Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting WijZ

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 5 4 8 7 7 9

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

Bitterstraat 57 Postbus 1378 8001 BJ Zwolle

Telefoonnummer

0 3 8 8 5 1 5 7 0 0

E-mailadres

info@wijz.nu

Website (*)

www.wijz.nu

RSIN (**)

0 0 2 9 3 3 8 1 0
6 2

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 113 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Niet van toepassing

Secretaris

Niet van toepassing

Penningmeester

Niet van toepassing

Algemeen bestuurslid

Niet van toepassing

Algemeen bestuurslid

Niet van toepassing

Overige informatie
bestuur (*)

Statutair bestuur van Stichting Wijz betreft rechtspersoon Stichting Dimence Groep.

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

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

WijZ daagt potentieel kwetsbare mensen uit om actief te blijven en om zelf de regie
over het eigen leven te houden. WijZ organiseert daarom een totaalpakket aan
activiteiten en diensten dat senioren helpt een balans te vinden in het leven. Zo biedt
WijZ een inspirerende sociale omgeving, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en
zelf of samen met anderen activiteiten kunnen organiseren.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

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

Zie link naar beleidsplan

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie link naar beleidsplan

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

Zie link naar beleidsplan

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

https://www.wijz.nu/sites/default/files/2019-09/Beleidsplan_Wijz_
def.pdf

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

WijZ valt onder de gezamenlijke directie van WijZ, Stichting De Kern, Jeugd ggz en
Impluz. Medewerkers van WijZ ontvangen salaris volgens de CAO welzijn. De hoogte
van het salaris wordt vastgesteld op basis van hun kennis en ervaring. WijZ hanteert
de gedragscode “Governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening”,
opgesteld door de MO groep.

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

WijZ daagt potentieel kwetsbare mensen uit om actief te blijven en om zelf de regie
over het eigen leven te houden. WijZ organiseert daarom een totaalpakket aan
activiteiten en diensten dat senioren helpt een balans te vinden in het leven. Zo biedt
WijZ een inspirerende sociale omgeving, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en
zelf of samen met anderen activiteiten kunnen organiseren. Aan mensen die hiertoe
niet (meer) in staat zijn, biedt WijZ ondersteuning en begeleiding op een manier die
aansluit bij de individuele wensen van de mensen die hiervan gebruik maken. Veelal
zijn het vrijwilligers die deze ondersteuning bieden. Iemand ervaart welzijn, als er
sprake is van een balans op de vijf levensdomeinen: lichaam en geest, sociale relaties,
materiële zekerheid, arbeid en presteren, waarden en inspiraties. WijZ organiseert en
faciliteert op al deze domeinen activiteiten en services. WijZ maakt gebruik van de
kracht van de samenleving en vrijwillige inzet.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

128.410

€

167.456

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

128.410

Voorraden

€

10.983

€

6.953

Vorderingen &
overlopende activa

€

343.279

€

898.134

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
167.456

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

31-12-2021

Eigen vermogen

€

332.688

€

172.069

Voorzieningen

€

8.853

€

133.776

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.131.791

Totaal

€

1.473.332

€
€

2.977.640

€

3.283.485

€
990.660

€

+
€

1.344.922

€

1.473.332

2.210.942

+
€

3.116.029

€

3.283.485

+
Totaal

31-12-2021

+

+

+

Vorderingen en overlopende activa: daling wordt veroorzaakt door vorderingen op groepsmaatschappijen.
Liquide middelen en kortlopende schulden; de daling van de post liquide middelen wordt veroorzaakt, doordat de kortlopende schulden ook zijn gedaald.
De post kortlopende schulden dient op enig moment te worden betaald, waardoor de liquide middelen op dat moment ook zullen dalen.
Eigen vermogen: stijging wordt veroorzaakt door positief resultaat 2021.
Voorzieningen: daling van de WGA voorziening omdat per eind 2021 niemand meer in de WGA zit of verwacht wordt.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

4.882.272

€

4.761.664

Subsidies

€

78.829

€

244.214

Overige bedrijfsopbrengsten

€

570.291

€

550.253

Som der bedrijfsopbrengsten

€

5.531.392

€

5.556.131

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

5.531.392

€

5.556.131

Personeelskosten

€

4.292.197

€

4.585.839

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

70.973

€

67.293

Huisvestingslasten

€

352.955

€

398.682

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

654.648

Som der bedrijfslasten

€

5.370.773

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

Lasten

+

+
160.619

€

884.058

€

5.935.872

€
€

+

+
-379.741
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning: stijging van een
aantal subsidies.
Subsidies: hieronder is de zorgbonus verantwoord in 2020.
Overige opbrengsten: lichte stijging doordat men weer meer activiteiten kon uitvoeren
na corona.
Personeelskosten; daling tov 2020 door de vrijval van de WGA voorziening.
Overige bedrijfskosten; onder de post overige bedrijfskosten vallen onder andere
kosten voor kantoorbenodigheden, automatering, verzekeringen, telefonie,
communicatie, belastingen, patiëntgebonden kosten, voedingsmiddelen, accountantsen advieskosten.

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

Open

