentra (x 1.000 €): 

 



Baten    7.200  
 

Lasten 
Personeelslasten  5.550 
Afschrijvingen        250 
Huisvestingskosten       800 
Praktijkkosten        300 
Organisatiekosten     300 
Saldo                           0   
 
 

De verwachting voor de HAP 
Gezien de afname van het aantal verrichtingen in 2019 ten opzichte van 2018 is er bij de 
begroting voor 2020 bij de consulten en visites van een  lager aantal verrichtingen uitgegaan.  
 
De begroting 2020 van de HuisArtsenPost (x 1.000 €): 

 
Baten    2.788 

 
Lasten 
Personeelslasten             1.973 
Vervoerskosten     277 
Huisvestingskosten     102 
Praktijkkosten      170 
Organisatiekosten         266 

 
Saldo          0  
 
 

 
Hoofddorp, maart 2020. 
Mw. J.M. Mostert, raad van bestuur. 

 



S ch ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
geves gd te
Hoofddorp

JAARREKENING 2019



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste ac va

Immateriële vaste ac va  (1)

So ware 23.590 37.260

Materiële vaste ac va  (2)

Gebouwen 1.582.710 1.637.360
Machines en inventaris 218.397 187.952
Automa sering 99.221 93.428

1.900.328 1.918.740

Vlo ende ac va

Voorraad handelsgoederen  (3)

Voorraad apotheek 181.692 161.379

Vorderingen  (4)

Debiteuren 701.957 621.802
Nog in de tarieven te verrekenen
opbrengsten (HAP) 113.539 199.848
Overige belas ngen en premies sociale
verzekeringen 60.283 70.858
Overige vorderingen en overlopende
ac va 146.101 148.432

1.021.880 1.040.940

Liquide middelen  (5) 855.935 727.025

 3.983.425 3.885.344

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 3 juni 2020

S ch ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
Hoofddorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
Controleverklaring afgegeven



31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (6)

Algemene reserve 1.215.151 1.149.439
Bestemmingsfondsen 73.243 42.198

1.288.394 1.191.637

Voorzieningen  (7)

Overige voorzieningen 53.898 0

Langlopende schulden  (8)

Schulden aan kredie nstellingen 1.408.000 1.504.000

Kortlopende schulden  (9)

Aflossingsverplich ngen langlopende
schulden 96.000 96.000
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 455.255 387.157
Overige belas ngen en premies sociale
verzekeringen 219.893 203.545
Overige schulden en overlopende
passiva 461.985 503.005

1.233.133 1.189.707

 3.983.425 3.885.344

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 3 juni 2020

S ch ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
Hoofddorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Controleverklaring afgegeven



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Saldo 2019

€

Begro ng
2019

€

Saldo 2018

€
Baten

Verrich ngen Huisartsen/Fysiotherapie (inclusief GEZ)  (10) 5.835.342 5.680.558 5.420.191
Verrich ngen HAP  (11) 2.665.442 2.631.657 2.365.515
Omzet apotheek  (12) 3.173.949 3.016.000 3.075.842
Overige baten  (13) 134.754 34.000 123.356

Som der baten 11.809.487 11.362.215 10.984.904

Lasten

Inkoopwaarde apotheek  (14) 2.059.258 1.900.000 1.922.757

Kosten van beheer en administra e

Lonen en salarissen  (15) 4.838.474 5.086.040 4.730.698
Sociale lasten  (16) 767.241 760.000 703.213
Pensioenlasten  (17) 519.489 506.000 443.260
Honorarium derden  (18) 1.232.336 1.145.614 999.526
Overige personeelskosten  (19) 413.861 151.750 343.274
Afschrijvingen  (20) 200.128 217.900 220.651
Huisves ngskosten  (21) 811.670 761.673 739.134
Prak jkkosten  (22) 217.962 238.350 245.401
Organisa ekosten  (23) 527.503 518.778 487.395

9.528.664 9.386.105 8.912.552

Saldo voor financiële baten en lasten 221.565 76.110 149.595
Financiële baten en lasten  (24) -38.602 -37.847 -40.458

