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1. Voorwoord
In 2021 eiste COVID-19 veel aandacht van zorgaanbieders. In de ene periode was het aantal COVID-patiënten in ziekenhuizen
en verpleeghuizen hoog, de andere periode moest vooral aan “inhaalzorg” besteed worden en de tweede helft van 2021
ontstond met name een probleem bij zorgaanbieders omdat het personeel uitviel als gevolg van COVID. “Code Zwart” bleef
reëel en STZ heeft de subregionale invulling van nationale en bovenregionale afspraken gefaciliteerd. Het is mooi om te zien
dat zo’n crisis ook zorgt voor korte lijntjes, onderling vertrouwen en een houding van “we gaan het samen oplossen!”. De
activiteiten van STZ zijn sterk afhankelijk van medewerking van bestuur, management en professionals uit de zorg. Het is logisch
dat deze in de crisis minder bereikbaar waren. Bijeenkomsten bleven vooral online.
Binnen het programma dementie is een publiekscampagne afgerond die gericht is op gezond gedrag dat het risico op
dementie vermindert. Het project is positief geëvalueerd; veel mensen zijn bereikt met de boodschap dat ze zelf ook acties
kunnen ondernemen om de kans op dementie te verkleinen. Vanuit het programma palliatieve zorg is weer veel gelegenheid
geboden aan zorgverleners om samen kennis te delen en te leren. Zo was er een mini-symposium, casuïstiekbesprekingen en
nascholing. De subsidieregeling Geestelijke verzorging is uitgevoerd en er hebben een kleine 1000 consulten plaatsgevonden.
Er is intensief met Haagse Zin samengewerkt, zodat deze organisatie per 2022 de subsidieregeling kan uitvoeren.
Geheel 2021 is onder coördinatie van STZ gewerkt aan de conclusies van een rapport van de IGJ over zorg aan kwetsbare
ouderen in de wijken Bouwlust en Vrederust. Op diverse manieren zijn afspraken gemaakt en verbindingen gelegd tussen
huisartsen en wijkverpleegkundigen, zodat zij elkaar beter weten te vinden. De resultaten zijn teruggekoppeld aan de IGJ en
alle betrokkenen zijn blij met de samenwerking en het effect op de zorg voor kwetsbare ouderen.
Binnen de regio is het gelukt om van Point naar ZorgDomein te migreren voor het transferproces vanuit de ziekenhuizen naar de
VVT. Voor het overgrote deel van de zorgaanbieders is dit relatief probleemloos verlopen en voor de zorgaanbieders die Point
moeten blijven gebruiken, omdat ze relatief veel met aanbieders van buiten de regio werken is een oplossing geboden.
De organisatie van STZ zelf is ook volop in ontwikkeling. Voorbereidingen op de overgang van een stichting naar een
verenigingsvorm zijn in volle gang. Opstellen van statuten, reglementen, organisatievormen en begroting zijn allemaal papieren
exercities, maar tegelijkertijd maakt dit impliciete werkwijzen expliciet. Dit levert veel goede discussies op over hoe we willen
gaan samenwerken. Het doel is om nieuwe leden te kunnen verwelkomen en meer dan nu het geval is met zogenaamde
“coalitions of the willing” aan de slag te gaan met transmurale initiatieven. Wie wilt doet mee, en ieder ander blijft op de
hoogte en kan later eventueel aansluiten.
Ingrid Wolf, voorzitter STZ

1. Resultaten Stichting Transmurale Zorg
Hieronder staan per thema of programma de resultaten zoals ze terug te vinden zijn in de kennisbank van onze website. Voor meer
informatie over de resultaten kunt u op de pictogrammen klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar onze website.

a. Health Innovation School Haaglanden
In 2020 is de eerste editie van de Health Innovation School Haaglanden georganiseerd en deze is afgerond in 2021. Vijftig
professionals hebben een halfjaar lang samengewerkt aan innovatieve samenwerkingsprojecten en veel geleerd van de
interessante en diverse sprekers tijdens de
lesdagen.

