Voorwoord
Terugblikken, iets wat we in een jaarverslag over het afgelopen jaar natuurlijk altijd doen. Als we
eind 2020 geweten hadden wat ons in 2021 nog stond te wachten waren we wellicht minder
optimistisch geweest. Soms is het maar goed om niet te weten wat er nog op je afkomt.
In het jaar 2021 hebben we zo mogelijk nog meer te maken gehad met het Coronavirus dan in 2020.
Begin 2021 waren we blij met de vaccinaties. De hoop dat hiermee het einde van de pandemie in
zicht was. Niets bleek minder waar. Waar we in 2020 ‘slechts’ een klein aantal besmettingen onder
bewoners van de dorpsgemeenschap hadden, werd dit in 2021 toch wel een ander verhaal. Elke
groep heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met de perikelen rondom quarantaines, soms zelfs
meerdere keren, en minstens 11 groepen hebben te maken gehad met besmette bewoners. We
prijzen ons gelukkig dat er geen sprake is geweest van ernstig zieke of overleden bewoners of
collega’s. Ondanks dat de nasleep van een besmetting met het Coronavirus voor sommige collega’s
en bewoners wel de nodige impact heeft. We gaan het jaar 2022 in met de hoop dat we
langzamerhand de activiteiten van de dorpsgemeenschap weer vorm kunnen geven, zoals we dat
gewend waren. We kijken uit naar een koffieconcert en het zomerfeest, gezamenlijk op het
dorpsplein.
Uiteraard heeft het jaar 2021 niet alleen maar bestaan uit Corona (al voelt dat af en toe wel zo),
maar zijn we ook druk geweest met de nieuwbouw van Olm 3 en 4 en de plannen voor de
nieuwbouw van Olm 1 en 2. We hebben geïnvesteerd in een nieuw roosterpakket en ook in
ontwikkelingen op het gebied van automatisering.
Ons uitgangspunt is het ‘goede leven’ van de bewoners van de dorpsgemeenschap en ondanks dat
dit door de quarantaineproblematiek wel eens ter discussie kwam te staan, kunnen wij vol
overtuiging zeggen dat het ook in het jaar 2021 is gelukt om het ‘goede leven’ van de bewoners van
de dorpsgemeenschap vorm te geven. Dit dankzij de inzet van vele medewerkers, die zich de
afgelopen twee jaar regelmatig in bochten moesten wringen om de bezetting rond te krijgen.
Dankzij de ondersteuning van familie en wettelijk vertegenwoordigers, die zich voltallig achter ons
beleid hebben geschaard, ondanks dat niet iedereen het er altijd volledig mee eens was. En dankzij
de flexibiliteit van het hele dorp om steeds weer vorm te blijven geven aan het leven zoals we dat in
de dorpsgemeenschap kennen, met aanpassingen die maakten dat we op een veilige manier toch
feesten konden vieren, toch elkaar konden ontmoeten en invulling konden geven aan de dag.
Wij hopen u allen gauw weer te kunnen ontmoeten.
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Nieuw Woelwijck in cijfers

Kerngegevens per 31 december 2021, productie, capaciteit, personeel en opbrengsten.

Bewoners
Bewonersproductie en capaciteit
Aantal bewoners intramuraal

384

Aantal verpleegdagen

139.991

Aantal extramurale cliënten

Gem. 6

Medewerkers
Aantal medewerkers in loondienst

686

Aantal FTE medewerkers in loondienst

551

Opbrengsten
Totaal opbrengsten in het verslagjaar

€ 42.515.910

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

€ 41.862.975

Waarvan overige opbrengsten

€ 652.935

Specificatie van de gerealiseerde zorg in 2021
Gemiddeld aantal

Dagen

383,53

139.990

24 uurs zorg
Bewoners Nieuw Woelwijck
Er is geen sprake meer van een productieafspraak.
Menzis Zorgkantoor hanteert de persoonsvolgende
bekostiging waarbij iedere zorgdag betaald wordt.

Verloop medewerkers in 2021
Verloop medewerkers

Aantal
Aantal FTE
medewerkers

Instroom medewerkers in loondienst
Uitstroom medewerkers in loondienst

170
162

123,98
114,86

Balans per 31 december 2021
Ref.

31-dec-21

31-dec-20

1

53.285.582

51.977.912

0

0

53.285.582

51.977.912

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

2

32.456

35.759

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

3

1.707.652

1.692.416

Debiteuren en overige vorderingen

4

366.572

288.806

Liquide middelen

5

20.730.292

19.673.272

Totaal vlottende activa

22.836.972

21.690.253

Totaal activa

76.122.554

73.668.165

95.772

95.772

Bestemmingsreserves

468.715

917.418

Bestemmingsfondsen

56.476.943

53.732.897

Totaal groepsvermogen

57.041.430

54.746.087

PASSIVA
Eigen vermogen

6

Kapitaal

Voorzieningen

7

11.913.835

11.146.448

Langlopende schulden

8

1.978.932

2.640.509

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

9

5.188.357

5.135.121

76.122.554

73.668.165

Totaal passiva

Resultatenrekening over 2021
Ref.

2021
€

2020
€

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke
ondersteuning)

11

41.862.972

40.400.746

Subsidies

12

333.243

899.550

Overige bedrijfsopbrengsten

13

319.692

343.541

42.515.910

41.643.837

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

31.063.513

29.645.391

Afschrijvingen op materiële vaste activa

15

2.438.463

2.381.778

Overige bedrijfskosten

16

6.593.825

6.462.393

40.095.801

38.489.562

2.420.109

3.154.275

-124.766

-94.243

2.295.343

3.060.032

2021
€

2020
€

2.295.343
0
2.295.343

2.971.174
88.858
3.060.032

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

17

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfond aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve persoonlijk budget levensfase