182.963 38.263 109.137
Te verrekenen in tarieven HAP  (25) -86.208 0 65.578

Resultaat 96.755 38.263 174.715

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 3 juni 2020

S ch ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
Hoofddorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Controleverklaring afgegeven



2019

€

2018

€

Resultaatbestemming

Algemene reserve 65.710 166.401
Bestemmingsfondsen 31.045 8.314

96.755 174.715

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
Controleverklaring afgegeven



3                KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

2018

€ €

Kasstroom uit opera onele ac viteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 221.565 149.595
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 200.128 220.651
Muta e voorzieningen 53.898 0
Veranderingen in het werkkapitaal:
Muta e voorraden -20.313 -7.315
Muta e vorderingen 19.060 -104.660
Muta e kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredie nstellingen) 43.428 89.516

Kasstroom uit bedrijfsopera es 517.766 347.787

Rentelasten -38.602 -40.458
Te verrekenen in tarieven -86.208 65.578

-124.810 25.120

Kasstroom uit opera onele ac viteiten 392.956 372.907

Kasstroom uit investeringsac viteiten

Investeringen in immateriële vaste ac va -10.386 -12.036
Investeringen in materiële vaste ac va -157.660 -129.037

Kasstroom uit investeringsac viteiten -168.046 -141.073

Kasstroom uit financieringsac viteiten

Aflossing schulden aan kredie nstellingen -96.000 -96.000

Muta e geldmiddelen 128.910 135.834

Samenstelling geldmiddelen

2019

€ €

2018

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 727.025 591.192

Muta e liquide middelen 128.910 135.833

Geldmiddelen per 31 december 855.935 727.025

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 3 juni 2020

S ch ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
Hoofddorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 18 -

___________________________________________________________________________________________________________
Controleverklaring afgegeven



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.
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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.
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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.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplich ngen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te scha en. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste scha ng van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplich ngen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

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 staat van baten en
lasten 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.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta es en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

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.

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 pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij "S ch ng Pensioenfonds Zorg en Welzijn", "S ch ng
Pensioenfonds Openbare Apothekers" en "S ch ng Pensioenfonds Medewerkers Apothekers". De
pensioenregeling is van dien aard dat de s ch ng in geval van een tekort geen verplich ng hee  tot het
voldoen van aanvullende bijdragen (anders dan door hogere toekoms ge premies). In de jaarrekening
worden daarom slechts de verschuldigde premies als last in de staat van baten en lasten over 2019
opgenomen. Voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan worden zij als verplich ng op de balans
opgenomen.

Belas ngen

De s ch ng is, onder voorwaarde, voor al haar ac viteiten vrijgesteld van vennootschapsbelas ng.
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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 en de kortlopende schulden aan
kredie nstellingen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste ac va

So ware

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Verkrijgingsprijs 155.903
Cumula eve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -118.643

37.260

Muta es 
Investeringen 10.386
Afschrijvingen -24.056

-13.670

Boekwaarde per 31 december 2019
Verkrijgingsprijs 166.289
Cumula eve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -142.699

23.590

Afschrijvingspercentages
%

So ware  20-33,33

In 2019 is voor € 10.385 geïnvesteerd in immateriële vaste ac va. Deze investeringen hebben betrekking op
de overgang van de financiële administra e naar AFAS.
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2. Materiële vaste ac va

Gebouwen

€

Machines en
inventaris

€

Automa se-
ring

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019 1.637.359 187.953 93.428 1.918.740
Investeringen 57.478 62.675 37.507 157.660
Desinvesteringen 0 0 -42.729 -42.729
Afschrijving desinvesteringen 0 0 42.729 42.729
Afschrijvingen -112.127 -32.231 -31.714 -176.072

Boekwaarde per 31 december 2019 1.582.710 218.397 99.221 1.900.328

Aanschaffingswaarde 3.128.894 742.343 230.610 4.101.847
Cumula eve afschrijvingen en
waardeverminderingen -1.546.184 -523.946 -131.389 -2.201.519