b. Verbetertraject Bouwlust/Vrederust
In 2019 is de inspectie op bezoek geweest bij huisartsen en thuiszorgorganisaties in de Haagse wijken Bouwlust en Vrederust.
Uit deze bezoeken kwam begin 2020 de conclusie dat de huisartsen en wijkverpleegkundigen elkaar onvoldoende weten te
vinden.
De partijen in de wijk hebben toen de handen ineen geslagen om deze samenwerking te verbeteren.
Op 15 december 2020 hebben zij een terugkoppeling gegeven aan de inspectie over de verbeterde samenwerking. Op 21
september 2021 vond de 2e terugkoppeling aan de inspectie plaats. De inspectie gaf aan erg positief te zijn over de verbeterde
samenwerking in de wijk. De samenwerking tussen de huisartsen en wijkverpleegkundigen die onderdeel zijn van dit traject is erg
verbeterd sinds het inspectie rapport; zij weten
elkaar beter te vinden, werken meer samen en
verbeteren gezamenlijk de zorg. Ongeacht het
verdere verloop van de inspectie, hebben deze
partijen aangegeven samen te willen blijven
werken.

c. Transmurale Zorgbrug
In 2021 zijn voor het project Transmurale Zorgbrug belangrijke processtappen gezet, waardoor in 2022 verder kan worden
opgeschaald.

d. Thema Medicatie Overdracht

e. Thema Geestelijke Verzorging Thuis
Geestelijke verzorging in de thuissituatie is sinds 2019 mogelijk. STZ geeft zorgaanbieders die geestelijke verzorging bieden en
geestelijk verzorgers de mogelijkheid om de dienst aan de inwoners van Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar
en Zoetermeer te verlenen.
In 2021 is het inbedden van de dienst geestelijke verzorging thuis voortgezet. Daarnaast is er aandacht besteed aan de
duurzaamheid en borging in de regio. Stichting Transmurale Zorg is als opdrachtnemer aan de slag gegaan om de infrastructuur
op te zetten. Nu dat is uitgevoerd, is de opdracht voor STZ afgerond en kan de slag naar kwaliteit en continuïteit gemaakt worden
bij het Centrum voor Levensvragen Den Haag e.o. – Haagsche Zin.

f. Thema Superdivers Dementievriendelijk Den Haag
Superdivers Dementievriendelijk Den Haag is een praktisch gericht onderzoek naar de behoeften en wensen van mantelzorgers en
ouderen met een migratieachtergrond. In het specifiek richt het project zich op mantelzorgers en ouderen in de Schilderswijk en
Moerwijk. Het peilen van de behoeften en wensen is gedaan door middel van focusgroepen en gestructureerde interviews. De
inhoud van de focusgroepen en interviews is ontwikkeld i.s.m. experts Anne Mei The en Frans Hoogeveen en vervolgens met
behulp van de interculturele ouderenwerkers cultuursensitief gemaakt.
In 2021 stond het spiegelen van deze data centraal, echter door de aanhoudende maatregelen en externe factoren die
meespeelden konden groepen niet samengebracht worden. De data en resultaten zijn gespiegeld en getoetst bij de
klankbordgroep middels een semigestructureerde topiclijst.
Daarmee zijn er oplossingsrichtingen geprioriteerd i.s.m. de
experts.
Pharos heeft een bijdrage geleverd in het valideren en
prioriteren van de al bestaande data. Er is gekozen om deze
samenwerking aan te gaan zodat er naast de inbreng vanuit
de projectleiding en trajectgroep een externe partij de data
valideert. Het doel is om de data vervolgens in de toekomst te
kunnen gebruiken bij aanvragen om diversiteit en dementie in
de regio te benaderen.
In oktober is het eindrapport en de rapportage met alle
activiteiten van Superdivers Dementievriendelijk Den Haag
ingediend bij ZonMw en is het project afgesloten.

g. Programma Dementie
Het programma dementie stond in 2021 in het teken van preventie. De preventiecampagne ‘we zijn zelf het medicijn’ vond plaats
van april t/m december 2021. Hierbij is via een (social) media campagne, bijeenkomsten en evenementen informatie verspreid
over de levensstijlveranderingen die de kans op dementie kunnen verkleinen. Daarnaast lag de focus in 2021 ook op
vroegsignalering van dementie; hoe kan dementie eerder herkend en gediagnostiseerd worden? Samen met de werkgroep zijn de
verschillende professionals hierover geïnformeerd door middel van zakkaartjes en (online) trainingen. Verder zijn de
bereikbaarheidsinformatie casemanagersdementie geüpdate evenals de folder casemanagement dementie. Ook verloopt de
wachtlijstregistratie van casemanagers sinds einds 2021 via de netwerkcoördinator. 2021 was ook het jaar van de afronding van
het subsidie project ‘super divers dementievriendelijk Den Haag’.
Ook in 2021 heeft de nadruk gelegen op het bevorderen van kennis, informatie
delen, elkaar leren kennen en het netwerk versterken. Ondanks de tegenslagen
rondom covid-19 is het netwerk dementie Haaglaanden meerdere malen bij elkaar
gekomen. Als netwerk dementie Haaglanden hebben wij ook deelgenomen aan
bovenregionale en landelijke overleggen.

