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Voorwoord van de directie

Ook in 2021 was de Corona-pandemie van grote invloed op het jaar. Met bijzonder veel inzet van onze 
echoscopistes, kraamverzorgenden, managers en assistenten hebben we alles ingezet om de benodigde 
zorg te blijven bieden aan onze cliënten, de zwangeren. 
Het vergde veel improvisatietalent en creativiteit. Ondanks veel ziekte en medewerkers in quarantaine, 
zijn we daar goed in geslaagd. 

Een tweede uitdaging waren de grote capaciteitsproblemen in de ziekenhuis-zorg, wat in 2021 ook nog 
eens samenviel met een forse geboortegolf. We zijn blij dat we met ons Geboortecentrum in Utrecht 
veel extra cliënten op hebben kunnen vangen, en zo onze bijdrage hebben kunnen leveren. In 2 regio’s, 
Utrecht e/o en Amsterdam e/o hebben we geparticipeerd en meegedacht in regionale crisisteams om 
de schaarse zorg zo goed mogelijk te verdelen en noodoplossingen te bespreken. 

Vanuit STBN Diensten hebben we een aantal boeiende opdrachten mogen vervullen. Naast het interim 
werk dat STBN biedt - directievoering van een Bevalcentrum, extern voorzitter van een Prenataal 
centrum en een VSV - hebben we opdrachten vervuld voor enkele VSV’s gericht op samenwerking en 
fusie, in opdracht van een IGO een advies geschreven met betrekking tot echoscopie, echocentra 
ondersteund bij overnames en bedrijfsvoering en op verzoek van regio’s plannen helpen ontwikkelen 
voor de opzet van Geboortecentra. 

Met veel passie en plezier hebben we in opdracht van MijnKind.online – waar STBN ook als 
aandeelhouder in participeert – mogen werken aan het implementeren van innovatieve programma’s 
als ICHOM, Mind2Care en Connect2Grow.  

2021 was een jaar van een pas op de plaats als het gaat om landelijke ontwikkelingen richting integrale 
geboortezorg. Er zijn vele verschijningsvormen van goede, integrale geboortezorg, maar over de weg 
erheen en het onderliggende financieringsmodel - wel of niet integrale bekostiging - is veel strijd tussen 
de verschillende beroepsgroepen. Als STBN ervaren we dat dit veel VSV’s tegenhoudt om stappen te 
nemen in samenwerking, kwaliteit en professionalisering. Wat natuurlijk ook meespeelt is het feit dat 
de sector dit jaar behoorlijk overbelast was met alle Corona-perikelen. 

Als organisatie hebben we na enkele zware jaren weer zwarte cijfers mogen schrijven. Het 
ziekteverzuim was hoog, en ook veel werk – zoals pret-echo’s – werd on hold gezet; anderzijds werd 
extra omzet gegenereerd door de invoering van de eerste-trimester SEO en de extra toestroom naar 
ons geboortehuis. 

Intern is een forse reorganisatie gerealiseerd: de interne afdeling Financiële Administratie is opgeheven, 
het werk is volledig uitbesteed aan HLB-Blömer. We zijn blij met de kwaliteitsslag die ons dit oplevert. 
Deze ontwikkeling was ook aanleiding om de volgende stap te nemen in het ‘nieuwe werken’ dat voor 
ons al heel wat jaren niet meer nieuw is; we hebben onze tweede ruimte in de Domus Medica 
afgestaan, en de resterende kantoorruimte multifunctioneel ingedeeld. 

Tenslotte was dit het jaar dat STBN 20 jaar bestond! Op allerlei manieren hebben we daar aandacht aan 
besteed; zowel intern als extern. Ook voor de komende jaren zien we veel ontwikkelingen uitdagingen 
in de geboortezorg waar STBN een mooie rol in kan vervullen! 

Frans Annot, directeur-bestuurder STBN



Pagina 2

1.1 ALGEMENE GEGEVENS

1.1. Statutaire gegevens

Stichting STBN heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan goede geboortezorg in Nederland, 

door het bevorderen van de kwaliteit, cliëntgerichtheid  en doelmatigheid van de geboortezorg en 

het daaromtrent adviseren, bedrijfsmatig ondersteunen en stimuleren van samenwerking. 

1.2. Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting STBN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 

30170585.

1.3. Samenstelling Bestuur per 31 december 2021

Het bestuur werd in 2021 gevormd door de heer F. Annot, woonachtig in Ermelo.

1.4 Dochter-organisatie

Op 28 november 2016 is door Stichting STBN een rechtspersoon opgericht: Stichting STBN 

Diensten. Het bestuur wordt gevormd door Stichting STBN. 
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2.1 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG STICHTING STBN

Hoofdlijnen 2021
Stichting STBN stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het innoveren van de Geboortezorg. 
STBN wil haar doelen realiseren door: 

• Begeleiden van samenwerkingsprojecten in de geboortezorg.
• Opzet en exploitatie nieuwe zorgvormen.
• Aanbieden van overige producten en diensten die de geboortezorg ten goede komen.

De kernactiviteiten van STBN waren in 2021 het exploiteren van 4 echocentra en een 
geboortecentrum, begeleiden van VSV’s in hun transitie naar integrale samenwerking, leveren van 
interim management en het ontwikkelen van Mijnkind.online als belangrijke tool in de 
geboortezorg. Er wordt hard gewerkt aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg; 
MijnKind.online biedt cliënten en haar zorgverleners de mogelijkheid met elkaar te communiceren 
en deel te nemen aan specifieke programma’s voor de zwangerschap. 
De totale omzet van de organisatie was 2,9 miljoen euro;  2% meer dan begroot voor dit jaar, 14% 
meer dan 2020. Begroot was een resultaat van € 16.445; het jaar is afgesloten met een positief 
resultaat van € 18.690.
Stichting STBN richt zich op het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de 
geboortezorg. Een projectorganisatie met sterk fluctuerende omzetten en resultaten en iedere paar 
jaar een andere focus. STBN laat zich daarbij sterk sturen door de ontwikkelingen in de 
geboortezorg en vragen vanuit het veld. In 2021 waren voor STBN de belangrijkste kernactiviteiten:

1. Exploitatie van vier Centra voor Prenatale Screening. De centra zijn bedrijfsmatig solide en 
worden gewaardeerd om de hoge kwaliteit en sterke organisatie. Zomer 2021 is een dependance 
van Verloskundig Centrum Vita gerealiseerd in Oost-Groningen. De introductie van de 13-weken 
echo leidde in het 4e kwartaal tot een forse toename van het werk. 

2. Exploitatie van een Geboortecentrum. Geboortecentra vervullen een belangrijke aanvullende 
functie in de verloskundige keten. Er is voor het geboortehuis een forse transitie ingezet: het 
kraamzorg-team is dit jaar in dienst gekomen van STBN, en een transitie-manager is succesvol 
ingezet om toe te werken naar participatie in een innovatief vrouw/kind-centrum. 