Boekwaarde per 31 december 2019 1.582.710 218.397 99.221 1.900.328

Afschrijvingspercentages
%

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

In 2019 is voor € 157.660 geïnvesteerd in materiële vaste ac va. Deze investeringen hebben betrekking op
computers, inrich ng van werkplekken, klimaa nstalla es en overige (kantoor)inventaris.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Voorraad handelsgoederen

2019

€

2018

€

Voorraad apotheek

Handelsgoederen 181.692 161.379
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4. Vorderingen

2019

€

2018

€

Debiteuren

Debiteuren 701.957 621.802

Nog in de tarieven te verrekenen opbrengsten (HAP)

Nog te verrekenen tekort 2019 47.961 0
Nog te verrekenen tekort 2018 65.578 65.578
Nog te verrekenen tekort 2017 0 134.270

113.539 199.848

Overige belas ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas ng 0 1.909
Pensioenen 60.283 68.949

60.283 70.858

In 2019 is de pensioennota voor januari 2020 vooruitontvangen.

Overige vorderingen en overlopende ac va

Overige vorderingen 52.659 62.743
Overlopende ac va 93.442 85.689

146.101 148.432

Overige vorderingen

Kor ng Mosadex 25.138 24.381
Nog te ontvangen verrich ngen 9.965 23.785
Overige vorderingen 17.556 14.577

52.659 62.743
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2019

€

2018

€

Overlopende ac va

Vooruitbetaalde opleidingskosten 9.274 14.614
Vooruitbetaalde licen ekosten 41.311 18.361
Erfpacht 6.596 6.595
Overige vooruitbetaalde kosten 25.314 35.210
Vooruitontvangen facturen 10.947 10.909

93.442 85.689

5. Liquide middelen

Rekening-courant bank(en) 855.189 716.280
Kas 5.839 10.521
Gelden onderweg -5.093 224

855.935 727.025

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de s ch ng.
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PASSIVA

6. Eigen vermogen

2019

€

2018

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 1.149.441 983.038
Resultaatbestemming 65.710 166.401

Stand per 31 december 1.215.151 1.149.439

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018 en 2019:
De raad van bestuur hee  de bestemming van het resultaat 2018 vastgesteld conform het daartoe gedane
voorstel.
De raad van bestuur stelt voor om het resultaat over 2019 ad € 150.652 voor € 119.607 toe te voegen aan
de algemene reserve en voor € 31.045 toe te voegen aan het bestemmingsfonds reserve aanvaardbare
kosten (HAP). Deze resultaatbestemming is in de jaarrekening verwerkt.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten (HAP) 73.243 42.198

Bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten (HAP)

Stand per 1 januari 42.198 33.884
Resultaatbestemming HAP 31.045 8.314

Stand per 31 december 73.243 42.198
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7. Voorzieningen

2019

€

2018

€

Overige voorzieningen

Voorziening pensioenverplich ng 53.898 0

Voorziening pensioenverplich ng

Stand per 1 januari 0 0
Dota e 53.898 0

Stand per 31 december 53.898 0

Als gevolg van een verkeerde grondslagberekening in de pensioenpremie is er een tekort aan premie
afgedragen door S ch ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer. Het is onduidelijk hoe deze verrekening
plaats zal gaan vinden. Indien S ch ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer de verplich ng krijgt de
volledige premie alsnog te voldoen, is deze verplich ng maximaal € 53.898. Dit bedrag is als voorziening
opgenomen per 31 december 2019.
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8. Langlopende schulden

2019

€

2018

€

Hypothecaire leningen

Hypothecaire lening ABN AMRO Bank N.V. 1.408.000 1.504.000

Hypothecaire lening ABN AMRO Bank N.V.