h. Programma Palliatieve Zorg
Het Programma Palliatieve Zorg had zich in 2021 tot doel gesteld om de deskundigheid van zorgverleners te vergroten, de
samenwerking te verbeteren en patiënten, naasten en zorgverleners te voorzien van de juiste informatie. Dat is gedaan vanuit de
vier kerntaken ‘Coördineren’, ‘Informeren’, ‘Signaleren’ en ‘Faciliteren’. Leidend daarin was het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
Nederland en het laten aansluiten van de zorg op de wensen en behoeften van patiënten en naasten.

i. Overige projecten in 2021
In 2021 heeft Stichting Transmurale Zorg verschillende projecten uitgevoerd die niet onder de vlag van een groter project of
programma vallen.

2. Resultaten RSO Haaglanden
a. Landelijk Schakelpunt (LSP)

b. Thema Zorg en ICT
Binnen de programmalijn Zorg & ICT zijn op hoofdlijn 2 activiteiten uitgevoerd:
1. Migratie van Point naar ZorgDomein: Na een definitief bestuurlijk besluit eind 2020 is hard gewerkt in de regio om de migratie
van het product Point naar ZorgDomein te bewerkstelligen. Hiervoor is met de regionale projectgroep gewerkt aan
technische en organisatorische aspecten. Het belangrijkste is dat de regionale transmurale werkafspraken opnieuw met
elkaar zijn aangescherpt en verder verdiept. Deze aanscherping heeft geleidt tot een betere onderlinge samenwerking. De
migratie naar ZorgDomein is succesvol verlopen; de gehele regio maakt gebruik van ZorgDomein voor het plannen en
organiseren van vervolgzorg na het ziekenhuis. Het project is geëindigd met een evaluatie met alle deelnemers.
2. Project Diamant: Binnen dit project is verkend onder welke voorwaarden de ketenpartijen met elkaar kunnen en willen
uitwisselen. Er is een set van randvoorwaarden gedefinieerd waaraan (digitale) samenwerking moet voldoen. Dit is voor de
samenwerking tussen ziekenhuizen en VVT aangescherpt met een aantal voorwaarden specifiek voor deze groep. Aan het
einde van het jaar is een opdracht tot de implementatie van een viertal projecten goedgekeurd. Deze projecten moeten in
2022 leiden tot concrete resultaten op het gebied van (digitale) samenwerking.

3. Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende leden:
Mw. Ingrid Wolf-de Jonge, Haaglanden Medisch Centrum (voorzitter)
Dhr. Willem Wiegersma, Basalt (bestuurslid)
Dhr. Paul Fox, Expertisecentrum Farmaceutische Zorg Departement (bestuurslid)
Dhr. Rob Jansen, Hadoks (bestuurslid)
Mw. Carla van de Wiel, HagaZiekenhuis (bestuurslid)
Dhr. Jurgen Verbeeck, Parnassia Groep (bestuurslid)
Mw. Nicoline van Nieuw Amerongen, Stichting Haagse Gezondheidscentra en
namens Arts en Zorg (bestuurslid)
Dhr. Eric Lemstra, Xtra (penningmeester)
Mw. Annemiek Overboom, Saffier namens ZorgScala (bestuurslid)
Mw. Patricia Huijbregts, WZH namens ZorgScala (bestuurslid)
Het bestuur kwam in 2021 11 keer bij elkaar.

4. Financiën
a. Stichting Transmurale Zorg
Stichting Transmurale Zorg is een projectgeoriënteerde organisatie met als
belangrijkste inkomsten:
•
•

Bijdrage van participanten (zorginstellingen) uit de Haagse regio
Subsidies voor projecten van subsidiegevers, waaronder VWS, ZonMw

Daarnaast is de STZ 100% aandeelhouder van de RSO waardoor resultaten van de
RSO in de jaarrekening van de STZ worden verwerkt.