3. Advies - projectmanagement - interim management. In veel VSV's adviseert STBN bij het 
opbouwen van samenwerking in de regio, en toewerken naar integrale zorg; zowel procesmatig als 
ten aanzien van governance en zorgfinancieringsvraagstukken. In diverse regio’s is meegewerkt aan 
het fuseren van VSV’s, reorganiseren van Echocentra en advisering van een IGO. In Amsterdam en 
Ede heeft STBN interim management geleverd. Voor MijnKind.online zijn veel werkzaamheden 
verricht op het terrein van directievoering, implementaties en marketing. 

4. Mijnkind.online: STBN is mede-aandeelhouder en mede-bestuurder van Mijnkind.online, Anneke 
Dantuma - adjunct directeur van STBN - is directeur van MKO. 

Verwachtingen 
STBN verwacht in 2022 voor haar centra een stijging van de omzet van 18% en een positief 
resultaat. Wel zullen we nog steeds nadelen ondervinden van de Corona-crisis; minder 
verrichtingen en een hoger ziekteverzuim. 
Tenslotte, conform het DNA van STBN: we springen graag in op nieuwe ontwikkelingen die we nu 
nog niet kunnen bevroeden.
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3.1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

Structuur STBN 
Alle geboorte- en echocentra vallen rechtstreeks onder STBN als Stichting; zij zijn niet ondergebracht in 
een aparte rechtspersoon. 

Er wordt maandelijks gedetailleerde management-informatie opgesteld omtrent de specifieke 
bedrijfsmatige resultaten van ieder centrum en project.

5 maal per jaar komt de Raad van Toezicht bijeen. 

Directie, de HR- en FA-functies, het office management en de centrale aansturing van de centra zijn in 
afnemende mate gekoppeld aan de fysieke locatie, het kantoor in de Domus Medica te Utrecht.  

De adviesdiensten (advies en interim management) worden geleverd vanuit STBN Diensten.

Organigram van STBN en STBN Diensten:
Raad van Toezicht 

Directeur 

STBN Diensten

Team Advies | 

Project-ontwikkeling

STBN

Centrummanagers 

echocentra

Echoscopisten

Praktijkassistenten

STBN

Centrummanagers 
geboortecentra

Controller

Financiële 
administratie

HR en Office 
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4.1 DIRECTIEVERSLAG

Projecten, personeel, productie, bestuur, cliënten

Structuur

STBN heeft in 2021 4 echocentra: centra waar termijn- en screeningsecho’s (NT-meting en SEO) worden 
gemaakt ten behoeve van zwangeren. Deze zijn gehuisvest in: 
• Groningen
• Amstelveen
• Heemskerk
• Den Haag (twee locaties)

STBN heeft in 2021 één Geboortecentrum, waar cliënten in een huiselijke omgeving zonder medische 
indicatie kunnen bevallen, onder begeleiding van de eigen verloskundige. Deze is gehuisvest in Utrecht, 
in het Diakonessenhuis. 

Ieder centrum wordt bestuurd door een Stuurgroep, waarin de deelnemende/verwijzende praktijken 
en maatschappen en STBN participeren. 

De Stuurgroep bepaalt de visie en lange-termijn strategie en zet in nauwe samenspraak met STBN 
beleidsmatig de hoofdlijnen uit. STBN is financieel en bedrijfsmatig eindverantwoordelijk.  
De centra worden qua dagelijkse leiding gecoördineerd door een centrummanager. Deze worden 
vanuit Utrecht ondersteund op bedrijfsmatig en strategisch beleid.

Productie
In 2021 zijn onder verantwoordelijkheid van STBN 1486 bevallingen begeleid en 18.483 echo’s 
gemaakt. Voor 11 opdrachtgevers zijn adviesopdrachten uitgevoerd en met veel regio's zijn contacten 
geweest in de vorm van klankbord- en adviesgesprekken.
De omzet van STBN Diensten ligt in 2021 ruim onder de begroting. Ook in 2021 hadden we een mooie 
mix van langer durende advies- en interim opdrachten en korte maar boeiende adviestrajecten. 

Omzet STBN 2021
€ 1.705.973 echocentra

€ 1.052.211 geboortehuis

€     10.883 opbrengst overig

€    133.761 advies

€ 2.902.828 totaal 
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Personeel
Bij STBN zijn eind december 47 personeelsleden (18,6 fte) werkzaam. Daarnaast  werken er ongeveer 
3 echoscopisten als ZZP-er. In het geboortecentrum werken teams met kraamverzorgenden die op 
basis van een dienstverleningsovereenkomst werken vanuit kraamzorgorganisaties; een pool van 20 
medewerkers.  

Samenwerking

STBN werkt met veel partijen en organisaties samen. In 2021 heeft STBN samenwerkingscontacten 
onderhouden met alle grotere zorgverzekeraars; alsmede met de landelijke koepels in de 
Geboortezorg, CPZ, ZN, VWS, NZa en Raden van Bestuur van een aantal ziekenhuizen. Daarnaast met 
veel  landelijke en markt-partijen in de wereld van ICT en uitwisseling van client-gegevens zoals 
BabyConnect, MedicalPhit, BabyBalance, Hinq en nagenoeg alle leveranciers van client-
registratieprogramma's in de geboortezorg. Tenslotte hebben we altijd veel contacten en 
samenwerking met VSV's (verloskundige samenwerkingsverbanden). 

Bestuur en toezicht 

Bestuur

STBN kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (directeur-bestuurder). De directeur legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Met twee adjunct-directeuren vormt de directeur het 
Kernteam dat de strategische lijnen uitzet. 
STBN past als NTZi-toegelaten organisatie de Zorgbrede Governancecode integraal toe. Dat houdt 
ondermeer in dat het functioneren van de directeur jaarlijks wordt geëvalueerd en er een Reglement 
Raad van Bestuur van kracht is conform het format van de NVZD. De beloning voldoet aan de WNT-II 
(overgangsregeling). 

Raad van Toezicht

Er functioneert een Raad van Toezicht. Voor verslag en samenstelling Raad van Toezicht zie Bijlage A 
en B. De Raad van Toezicht kwam in 2021 4 maal bijeen voor een reguliere vergadering. In september 
heeft de RvT dit gecombineerd met een werkbezoek aan Geboortehuis Utrecht, en een strategische 
sessie met het Kernteam. 

De Raad van Toezicht heeft een audit commissie. Deze kwam in 2021 4 maal bijeen. 

Ondernemingsraad

STBN heeft geen Ondernemingsraad. Gedurende het jaar 2021 is het personeelsbestand gegroeid 
waardoor er inmiddels een verplichting is een Ondernemingsraad in te stellen. In 2022 wordt hiertoe 
het initiatief genomen. In het verleden is meerdere malen een serieuze poging gedaan medewerkers 
te interesseren voor het opzetten van een OR. Vooralsnog zonder resultaat; ondermeer als gevolg van 
het feit dat STBN als projectorganisatie veel tijdelijke medewerkers kent. 
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Cliëntenraadpleging
Uiteraard is het de bedoeling en verwachting dat de inspanning van STBN zal leiden tot verbeterde 
zorg voor de cliënt, namelijk de zwangere/barende. Daarnaast zijn ook haar opdrachtgevers -
zorgverzekeraars, verloskundigen en samenwerkingsverbanden van professionals in de geboortezorg 
- cliënten van STBN. 