Stand per 1 januari 1.600.000 1.696.000
Aflossing -96.000 -96.000

Stand per 31 december 1.504.000 1.600.000
Aflossingsverplich ng komend boekjaar -96.000 -96.000

Langlopend deel per 31 december 1.408.000 1.504.000

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 9 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,15% vast tot
en met 2021. De maandelijkse aflossing bedraagt € 8.000. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt
83. 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 2019 hee  een bedrag van € 1.024.000 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.
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9. Kortlopende schulden

2019

€

2018

€

Aflossingsverplich ngen langlopende schulden

Hypothecaire leningen 96.000 96.000

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 455.255 387.157

Overige belas ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas ng 8.086 0
Loonheffing 140.947 140.833
Pensioenen 70.860 62.712

219.893 203.545

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden

Personeelskosten 366.099 393.042
Te betalen huisartsendiensten (HAP) 5.409 5.981
Overige schulden 90.477 103.982

461.985 503.005
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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; de huurovereenkomst wordt met een periode van 3 jaar verlengd
tot 31 juli 2022. De huurverplich ng bedraagt € 71.500 per jaar. De huurverplich ng langer dan een jaar en
korter dan 5 jaar is afgerond € 112.850.
- 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 € 25.500 per jaar. De huurverplich ng
van de periode langer dan een jaar en korter dan 5 jaar is afgerond € 8.350. Er is afgesproken met de
gebruikers van het pand te Wormerstraat 29, dat de huur aan hen doorberekend zal worden.
- 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 periode langer dan een jaar
en korter dan 5 jaar is afgerond € 300.000. De huurverplich ng langer dan 5 jaar is afgerond € 106.050.
- 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 € 135.000 per jaar. De huurverplich ng
van de komende 5 jaar is afgerond € 540.000. De huurverplich ng langer dan 5 jaar is afgerond € 500.450.
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Saldo 2019

€

Begro ng
2019

€

Saldo 2018

€
10. Verrich ngen Huisartsen/Fysiotherapie (inclusief GEZ)

Verrrich ngen huisartsen 3.555.162 3.422.493 3.313.476
Verrich ngen fysiotherapeuten 1.445.222 1.469.500 1.343.965
Module Geïntegreerde Eerstelijns Zorg 834.958 788.565 762.750

5.835.342 5.680.558 5.420.191

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.

11. Verrich ngen HAP

Verrich ngen HAP 2.665.442 2.631.657 2.365.515

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 23 "te verrekenen tarieven".

12. Omzet apotheek

Omzet apotheek 3.173.949 3.016.000 3.075.842

13. Overige baten

Verhuur / overige omzet 92.144 34.000 87.768
Administra ekosten debiteuren 540 0 1.020
LSP bijdrage 6.354 0 7.268
Subsidies 35.716 0 27.300

134.754 34.000 123.356

14. Inkoopwaarde apotheek

Inkoopwaarde apotheek 2.059.258 1.900.000 1.922.757
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Personeelskosten

Saldo 2019

€

Begro ng
2019

€

Saldo 2018

€
15. Lonen en salarissen

Bruto lonen 4.838.474 5.086.040 4.730.698

In de begro ng voor 2019 is rekening gehouden met de mogelijke financiële gevolgen van de CAO-transi e.
Dit hee  in 2019 echter niet geleid tot extra loonkosten, waardoor de begro ng te hoog was. Daarnaast is
voor diverse medewerkers die om uiteenlopende redenen langdurig niet inzetbaar waren een vergoeding
van het salaris via de vangnetregeling/WIA van het UWV ontvangen.

16. Sociale lasten

Sociale lasten 762.100 760.000 703.213
Overige sociale lasten 5.141 0 0

767.241 760.000 703.213

17. Pensioenlasten

Pensioenlasten 519.489 506.000 443.260

In 2019 is € 53.898 gedoteerd aan de pensioenvoorziening.

18. Honorarium derden

Kosten waarneming 397.524 107.935 193.034
Vergoeding HAP 760.818 963.435 731.844
Achterwacht vergoeding huisartsen 73.994 74.244 74.648

1.232.336 1.145.614 999.526

In 2019 was het langdurig ziekteverzuim bij werknemers zeer hoog waardoor de gerealiseerde kosten
waarneming veel hoger zijn dan begroot.
In de begro ng van de vergoeding HAP van 2019 was een extra regie-arts opgenomen. Deze regie-arts is in
2019 niet ingezet, waardoor de realisa e lager uit komt dan de begro ng.