Personeel
Inzet personeel in 2021

Project
secretariaat
eigen projecten
Health Innovation School
netwerk dementie
netwerk palliatieve zorg
ZonMw Divers
geestelijke verzorgin
ON2

fte

zzp
1,73
1,61
0,08
1,43
1,38
0,17
0,49
0,01
6,90

totaal
0,08
0,09
0,00
0,00
0,08
0,00
0,80
0,00
1,05

1,81
1,70
0,08
1,43
1,46
0,17
1,29
0,01
7,95

Resultaat en bestemming resultaat
Het resultaat 2021 bedraagt € 69.763 positief, dit is inclusief de waarde vermindering
van de ROI ten bedrage van € 27.314. De begroting 2021 ging uit van een negatief
resultaat van € 21.600 (exclusief de waarde mutatie RSO).
De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben ook in 2021 invloed
gehad op de werkzaamheden van de Stichting. Een aantal activiteiten is daardoor
in een andere vorm dan gepland uitgevoerd. Met als gevolg dat niet alle budgetten
ten volle zijn uitgeput. Voor zo ver van toepassing zullen de hierdoor teveel
ontvangen subsidies worden verrekend met de subsidiegever.
De exploitatie 2021 is positief beïnvloed door éénmalige gebeurtenissen, te weten:
ontvangen ziekengeld € 31.000, vacature ruimte € 4.000 en een niet begroot project
preventie campagne dementie € 25.000.
Voor het overige is de exploitatie 2021 conform de begroting verlopen.
Vanuit het resultaat 2021 zal een bestemmingsreserve van € 25.000 gevormd worden
om de advieskosten (bv notaris) van de omzetting van Stichting naar Vereniging te
kunnen dekken.
De uitgaven van de overhead en de eigen projecten, alsmede het programma
dementie moeten opgebracht worden uit de contributies van leden.

Aan alle participanten binnen STZ is gevraagd of zij lid van de vereniging willen
worden. Deze inventarisatie loopt nog, maar het is mogelijk dat er voor 2022 een
financieringstekort gaat ontstaan. Om deze periode te kunnen overbruggen is een
bestemmingsreserve gevormd van €100.000.
Deze bestemmingsreserve moet gezien worden als een buffer, het niet gebruikte
deel van deze reserve vloeit weer terug naar de algemene reserve. De financiële
positie van de Stichting/Vereniging is ruimschoots voldoende om dit besluit te
kunnen nemen.
Na verwerking van de resultaatbestemming ziet het eigen vermogen per 31-12-2021
er als volgt uit:
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsfonds Netwerk palliatieve zorg
Bestemmingsreserve Herijking regionale infrastructuur
Bestemmingsreserve Continuïteit
Bestemmingsreserve aanloopverliezen vereniging

€
€
€
€
€
€

525.656
36.262
25.000
175.000
100.000
861.918

Investeringen
De STZ is gehuisvest in een gehuurd pand, het meubilair en de
automatiseringsapparatuur zijn in eigendom. In 2021 zijn er geen investeringen
gedaan.

Financiële ratio’s per 31-12-2021
Liquiditeit current ratio

2,98

De uitkomst is hoger dan 1, dan wil dat zeggen dat er op korte termijn voldoende
'liquiditeit' is om aan de korte schulden te voldoen. De STZ zit hier ruim boven.
Solvabiliteit

79%

Solvabiliteit geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het
totaal vermogen. Er is sprake van een 'financieel gezonde' onderneming als de
uitkomst ligt tussen de 25 en de 40 procent. De STZ zit hier ruim boven.

Continuïteit
De STZ is afhankelijk van de inkomsten van participanten en subsidies. Dat maakt de
organisatie kwetsbaar. Aan de andere kant is er behoefte aan transmurale
projecten, hetgeen volop kansen biedt. Om die reden is het voor de STZ belangrijk
zichtbaar te blijven door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Het bestuur heeft in 2021 het principe besluit genomen om de Stichting om te
vormen naar een vereniging. De verdere uitwerking hiervan zal in 2022 plaatsvinden.
Voor 2022 wordt uitgegaan van een tekort in de begroting van maximaal € 100.000.