Regelmatig raadpleegt STBN 100 van haar belangrijkste stakeholders. De uitkomsten waren altijd 
positief en sterk bemoedigend voor STBN: men ziet STBN als snel en creatief, faciliterend en 
acterend met verstand van zaken. Verbindend en samenwerking ondersteunend; ondernemend 
zonder eigenbelang.

Cliënt-enquete Geboorte- en Echocentra:
In 2021 is er geen cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in verband met Corona.

Lange termijn beleid
De belangrijkste opdracht voor STBN is het leveren van een bijdrage aan verbeteringen en innovaties 
in de geboortezorg. Niet door als organisatie autonoom projecten of bedrijven op te zetten, maar 
initiatiefnemers te ondersteunen bij het realiseren van hun 'hogere doelen', door inzet van onze 
specifieke expertise en positie: ‘making dreams possible’.

Speerpunten voor de komende jaren:
• Ontwikkeling en implementatie van samenwerkingsprojecten, integrale en hybride zorgvormen, 

middels advies, facilitering en/of exploitatie namens partijen. 

• Binnen de landelijk vastgestelde kaders is STBN inzetbaar voor diverse verschijningsvormen van 

Integrale Geboortezorg die zich richten op kwalitatief betere, doelmatige en cliëntgerichte 

geboortezorg. 

• Ondersteuning en facilitering van ontwikkelingen gericht op digitaal delen van clientgegevens en 

realiseren van een regierol voor de cliënt. 

Samenwerking:

• Projectleiding en advisering samenwerkingsprojecten.

• Verbindende factor van landelijke partijen als onafhankelijke organisatie. 

• Verbinding verloskunde, kraamzorg en gynaecologie; inbedding in public health.
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Kwaliteit 

Echocentra: 
Een aanzienlijk deel van de activiteiten van STBN betreft het uitvoeren van screeningsecho's. 
Dit zijn werkzaamheden die vallen onder de wet WBO (Wet Bevolkings Onderzoek). Deze zijn 
onderhevig aan hoge kwaliteitsnormen die gehandhaafd worden door Regionale 
Vergunninghouders.

Zodra de prenatale screening in 2006 deel uit ging maken van het basistakenpakket van eerstelijns 
verloskundigen, is STBN een voorloper geweest in zowel de uitrol van echocentra als in het 
ontwikkelen van een adequaat kwaliteitssysteem. 

• Alle centra werken met gekwalificeerde en aantoonbaar gecertificeerde echoscopisten, die 
jaarlijks bijgeschoold worden. Bijscholing geschiedt deels intern - STBN huurt daartoe 
gerenommeerde specialisten in - en deels extern, door het volgen van symposia en trainingen. 

• Aan alle STBN-centra zijn senior-echoscopistes verbonden. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
kwaliteitsbewaking, persoonlijke hands-on trainingen en casuïstiekbesprekingen. 

• Ieder STBN-centrum stelt jaarlijks een Kwaliteitsplan op, alsmede een kwaliteitsjaarverslag dat 
toegezonden wordt aan alle relevante regionale partijen. 

• De kwaliteit van ieder centrum wordt gecontroleerd door de regionaal Vergunninghouder, 
ondermeer door visitaties. 

• STBN wordt regelmatig geraadpleegd en ingehuurd door andere echocentra in het land om 
aldaar de kwaliteit van de screening op te zetten en uit te bouwen. 

Geboortecentrum:
Voor het Geboortecentrum van STBN liggen de verantwoordelijkheden ten aanzien van kwaliteit 
anders: verloskundigen die gebruik maken van het Geboortehuis Utrecht zijn zelf verantwoordelijk 
voor hun professioneel handelen. Zij hebben - als extern gebruiker van ons centrum - een 
toelatingsovereenkomst met STBN waarin de criteria en verantwoordelijkheden zijn geregeld. 

Ten aanzien van de kraamzorg coördineert de centrummanager van STBN ter plaatse de gang van 
zaken, en is STBN als werkgever van de kraamverzorgenden verantwoordelijk voor de te leveren 
ondersteuning bij de baringen. STBN zelf is als formeel eigenaar van het Geboortecentrum en 
contractant verantwoordelijk voor het leveren van de diensten aan cliënten en ziet toe op de kwaliteit 
van de algehele zorgverlening.

Het Geboortecentrum hanteert daarvoor eenduidige protocollen en werkafspraken en heeft een 
Stuurgroep die er op toeziet dat er goede evaluaties en sluitende afspraken zijn ten aanzien van de 
clientgerichtheid en de kwaliteit van het geboortecentrum. 
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Personeelsbeleid 
STBN hanteert voor haar arbeidsvoorwaarden een specifiek voor STBN ontwikkeld 
Personeelshandboek. Voor het algemene personeel wordt de salaristabel CAO-Gezondheidscentra 
gevolgd, voor de kraamverzorgenden hanteert STBN de CAO Geboortezorg. Voor echoscopisten 
wordt salariëring getoetst aan het formele Nza-tarief.

Met alle medewerkers door de gehele organisatie worden jaargesprekken gevoerd volgens een 
vastgesteld format. 

In- en uitstroom: in 2021 instroom van 26 personeelsleden, uitstroom 8.
Het ziekteverzuim over 2021 is 6,2%. Het ziekteverzuim in 2019 was 8,1%.

Klachten

STBN heeft een formele klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website en heeft een 
onafhankelijke klachtenfunctionaris in dienst. De onafhankelijke klachtenfunctionaris heeft een 
achtergrond als mediator, is lid van de VKIG en volgt geregeld bijscholingen op het gebied van 
(wetgeving rond) klachtafhandeling. 

STBN heeft zich voor formele klachten van cliënten van echocentra en geboortecentra aangesloten 
bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. STBN heeft haar procedures en protocollen over 
klachtenafhandeling, calamiteiten en Veilig Incidenten Melden getoetst aan de Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen zorg (WKKGZ) en voldoet aan de eisen van de wet.

Omdat STBN veel tijd en energie steekt in een snelle en zorgvuldige behandeling van klachten, 
worden deze veelal in goed overleg met de cliënt afgehandeld voor deze leiden tot een formele klacht 
of aansprakelijkheidsstelling. Onze cliënten worden gevraagd naar feedback op de dienstverlening. 

Echocentra: in 2021 hebben de echocentra 16 klachten ontvangen op een totaal van ruim 18.483 
echo's: 0,001%  (2019 en 2020: 0,001% ). Alle klachten worden afgehandeld volgens interne 
richtlijnen. Er wordt snel contact opgenomen met de cliënt. Deze ontvangt de klachtenregeling en 
wordt een gesprek aangeboden. In alle gevallen is het naar tevredenheid van de cliënt afgehandeld. 
In 2021 is er in het geboortecentrum 1 klacht ingediend (2020: 1 2019: 0) op een totaal van 1486 
cliënten. Desbetreffende klacht is nog in behandeling. Alle klachten worden geregistreerd en 
afgehandeld volgens interne richtlijnen. In 2021 is er geen klacht ingediend bij tucht- of 
klachtencommissie. Er is 1 claim ingediend voor schadevergoeding. 

AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De 
AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten. In het kader van de AVG 
heeft STBN een Privacy beleid en -reglement opgesteld voor extern gebruik. Daarnaast is er een HR 
Privacy Statement opgesteld voor intern gebruik. 