19. Overige personeelskosten

Uitzendkrachten 264.250 0 196.980
Reis- en verblij osten 8.416 8.000 5.893
Kosten arbodienst 12.991 0 6.471
Opleidingskosten 91.123 119.100 100.250
Werving personeel 7.601 1.500 5.379
Overige personeelslasten 29.480 23.150 28.301

413.861 151.750 343.274
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Als gevolg het hoge aantal langdurig zieken en zwangerschappen hee  de s ch ng aanvullende lasten
moeten maken voor uitzendkrachten.

Personeelsleden

Bij de s ch ng waren in 2019 gemiddeld 84 personeelsleden op full me basis werkzaam (2018: 82).

2019 2018

Onderverdeeld naar:

Overhead/Facilitaire dienst 10 9
Huisartsen 11 11
POH S/GGZ 8 8
Assitentes huisartsen 15 14
Fysiotherapeuten 15 16
Assistentes Fysiotherapie 1 1
Apothekers 2 2
Assistentes Apotheek 13 12
HAP 9 9

84 82

Saldo 2019

€

Begro ng
2019

€

Saldo 2018

€
20. Afschrijvingen

Immateriële vaste ac va 24.056 24.600 25.498
Materiële vaste ac va 176.072 193.300 195.153

200.128 217.900 220.651

Afschrijvingen immateriële vaste ac va

So ware 24.056 24.600 25.498

Afschrijvingen materiële vaste ac va

Gebouwen 112.127 114.000 130.654
Machines en inventaris 32.231 38.500 40.259
Automa sering 31.714 40.800 24.240

176.072 193.300 195.153
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Overige bedrijfskosten

Saldo 2019

€

Begro ng
2019

€

Saldo 2018

€
21. Huisves ngskosten

Huur onroerende zaak 247.338 247.633 242.949
Kosten energie en water 95.093 83.350 83.427
Onderhoud onroerende zaak 38.270 49.000 39.372
Onroerende zaak belas ng 25.703 25.800 24.624
Opstal- en glasverzekering 46.396 45.450 43.433
Schoonmaakkosten 62.606 15.500 32.885
Onderhoud computer 290.593 292.240 267.421
Overige huisves ngskosten 5.671 2.700 5.023

811.670 761.673 739.134

Eind 2018 is een nieuw energiecontract afgesloten. In deze periode lagen de energieprijzen hoog, waardoor
de gerealiseerde energielasten hoger zijn dan begroot.

Als gevolg van ziekteverzuim en uitdiens reding van de schoonmaakmedewerkers van de s ch ng is een
extern schoonmaakbedrijf ingehuurd waardoor de gerealiseerde schoonmaakkosten hoger zijn dan begroot.

22. Prak jkkosten

Huisartsenprak jk 140.100 152.400 150.784
Fysiotherapie 26.193 20.750 23.056
Apotheek 51.669 65.200 71.561

217.962 238.350 245.401

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 3 juni 2020

S ch ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
Hoofddorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 36 -

___________________________________________________________________________________________________________
Controleverklaring afgegeven



Saldo 2019

€

Begro ng
2019

€

Saldo 2018

€
23. Organisa ekosten

Bureau- en huishoudelijke kosten 85.200 87.900 106.142
Accountantskosten 28.036 30.000 29.276
Advieskosten 81.372 19.100 30.422
Administra ekosten derden 12.929 0 0
Vervoer Meditaxi HAP 266.128 275.000 253.347
Kosten Raad van Toezicht 21.884 40.500 14.248
Overige bestuurskosten 4.233 2.000 9.495
Incassokosten 2.407 0 856
Kosten informa e bevolking 3.272 19.350 4.266
Contribu es en abonnementen 43.379 54.200 48.695
Kosten kwaliteit 12.950 25.000 15.591
Verrekening kosten HAP (17.00 - 18.00 uur) -34.272 -34.272 -32.922
Overige organisa ekosten -15 0 7.979

527.503 518.778 487.395

De advieskosten zijn in 2019 hoger dan begroot als gevolg van o.a. het opstellen van de strategienota, het
uitvoeren van de risico inventarisa e en evalua e, het wijzigen van de statuten en de hierbij behorende
advocaatlasten.