Corona (Covid-19)
De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de
gezondheid van mensen en onze samenleving en daarbij ook op de operationele
en financiële prestaties van organisaties en de beoordeling van de mogelijkheid om
de continuïteit te handhaven. De jaarrekening en de daarbij behorende
controleverklaring zijn een momentopname en de situatie verandert van dag tot
dag.
Onduidelijk is welke effecten deze ontwikkelingen zullen hebben op de financiering
van de activiteiten van Stichting Transmurale Zorg Den Haag en Omstreken in 2021
en daarna.
Per 31 december 2021 beschikt de Stichting Transmurale Zorg Den Haag en
Omstreken over een eigen vermogen van € 861.918. Met deze buffer is er geen
sprake van onzekerheid over de continuïteit van de stichting op de korte termijn.

b. RSO
Resultaat ten opzichte van de begroting
Het resultaat 2021 na belastingen is € 27.310, begroot was een verlies van € 32.000.
Over het algemeen is de exploitatie 2021 redelijk binnen de begroting verlopen.

Resultaat ten opzichte van 2020
Bruto omzet
Vanaf het 2e kwartaal 2021 is de berichten activiteit POINT afgebouwd, per 31-122021 is deze activiteit beëindigd.
werkelijk
2019
totaal
€
Bruto-omzetresultaat
Bruto omzet
inkoopwaarde
Som der bedrijfsopbrengsten
Aantal berichten
POINT dossiers
POINT verzoek
POINT Niet gerealiseerde zorgaanbieder

werkelijk
2020
totaal
€

72.884
27.468
45.416

278.345
128.682
149.663

werkelijk
2021
1.858
2.562
364

werkelijk
2020
9.154
13.506
2.351

Personeelskosten
De RSO heeft geen eigen personeel meer in dienst, maar maakt gebruik van de
diensten van ZZP’ers.
In 2021 zijn t.o.v. 2020 minder ZZP’ers ingezet waardoor de kosten hiervan ca € 16K
lager waren.

Investeringen
De RSO is gehuisvest in een gehuurd pand, het meubilair en de
automatiseringsapparatuur zijn in eigendom.

Huisvestings- en algemene kosten
De huisvestings- en algemene kosten 2021 zijn nagenoeg gelijk aan 2020.

Financiële ratio’s per 31-12-2021
Liquiditeit current ratio

9,2

De uitkomst is hoger dan 1, dan wil dat zeggen dat er op korte termijn voldoende
'liquiditeit' is om aan de korte schulden te voldoen. De RSO zit hier ruim boven.
Solvabiliteit

89%

Solvabiliteit geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het
totaal vermogen. Er is sprake van een 'financieel gezonde' onderneming als de
uitkomst ligt tussen de 25 en de 40 procent. De RSO zit hier ruim boven.

Continuïteit
De RSO is een uitvoeringsorganisatie van de zorginstellingen in de regio.
Het portfolio van de RSO bestond aanvankelijk uit drie producten, te weten:
- Point dossiers en verzoeken
- Zorgdomein
- Edifact berichten
Per 1 januari 2018 is gestopt met Zorgdomein en per 1-1-2020 is gestopt met Edifact.
Per 1-1-2022 is de dienstverlening POINT beëindigd.
De besluitvorming omtrent de toekomst van de RSO B.V. zal gedurende het jaar 2022
plaatsvinden. De liquiditeitspositie van de RSO is ruim voldoende om deze
heroriëntatie gestalte te kunnen geven.
Voor 2022 wordt uitgegaan van een negatieve begroting van € 33K. Gezien de
omvang van de algemene reserve is dat geen probleem.

Corona (Covid-19)
De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de
gezondheid van mensen en onze samenleving en daarbij ook op de operationele
en financiële prestaties van organisaties en de beoordeling van de mogelijkheid om
de continuïteit te handhaven. De jaarrekening en de daarbij behorende
controleverklaring zijn een momentopname en de situatie verandert van dag tot
dag.
Onduidelijk is welke effecten deze ontwikkelingen zullen hebben op de financiering
van de activiteiten van Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden B.V. in
2021 en daarna.
Per 31 december 2021 beschikt Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden
B.V. over een eigen vermogen van € 375.313. Met deze buffer is er geen sprake van
onzekerheid over de continuïteit van de vennootschap op de korte termijn.