In het najaar van 2018 zijn er interne audits uitgevoerd door een externe partij bij zowel de 
echocentra, de geboortecentra als het hoofdkantoor. Hieruit zijn aanbevelingen voortgekomen welke 
ook in 2021 zijn opgevolgd door betreffende centra. 

STBN heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, alsmede een interne 
Privacy coördinator voor het bewaken van de AVG-processen. 



Pagina 10

4.1.1. Beoordelingsverklaring 

van de onafhankelijke 

accountant



De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, KvK 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene 
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr. 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl, en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Accountants 
Belastingadviseurs

adres Pascalweg 2

6662 NX Elst (Gld.)

telefoon 0481-463534

e-mail elst@jonglaan.nl

internet www.jonglaan.nl

  

4.1.2. Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van STBN

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting STBN te Utrecht beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021;

2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2021; en

3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient 
weer te geven in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij 
hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 
2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te 
concluderen dat wij geen reden hebben om te veronderstellen dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van 
zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 
het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de 
financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die 
uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting STBN per 
31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

Elst, 30 mei 2022

de Jong & Laan accountants belastingadviseurs

Origineel getekend door N.C. van der Wolf MSc RA
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 6.068 14.080

Materiële vaste activa 2 43.886 53.681

Financiële vaste activa 3 87.234 66.713

Totaal vaste activa 137.188 134.474

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 4 379.694 518.051

Liquide middelen 5 115.539 114.924

Totaal vlottende activa 495.233 632.975

Totaal activa 632.421 767.449

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 6

Kapitaal/algemene reserves 217.343 198.653

Totaal groepsvermogen 217.343 198.653

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 7 415.078 568.796

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 415.078 568.796

Totaal passiva 632.421 767.449
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

8 2.758.184 2.342.649

Overige bedrijfsopbrengsten 9 144.644 232.616

Som der bedrijfsopbrengsten 2.902.828 2.575.265

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 10 2.059.391 1.593.996

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 11 35.156 38.859

Overige bedrijfskosten 12 784.957 1.041.170

Som der bedrijfslasten 2.879.504 2.674.025

BEDRIJFSRESULTAAT 23.324 -98.760

Financiële baten en lasten 13 -5.155 -3.129

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 18.169 -101.889

Belastingen 521 -2.500

Resultaat boekjaar 18.690 -104.389

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon 18.690 -104.389

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene / overige reserves 18.690 -104.389

18.690 -104.389

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke 

ondersteuning)
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 23.324 -98.760

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeveranderingen 11 35.156 38.859

- mutaties voorzieningen 0 13.865

- boekresultaten afstoting vaste activa 0 0

35.156 52.724

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 4 138.357 -13.865

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 7 -153.718 0

-15.361 -13.865

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 43.119 -59.901

Ontvangen interest 13 0 854

Betaalde interest 13 -5.155 -3.983

-5.155 -3.129

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 37.964 -63.030

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -17.349 -11.440

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 0 0

Investeringen immateriële vaste activa 1 0 -3.681

Investeringen in overige financiële vaste activa 3 -20.000 -50.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -37.349 -65.121

Mutatie geldmiddelen 615 -128.151

Stand geldmiddelen per 1 januari 5 114.924 243.075

Stand geldmiddelen per 31 december 5 115.539 114.924

Mutatie geldmiddelen 615 -128.151
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

Consolidatie

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en de Wet 

Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De grondslagen die 

worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische 

kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken.

Stichting STBN is statutair (en feitelijk) gevestigd te Utrecht, op het adres Mercatorlaan 1200, en is 

geregistreerd onder KvK-nummer 30170585.

Stichting STBN heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan goede geboortezorg in Nederland, door het 

bevorderen van de kwaliteit, cliëntgerichtheid en doelmatigheid van de geboortezorg en daaromtrent 

adviseren, bedrijfsmatig ondersteunen en stimuleren van samenwerking. Ondersteunend hiervoor is per 1 

januari 2017 STBN Diensten opgericht.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 

2021.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en 

de resultaatbepaling van Stichting STBN.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting STBN zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de 

groep behorende Stichting STBN Diensten. De activiteiten van Stichting STBN Diensten (advies) zijn 

officieel gestart in 2017.
Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel Stichting STBN als de geconsolideerde 

maatschappijen van Stichting STBN.



Pagina 15

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens 

de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen 

op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 10 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20%. 

• Kosten van ontwikkeling en software : 20%.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 

kostprijs. Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis 

kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van 

betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer 

van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor 

deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing 

aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende 

deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, 

waarbij ook leningen aan deze deelneming worden betrokken (netto-investering), wordt deze op nihil 

gewaardeerd. 

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats

tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op 

nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting STBN in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor 

de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar 

schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 

grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 

jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan 

de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.                                                                                                                                        

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de 

omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden 

vastgesteld. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet 

leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 

verplichting. 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle 

of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het 

actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat 

geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die 

dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling Stichting 

STBN.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
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Vervreemding van vaste activa

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. 

De voorziening voor dubieuze debiteuren is als volg bepaald:    

* > 365 dagen voor 100% inclusief zorgverzekeraars

* 270 - 365 dagen voor 75%

* 180 - 269 dagen voor 50%

* 90 - 179 dagen voor 25%

Liquide middelen

Schulden

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan 

één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden 

worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de 

onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 

waarde.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Stichting STBN heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd 

op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij 

Zorg en Welzijn. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting STBN betaalt hiervoor premies 

waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten 

worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen 

van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt 

regelgeving met betrekking tot de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van 

de laatste twaalf dekkingsgraden. In december 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 99,7%. Voor PFZW 

geldt per eind 2020 een vereiste dekkingsgraad van 121,4%, eind 2021 is dit naar verwachting 122,3%. Het 

bestuur van PFZW heeft besloten om de pensioenpremie te verhogen in twee stappen: per 1 januari 2021 

met 1,5 procentpunt en per 1 januari 2022 met 0,8 procentpunt. De premie voor het 

arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. In het bijgewerkte herstelplan van januari 2020 laat PFZW zien 

dat de beleidsdekkingsgraad eind 2027 weer op het vereiste niveau kan zijn. Dit is binnen de wettelijke 

hersteltermijn van 10 jaar. 

Stichting STBN heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 

het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting STBN heeft daarom 

alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het 

bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen 

vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan 

worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om 

de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 

bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 

gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 

verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 

wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in 

voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.
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Financiële baten en lasten

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot 

aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in 

de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 

gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de 

jaarrekening.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te 

betalen) interest. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 2021

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Kosten van ontwikkeling en software 6.068 14.080

Totaal immateriële vaste activa 6.068 14.080

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 14.080 18.712

Bij: investeringen 0 3.681

Af: afschrijvingen 8.012 8.313

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 6.068 14.080

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 585 1.345

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 43.301 52.336

Totaal materiële vaste activa 43.886 53.681

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 53.681 72.787

Bij: investeringen 17.349 11.440

Af: afschrijvingen 27.144 30.546

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 43.886 53.681

Toelichting:

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Deelnemingen 0 0

Latentie venootschapsbelasting 17.234 16.713

Leningen u/g 70.000 50.000

Totaal financiële vaste activa 87.234 66.713

Het verloop van de Latentie vennootschapsbelasting is als volgt: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 16.713 19.213

Dit jaar gevormde latentie 521 -2.500

Boekwaarde per 31 december 17.234 16.713

Boekwaarde per 1 januari 0 0

Dit jaar verkregen deelneming 0 0

Mutatie deelneming 0 0

Boekwaarde per 31 december 0 0

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.6.