De vergoeding voor de lasten van de Raad van Toezicht is ten opzichte van 2018 verhoogd, echter lager dan
in eerste instan e was begroot.

De kosten voor informa e bevolking zijn lager dan begroot vanwege het niet uitvoeren van een aantal
begrote posten.

24. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten 4.685 3.750 4.447
Rente leningen 33.917 34.097 36.011

38.602 37.847 40.458

25. Te verrekenen in tarieven HAP

Te verrekenen in tarieven -86.208 0 65.578
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Vaststelling jaarrekening

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

Hoofddorp, .................... 2020

 
mw. J.M. Mostert 

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 3 juni 2020

S ch ng Gezondheidscentra Haarlemmermeer
Hoofddorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 38 -

___________________________________________________________________________________________________________
Controleverklaring afgegeven



                                                                              
Goedkeuring van de jaarrekening

Hoofddorp, .................... 2020

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



OVERIGE GEGEVENS

1                Controleverklaring

Voor de controleverklaring wordt verwezen naar bladzijde  42.
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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 2019 

Ons oordeel 

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen  jaarrekening van Stichting Gezondheidscentra 

Haarlemmermeer te Hoofddorp gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer per 

31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland 

geldende Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving (RJ640) en in overeenstemming met de bepalingen bij en krachtens de Wet 

Normering Topinkomens (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de staat van baten en lasten over 2019; 

3. kasstroomoverzicht 2019; 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 

die bestaat uit: 

- het bestuursverslag; 

- de overige gegevens. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” van 

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ640) en de bepalingen bij en krachtens de Wet 

Normering Topinkomens (WNT) zijn vereist. 

 

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 Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” 

van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ640), de bepalingen bij en krachtens de Wet 

Normering Topinkomens (WNT) en 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 Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 

(RJ640) en in overeenstemming met de bepalingen bij en krachtens de Wet Normering Topinkomens 

(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 

Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ640) 

en in overeenstemming met de bepalingen bij en krachtens de Wet Normering Topinkomens (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. 
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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 

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. 
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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, 3 juni 2020 

 

Audit To Be B.V. 

 

Was getekend
 

M. Zandbergen MSc RA 
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Bijlage bij accountantsrapport
Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer

Hoofddorp
1                        Wet Normering Topinkomens

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
€ 179.000 op basis van het bezoldigingsmaximum voor zorg- en jeugdhulp, klasse IV.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2019
Bedragen x € 1 J. Mostert
Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte 1,0
Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 112.000
Beloningen betaalbaar op termijn 11.732
Bezoldiging 123.732

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 179.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.V.T. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.V.T. 
Gegevens 2018
bedragen x € 1 J. Mostert
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 103.000
Beloningen betaalbaar op termijn 11.102
Bezoldiging 114.102

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 172.000



Toezichthoudende topfunctionarissen - Raad van Toezicht

Bedragen x € 1 T.C.G.M. Vissers J.F. Steffan F.F. Lamkamp B. van der Kamp A. Rühl A.A.H.M. de Bresser

Functiegegevens Voorzitter (nieuw) Lid Lid Lid Lid Voorzitter (oud)
Aanvang en einde functievervulling in 
2019

01/01 -31/12 01/01 -31/12 01/01 -31/12 01/01 -31/12 01/01 -31/12 N.v.t.

Bezoldiging
Totale bezoldiging 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 N.v.t.
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

26.850 17.900 17.900 17.900 17.900 N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens Voorzitter (nieuw) Lid Lid Lid Lid Voorzitter (oud)
Aanvang en einde functievervulling in 
2018

N.v.t. 01/01 -31/12 01/01 -31/12 01/01 -31/12 01/01 -31/12 01/01 -31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging N.v.t. 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

N.v.t. 17.200 17.200 17.200 17.200 25.800

N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.