Onder de immateriële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 6.068 aan vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling 

alleen het economisch eigendom heeft.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

De latente belastingvordering betreft een dit jaar gevormde, latentie vennootschapsbelasting van 2021 13% (2020: 16,5%) van 

het netto resultaat van STBN Diensten. Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 0 een 

looptijd korter dan 1 jaar. De deelneming betreft een in 2019 verkregen deelneming ten waarde van €30 met een belang van 

40% ultimo boekjaar. Het gaat om de deelneming MijnKindOnline B.V. te Utrecht.
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Het verloop van de Lening u/g is als volgt: 0 0

€ €

Lening u/g per 1 januari 50.000 50.000

Verstrekking 20.000 0

Lening u/g per 31 december 70.000 50.000

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 247.627 412.542

Vooruitbetaalde bedragen:

Transitorische posten 11.299 22.629

Nog te factureren 91.297 73.757

Vooruitbetaalde pensioenpremies 0 0

Nog te ontvangen 29.471 2.004

Totaal debiteuren en overige vorderingen 379.694 510.932

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bankrekeningen 115.539 122.043

Totaal liquide middelen 115.539 122.043

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt €35.406 (2020: € 39.228).

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar op de bankgarantie van € 9.413 na.

De rente bedraagt 2,5%, nadere voorwaarden zijn vooralsnog niet overeengekomen.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 2021

PASSIVA

6. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal/ algemene reserves 217.343 198.653

Totaal groepsvermogen 217.343 198.653

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Kapitaal 198.653 18.690 0 217.343

Totaal kapitaal 198.653 18.690 0 217.343

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

2021 2020

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 18.690 -104.389

Totaalresultaat van de instelling 18.690 -104.389

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 78.744 191.734

Belastingen en premies sociale verzekeringen 69.267 49.535

Schulden terzake pensioenen 35.242 7.756

Nog te betalen salarissen 22.920 23.040

Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren 27.164 11.053

Nog te betalen kosten:

Nog te betalen 74.117 176.760

Vakantiegeld 76.776 59.216

Vakantiedagen 18.951 21.236

Overige overlopende passiva:

Continuïteitsbijdrage verzekeraars 11.897 28.466

Totaal overige kortlopende schulden 415.078 568.796
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 2021

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

Fiscale eenheid

Algemeen

Stichting STBN maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met de volgende instellingen: Stichting STBN 

Diensten en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de fiscale eenheid. 

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar 

€ 111.372. Na 2022 is het bedrag afhankelijk van het wel of niet verzelfstandigen van de vestigingen. Ultimo december 2016 zijn 

wij een leaseverplichting aangegaan voor 6 echoapparatuur voor een jaarlijks totaal bedrag van € 84.077. 

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties 

kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn 

vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

Resultaatbestemming

Het bestuur van Stichting STBN te Utrecht stelt voor om het exploitatieresultaat over het jaar 2021 toe te voegen aan de 

algemene reserve.      
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van

ontwikkeling  en Totaal

Software

€ €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 125.157 125.157

- cumulatieve afschrijvingen 111.077 111.077

  

Boekwaarde per 1 januari 2021 14.080 14.080

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0

- afschrijvingen 8.012 8.012

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0

  per saldo 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -8.012 -8.012

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 125.157 125.157

- cumulatieve afschrijvingen 119.089 119.089

Boekwaarde per 31 december 2021 6.068 6.068

Afschrijvingspercentage 20,0%

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste

bedrijfs-

middelen,

Bedrijfs- technische en

gebouwen en administratieve Totaal

terreinen uitrusting

€ € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 26.864 370.843 397.707

- cumulatieve afschrijvingen 25.519 318.507 344.026

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 1.345 52.336 53.681

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 17.349 17.349

- afschrijvingen 760 26.384 27.144

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

  per saldo 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -760 -9.035 -9.795

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 26.864 388.192 415.056

- cumulatieve afschrijvingen 26.279 344.891 371.170

Boekwaarde per 31 december 2021 585 43.301 43.886

Afschrijvingspercentage 20,0% 10-20%
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5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

1. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Opbrengsten geboortehuizen 1.052.211 763.298

Opbrengsten echocentra 1.705.973 1.563.269

Overige zorgprestaties 0 16.082

Totaal 2.758.184 2.342.649

Toelichting:

2. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Opbrengsten stage en overige opbrengsten 5.883 8.139

Advieswerkzaamheden 133.761 219.477

Service Level Agreemeent 5.000 5.000

Totaal 144.644 232.616

Opbrengsten echocentra werden in 2021 vergoed middels regulier NZA tarief, met uitzondering van de pretecho's.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

10. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 1.583.362 1.218.526

Sociale lasten 245.534 192.905

Pensioenpremies 147.985 114.952

Andere personeelskosten:

Reiskosten 39.449 34.000

Werkkosten 8.683 6.921

Overig 34.378 26.692

Subtotaal 2.059.391 1.593.996

Totaal personeelskosten 2.059.391 1.593.996

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Aantal 24,0 18,6

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 24,0 18,6

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

hebben voor bepaalde of onbepaalde tijd.

11. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 8.012 8.313

- materiële vaste activa 27.144 30.546

- verkoop opbrengst 0 0

Totaal afschrijvingen 35.156 38.859

Toelichting:

in 5 jaar afgeschreven.

12. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Algemene kosten 298.176 251.882

Inhuur derden 126.028 462.761

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 151.741 118.179

Onderhoud en energiekosten 6.636 9.235

Huur en leasing 190.595 185.248

Dotaties en vrijval voorzieningen 11.781 13.865

Totaal overige bedrijfskosten 784.957 1.041.170

Toelichting:

Per 1 januari 2017 wordt de echoapparatuur geleased.

op basis van de verwachte economische levensduur. Met ingang van 1 januari 2014 worden alle nieuwe investeringen 

Dit betreft de totale salarislast van de personeelsleden die ten laste komt van de Stichting STBN. Tot de formatie 

worden alle medewerkers gerekend die met de Stichting STBN of Stichting STBN Diensten een arbeidscontract 

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde (conform NZA normen), 
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13. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentelasten 0 -82

Resultaat deelnemingen 0 -30

Overige financiële lasten -5.155 -4.555

Subtotaal financiële lasten -5.155 -4.667

Totaal financiële baten en lasten -5.155 -4.667

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Diverse baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Latente vennootschapsbelasting 521 -2.500

Totaal latente vennootschapsbelasting 521 -2.500

15. Honoraria accountant 2021 2020

€ €

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

1 Beoordelen van de jaarrekening 16.396 11.000

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productieverantwoordingen) 0 0

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 16.396 11.000

16. Transacties met verbonden partijen

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder de 

WNT-verantwoording 2021.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 

2021
1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan

 n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang
 
en einde functievervulling in 

2020
Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan

 n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

96.524

n.v.t.

98.790

87.274

9.250

96.524

0,89

ja

Frans Annot

Directeur

1/1 - 31/12

n.v.t.

98.031

99.269

88.100

9.931

98.031

0,856

Ja

Frans Annot

Directeur

5.1.9 WNT-verantwoording 2021 Stichting STBN

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld 

op basis van de volgende op Stichting STBN van toepassing zijnde regelgeving: zorg- en jeugdhulp.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting STBN is € 116.000,- (klasse I, complexiteitspunten 6) op voltijdbasis. Dit geldt naar rato van de duur en/of 

omvang van het dienstverband. De toezichthoudende topfunctionarissen vallen binnen het individuele bezoldigingsmaximum.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling .
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Gegevens 2020

bedragen x € 1 J.J. Duvekot M.E.A. Bartels P.M.A. de Wit

Functiegegevens [LID] [LID] [LID en LID AC] [LID en LID AC]

Aanvang en einde functievervulling in 

2021
1/4 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 1500 2000 2500 2500

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
8740 11600 11600 11600

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
NVT NVT NVT NVT

Bezoldiging 1500 2000 2500 2500

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan

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

Gegevens 2020

bedragen x € 1 M.G.A.J. Wouters M.E.A. Bartels P.M.A. de Wit

Functiegegevens [LID] [LID] [LID en LID AC] [LID en LID AC]

Aanvang en einde functievervulling in 

2020
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 2000 2000 2500 2500

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
11100 11100 11100 11100

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het 

individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen
1
. 

16550

1/1 - 31/12

3000

P.A.W. van Hessen D.J.H.F.J. Willekens

[VOORZITTER]

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

NVT

3000

3000

17400

1/1 - 31/12

P.A.W. van Hessen D.J.H.F.J. Willekens

[VOORZITTER]

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen
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5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 Van Stichting STBN

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 6.068 14.080

Materiële vaste activa 2 42.205 51.734

Financiële vaste activa 3 70.000 50.000

Totaal vaste activa 118.273 115.814

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 3 497.599 683.376

Liquide middelen 4 102.958 54.855

Totaal vlottende activa 600.557 738.231

Totaal activa 718.830 854.045

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Kapitaal 402.041 352.593

Totaal eigen vermogen 402.041 352.593

Voorzieningen 11 0 0

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 6 316.789 501.452

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 316.789 501.452

Totaal passiva 718.830 854.045
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5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021 van Stichting STBN

Ref. 2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

7 2.758.184 2.326.567

Overige bedrijfsopbrengsten 8 10.883 29.221

Som der bedrijfsopbrengsten 2.769.067 2.355.788

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 9 1.747.766 1.287.578

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 10 34.888 37.919

Overige bedrijfskosten 11 931.874 1.157.503

Som der bedrijfslasten 2.714.528 2.483.000

BEDRIJFSRESULTAAT 54.539 -127.212

Financiële baten en lasten 12 -5.091 320

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon 49.448 -126.892

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke 

ondersteuning
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna
niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Kosten van Ontwikkeling en Software 6.068 14.080

Totaal immateriële vaste activa 6.068 14.080

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 14.080 18.712

Bij: investeringen 0 3.681

Af: afschrijvingen 8.012 8.313

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 6.068 14.080

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 585 1.345

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 41.620 50.389

Totaal materiële vaste activa 42.205 51.734

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 51.734 71.046

Bij: investeringen 17.347 10.294

Af: afschrijvingen 26.876 29.606

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 42.205 51.734

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.12.

Onder de immateriële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 6.068 aan vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling 

alleen het economisch eigendom heeft.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.13.



Pagina 32

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Deelneming 0 0

Lening u/g 70.000 50.000

Totaal financiële vaste activa 70.000 50.000

Het verloop van de deelneming is als volgt: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 0

Dit jaar verkregen deelneming 0 0

Mutatie deelneming 0 0

Boekwaarde per 31 december 0 0

Toelichting:

Het verloop van de lening u/g is als volgt: 2021 2020

€ €

Lening u/g per 1 januari 50.000 50.000

Verstrekking 20.000 0

Boekwaarde per 31 december 70.000 50.000

Toelichting:

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 207.793 362.369

Belastingen en sociale premies 76.459 66.960

Overige vorderingen:

Vorderingen op groepsmaatschappijen 126.500 222.000

Nog te ontvangen bedragen 47.890 9.123

Nog te factureren 38.957 15.806

Totaal debiteuren en overige vorderingen 497.599 676.258

Toelichting:

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bankrekeningen 102.958 61.973

Totaal liquide middelen 102.958 61.973

Toelichting:

De deelneming betreft een in 2019 verkregen deelneming ten waarde van €30 met een belang van 40% ultimo boekjaar. Het 

gaat om de deelneming MijnKindOnline B.V. te Utrecht.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 15.000 (2020: € 13.865).

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar op de bankgarantie van € 9.413 na.

Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 0 een looptijd korter dan 1 jaar.

De rente bedraagt 2,5%, nadere voorwaarden zijn vooralsnog niet overeengekomen.
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal 402.041 352.593

Totaal eigen vermogen 402.041 352.593

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Kapitaal 352.593 49.448 0 402.041

Totaal kapitaal 352.593 49.448 0 402.041

Toelichting:

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2021

en resultaat over 2021

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 402.041 49.448

Resultaat STBN diensten  -30.758 

Eigen vermogen STBN Diensten -184.698

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 217.343 18.690

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 74.072 191.857

Schulden terzake pensioenen 35.779 7.399

Nog te betalen salarissen 15.149 21.815

Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren 27.164 11.052

Nog te betalen kosten:

Nog te betalen 73.624 176.761

Vooruitontvangen opbrengsten:

Vakantiegeld 65.299 48.013

Vakantiedagen 13.805 16.089

Overige overlopende passiva:

Continuïteitsbijdrage verzekeraars 11.897 28.466

Totaal overige kortlopende schulden 316.789 501.452

Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen. 

Het aansprakelijk vermogen per 31 december 2021 bedraagt € 402.041 (2020: € 352.594)
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5.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van Totaal

software

€ €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 125.157 125.157

- cumulatieve afschrijvingen 111.077 111.077

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 14.080 14.080

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0

- afschrijvingen 8.012 8.012

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0

  per saldo 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -8.012 -8.012

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 125.157 125.157

- cumulatieve afschrijvingen 119.089 119.089

Boekwaarde per 31 december 2021 6.068 6.068

Afschrijvingspercentage 20,0%
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5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Materiële vaste

bedrijfsactiva in

uitvoering en

Bedrijfs- vooruitbetalingen

gebouwen en op materiële Totaal

terreinen vaste activa

€ € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 26.864 365.475 392.339

- cumulatieve afschrijvingen 25.519 315.086 340.605

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 1.345 50.389 51.734

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 17.347 17.347

- afschrijvingen 760 26.116 26.876

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

  per saldo 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -760 -8.769 -9.529

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 26.864 382.822 409.686

- cumulatieve afschrijvingen 26.279 341.202 367.481

Boekwaarde per 31 december 2021 585 41.620 42.205

Afschrijvingspercentage 20,0% 10-20%
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5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening

zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

7. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

2021 2020

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten Geboortehuizen 1.052.211 763.298

Opbrengsten Echocentra 1.705.973 1.563.269

Totaal 2.758.184 2.326.567

Toelichting:

8. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Opbrengst stage en overige opbrengsten 5.883 24.221

Service Level Agreemeent 5.000 5.000

Totaal 10.883 29.221

LASTEN

9. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 1.341.792 983.272

Sociale lasten 209.185 155.011

Pensioenpremies 122.582 91.009

Andere personeelskosten:

Reiskosten 36.961 29.181

Werkkosten 8.635 6.500

Overig 28.611 22.605

Totaal personeelskosten 1.747.766 1.287.578

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Aantal 20 16

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

10. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 8.012 8.313

- materiële vaste activa 26.876 29.606

- verkoopopbrengst desinvestering 0 0

Totaal afschrijvingen 34.888 37.919

Toelichting:

nieuwe investeringen in 5 jaar afgeschreven.

De afschrijvingen zijn berekend doormiddel van vaste percentages van de aanschafwaarde (conform NZA 

normen), op basis van de verwachten economische levensduur. Met ingang van 1 januari 2014 worden alle

Opbrengsten echocentra werden in 2021 vergoed middels regulier NZA tarief, met uitzondering van

de pretecho's.

Dit betreft de totale salarislast van de personeelsleden die ten laste komt van de STBN. Tot de formatie worden 

alle medewerkers gerekend die met de STBN een arbeidscontract hebben voor bepaalde of onbepaalde tijd.
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11. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Algemene kosten 445.769 366.121

Inhuur derden 126.028 462.761

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 151.741 118.180

Onderhoud en energiekosten 5.960 9.235

Huur en leasing 190.595 185.248

Dotaties en vrijval voorzieningen 11.781 15.958

Totaal overige bedrijfskosten 931.874 1.157.503

Toelichting:

echoapparatuur.

12. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Resultaat deelnemingen 0 0

Rentebaten 0 4.239

Overige financiële lasten -5.091 -3.919

Totaal financiële baten en lasten -5.091 320

Toelichting:

Rentebaten betreft rente over de spaarrekening.

Huur betreft de panden van Geboorte- en echocentra en het hoofdkantoor. Leaseverplichting betreft 
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5.1.16 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting STBN heeft de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2021 opgemaakt en

 vastgesteld in de vergadering van ... juni 2022.

De raad van toezicht van de Stichting STBN heeft de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2021 afgestemd

en tevens goedgekeurd in de vergadering van ... juni 2022.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

De heer F. Annot Mevrouw P.A.W. van Hessen

W.G. W.G.

De heer D.J.H.F.J. Willekens De heer P. de Wit

W.G.

Mevrouw M.E.A. Bartels
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting STBN heeft geen nevenvestigingen.

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
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Bijlage 6.1.1 - NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT

naam hoofdfunctie nevenfuncties

Mevrouw P.A.W. van Hessen Bestuurder Stichting Amsterdamse Lid Raad van Commissarissen BV’s binnen Mediis,

Gezondheidscentra organisatie voor huisartsenzorg, Gouda e.o.

Lid Raad van Toezicht Zorgcentra Meerlanden

De heer M.M. Dopper Secretaris Raad van Bestuur Bartiméus Lid Raad van Toezicht Zorggroep Vechtstreek

Lid raad van toezicht Platform Verbinden in Zorg

Mevrouw M.E.A. Bartels Oprichter/manager Echocentrum Roosendaal Voorzitter Stichting Pensioenfonds Verloskundigen

Mede-oprichter/manager Centrum voor Verloskunde Roos Arbiter Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Bestuurslid Qocon Cooperatie Integrale Geboortezorg

Lid beroepsgenoot Centraal Tuchtcollege Den Haag

De heer P. de Wit Accountant RA, Kreston van Herwijnen Accountants

De heer D.J.H.F.J. Willekens Manager zorgverkoop Elkerliek ziekenhuis
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Bijlage 6.1.2 - VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2021

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT STBN 2021

Inleiding
De Raad van Toezicht van STBN is een enthousiast, betrokken en professioneel team van vijf mensen 
(streefaantal) met diverse achtergronden en expertises. We laten ons graag, vaak en goed 
informeren door de Raad van Bestuur over de ontwikkelingen in de geboortezorg en de koers die de 
STBN vaart. We houden ook zelf onze informatiekanalen open. Zo vormen we een klankbord en 
adviseur voor de bestuurder in gesprekken over het strategisch beleid van STBN. De Raad 
functioneert binnen de kaders van de Governancecode Zorg 2017. De Raad is werkgever van de 
bestuurder en houdt toezicht op de bedrijfsvoering en het maatschappelijk verantwoord 
functioneren van STBN.  

Ontwikkelingen STBN
In 2021 startte het jaar van het 20-jarig jubileum van STBN. Op diverse social media besteedt STBN 
op vele manieren aandacht aan dit heuglijke feit, o.a. met informatieve filmpjes en een speciaal 
feestelijk logo. 

Ook in 2021 hadden de Corona epidemie en de daarvoor ingevoerde beleidsmaatregelen een flinke 
impact op STBN. Het was steeds weer aanpassen aan wisselende situaties en maatregelen. Het 
ziekteverzuim bleef mede door Corona hoog, net als elders in de zorgsector. Gemiddeld zat het 
tegen de 10%. Samen met de toenemende schaarste aan personeel (echoscopisten!) betekende dat 
een flinke uitdaging om de bezetting en het resultaat goed te houden. 

De afspraken uit 2020 over ruimere toelating van cliënten tot het geboortehuis in Utrecht en het zelf 
in dienst nemen van kraamverzorgenden, wierpen in 2021 hun vruchten af: meer cliënten, en een 
beter resultaat voor het geboortehuis. De personeelsschaarste blijkt niet alleen een bedreiging maar 
ook een kans: ook het ziekenhuis kan de bezetting moeilijk rond krijgen, en dan is samenwerking 
met het geboortehuis nog meer een mogelijkheid om cliënten toch van voldoende zorg te kunnen 
voorzien in tijden van grote capaciteitsproblemen. 

De echo’s liepen naar verwachting, met een stijging in de aantallen vanaf september vanwege de 
landelijke introductie van de zogeheten ETSEO, het Eerste Trimester Structureel Echoscopisch 
Onderzoek. 
Advies en interim-management bleven op het niveau van 2020.
Deelname aan het bedrijf MijnKind.online, MKO, een Persoonlijke GezondheidsOmgeving, liep 
langzaam maar zeker door in 2021. Het kost veel tijd, geld en geduld om een dergelijke digitale 
communicatietool geïmplementeerd, gebruikt én vergoed te krijgen. De Raad had eind 2020 met de 
bestuurder een maximaal risico afgesproken van STBN voor MKO. MKO heeft zich in 2021 binnen 
dat kader verder kunnen ontwikkelen. 
Voor de financiële administratie van STBN vormden voldoende personele bezetting en adequate 
informatievoorziening steeds weer een uitdaging, hetgeen leidde tot relatief hoge (extra) kosten. 
Begin 2021 heeft de organisatie besloten, na actieve betrokkenheid van de Raad van Toezicht, om 
de financiële administratie extern te beleggen. STBN heeft afscheid genomen van de financiële 
medewerkers, heeft de declaraties gedecentraliseerd, en heeft een extern bureau ingehuurd voor 
de resterende centrale boekhouding en verslaglegging. Dit gaf initieel hoge kosten vanwege transitie 
van de medewerkers en inwerken van het bureau. Deze kosten blijken snel terugverdiend, en de 
kwaliteit van de rapportages heeft ermee gewonnen. Gelukkig zijn beide medewerkers op een 
nieuwe werkplek goed geland.  
De diverse maatregelen en ontwikkelingen hebben geleid tot een licht positief resultaat over 2021, 
een uitdrukkelijke doelstelling na 2 jaren die financieel negatief uitpakten. De begroting voor 2022 
ziet er ook hoopgevend uit. De Raad is blij met deze wending ten goede. 



Samenstelling en ontwikkelingen Raad van Toezicht
Per 1 januari 2021 was een vacature ontstaan door het vertrek van de heer Wouters. De Raad kwam 
na ampel beraad tot de conclusie dat we een opvolger wensten, en dus een 5-koppige Raad wilden 
handhaven. Het nieuwe lid dat de Raad zocht had naast de algemene kenmerken voor een lid Raad 
van Toezicht van STBN wederom bij voorkeur een achtergrond als gynaecoloog. We zijn verheugd 
dat per mei 2021 de heer dr. Hans Duvekot lid is van de Raad. Hans Duvekot is gynaecoloog-
perinatoloog in het Erasmus MC. 
Daarnaast is hij voorzitter bij de Federatie Medisch Specialisten van de adviescommissie Richtlijnen 
en voorzitter bij de NVOG van de commissie Kwaliteitsdocumenten. Verder is hij lid beroepsgenoot 
van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. 
Governancecode Zorg
Op de gebieden gezondheidszorg algemeen, verloskunde / geboortezorg specifiek, financiën en 
bedrijfsvoering, kwaliteit, HRM en ondernemen, is met de komst van de heer Duvekot weer 
voldoende deskundigheid aanwezig bij de leden van de Raad. De Raad voldoet structureel aan de 
Governancecode Zorg. De Raad heeft de eigen Statuten en Reglementen begin 2018 aangepast aan 
de nieuwe Governancecode Zorg 2017 en de daarbij behorende nieuwe modellen voor Statuten en 
Reglementen van de NVTZ. Per 1 januari 2022 zal de geactualiseerde Governancecode Zorg 2022 van 
toepassing zijn. 
In zijn vergadering van december heeft de Raad de organisatie opnieuw ingedeeld in de 
toepasselijke WNT-klasse voor 2022, namelijk klasse 1. De bezoldiging van de bestuurder past bij 
deze indeling. De bezoldiging van de leden van de Raad ligt van oudsher ruim onder het advies van 
de NVTZ voor deze klasse. 
In 2021 heeft de Raad geen zelfevaluatie gedaan; die is doorgeschoven naar begin 2022. De Raad 
doet de zelfevaluatie dan met een externe begeleider, zoals de Governancecode voorschrijft om 
tenminste eenmaal per 3 jaar te doen. Tijdens deze bijeenkomst zal aandacht zijn voor het profiel 
van de nieuwe voorzitter van de Raad, omdat de 2de en dus maximale zittingstermijn van de huidige 
voorzitter in juni 2022 afloopt. 

Vergaderingen, gesprekken en bedrijfsbezoek
De Raad vergaderde in 2021 viermaal, in maart, juni, september en december, steeds met 
inachtneming van de landelijke gedragsregels rond Corona. Dat betekende dat een deel van de 
vergaderingen digitaal plaatsvond. De Raad kreeg de smaak van digitaal overleg te pakken: tussen de 
officiële vergaderingen door waren er 4 zogeheten bijpraatsessies, digitale sessies van steeds ca. 3 
kwartier van de Raad en de bestuurder, waarin de bestuurder de Raad informeerde over lopende 
zaken en de Raad kon vragen naar achtergronden en ontwikkelingen. Deze sessies tussendoor 
blijken uitermate waardevol voor de betrokkenheid van de Raad. 
In maart sloot de vergadering aan op het jaargesprek van de bestuurder met de renumeratie-
commissie van de Raad, bestaande uit de heer Willekens en mevrouw Van Hessen. 
In september bracht de Raad voorafgaand aan de RvT vergadering een bedrijfsbezoek aan het 
Geboortehuis in het Diakonessenhuis in Utrecht. We kregen een rondleiding van de STBN-manager 
op die locatie, samen met de dienstdoende kraamverzorgende. Vervolgens hadden we een gesprek 
over samenwerking, toekomstplannen en integrale zorgconcepten met een gynaecoloog van het 
ziekenhuis en een verloskundige uit de regio, tevens lid van de Stuurgroep. We bespraken e.e.a. na 
met de bestuurder, voordat we verder gingen met de reguliere RvT vergadering. Het was een 
plezierig en inspirerend bezoek, dat in de optiek van de Raad veel toekomstige kansen liet zien voor 
STBN. 



De auditcommissie vergaderde viermaal formeel. Er was uitgebreid aandacht voor de 
administratieve organisatie en interne beheersing, de overgang naar een extern bureau voor de 
interne controle, de financiële uitdagingen, de investeringen in MijnKind.online, overige 
investeringen en alle risico’s. De wisselende situatie rond de Coronapandemie betekende ook dit 
jaar veel onzekerheid over de mogelijke impact op de resultaten van de organisatie. 
De Raad keurde de jaarrekening 2020 goed in juni 2021. De begroting 2022 heeft de Raad in 
december 2021 goedgekeurd onder voorbehoud van goedkeuring van het plan voor 
productontwikkeling. Definitieve goedkeuring van de begroting volgde in februari 2022.  

Toekomst 
STBN heeft in dit jaar van het 20-jarig bestaan een respectabele positie veroverd in de Nederlandse 
geboortezorg. Er is kennis van het veld, ervaring met bedrijfsvoering, lef voor innovaties, vertrouwen 
van vele spelers in zowel de 1ste als de 2de lijn. Op dit moment speelt een discussie over integrale 
bekostiging van de geboortezorg, waartegen de KNOV, de beroepsvereniging van verloskundigen, 
zich fel verzet. Het verzet strekt zich uit tot advertenties in kranten en vragen in het parlement. 
In deze gepolariseerde situatie lijken kansen te liggen voor STBN als onafhankelijke en 
waardegedreven organisatie. De Raad ziet kansen op het gebied van zowel advies aan 
zorgaanbieders als begeleiding van partijen als feitelijke realisatie van geboortezorg. 
De Raad is blij dat ook zakelijk gezien in 2021 de weg omhoog is gevonden. De inzet en flexibiliteit 
van alle medewerkers hebben dat mogelijk gemaakt. Wij willen hen ook op deze plaats daarvoor 
onze grote dank betuigen. Hun grote betrokkenheid geeft STBN een goede basis om verder te gaan.

Hilversum, 2 mei 2022
Namens de RvT
Paulien van Hessen, arts voor maatschappij en gezondheid
Voorzitter Raad van Toezicht STBN
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