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Algemene gegevens instelling
Naam

stichting Riwis Zorg & Welzijn

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 3 9 1 8 0

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

Prins Willem Alexanderlaan 1419, 7312GA Apeldoorn

Telefoonnummer

0 5 5 5 3 9 4 5 0 0

E-mailadres

info@riwis.nl

Website (*)

www.riwis.nl

RSIN (**)

0 0 6 2 9 1 6 0 0
5 2 6

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 113 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J. Harkink

Secretaris

nvt

Penningmeester

nvt

Algemeen bestuurslid

nvt

Algemeen bestuurslid

nvt

Overige informatie
bestuur (*)

Riwis heeft ook een raad van toezicht met 3 commissies: Kwaliteit & Veiligheid,
Financiën en Renumeratie.

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

a. begeleiding, verzorging/verpleging/behandeling bieden aan mensen van alle
leeftijden die door psychische omstandigheden of leeftijdsgerelateerde oorzaken
tijdelijk of permanent behoefte hebben aan een beschermende leefsituatie, alsmede
het bieden van begeleiding/verzorging/verpleging aan laatst bedoelde personen in de
thuissituatie en aan hen die beschikken over een persoonsgebonden budget (pgb) in
de ruimste zin van het woord; b. het in stand houden en versterken van de
vaardigheden van mensen die nodig zijn om de regie over het eigen leven, in relatie tot
de omgeving, te kunnen houden of weer terug te vinden; c. het tot stand brengen en
versterken van sociale verbanden op buurt- en wijkniveau, ter vergroting van de
betrokkenheid van mensen bij hun leefomgeving en zo te stimuleren dat mensen zelf
actief vorm geven aan de leefbaarheid; d. het activeren en stimuleren van mensen tot
deelname aan activiteiten, cursussen en evenementen waarin ontmoeting, ontplooien
en maatschappelijke participatie centraal

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

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

Riwis verricht binnen het cluster ggz begeleiding in de vorm van kleinschalig wonen,
begeleid zelfstandig wonen en dagactiviteiten, binnen het cluster vvt verpleging,
verzorging en thuiszorg aan cliënten met een somatische of psychogeriatrische
aandoening of beperking.
Deze werkzaamheden worden het hele jaar door geleverd en, afhankelijk van de soort
24/7.
Met deze werkzaamheden biedt Riwis hulp aan iedereen die hulp nodig heeft om zo
zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te kunnen leven waarbij geloof in eigen kunnen
voorop staat. Samen werken we aan een gezond leven waarbij je prettig voelen, veilig
en plezierig wonen en meedoen aan de samenleving.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Riwis sluit (raam-)overeenkomsten af met gemeenten, zorgkantoren en
zorgverzekeraars voor de zorgproducten en -diensten die ze rechtstreeks aan cliënten
biedt, maar ook als hoofd- en ondernaannemer. De geleverde diensten worden bij de
opdrachtgevers in rekening gebracht en verantwoord.
Daarnaast maakt Riwis gebruik van subsidies in relatie tot opleiding van medewerkers
in de zorg.

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

De inkomsten verkregen op basis van werkzaamheden komen direct en indirect ten
goede aan de zorg, huisvesting van cliënten en opleiding van medewerkers. De
stichting houdt op basis van de eisen van geldgevers ratio's aan ten aanzien van het
eigen vermogen. Riwis heeft hierover beheersmatige afspraken vastgelegd in het
treasurystatuut op basis van de meerjarenverwachtingen uitgaande van continuïteit
van de organisatie. Het vermogen van Riwis staat tegenover zorgvastgoed en
inventarissen in eigendom, liquide middelen en vorderingen op derden (waaronder
zorgfinanciers). Zie de jaarrekening van Riwis met een uitgebreide toelichting op
https://digimv8.desan.nl/archive/search.

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

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

Het beloningsbeleid voor het beleidsbepalende bestuur en het intern toezichthoudend
orgaan, de raad van toezicht, is gebaseerd op de WNT en de classificatie van de
zorgorganisatie die jaarlijks wordt vastgesteld en gecontroleerd door de onafhankelijke
accountant.
Riwis biedt zorg in de sectoren GGZ en VVT. Als gevolg daarvan is het beloningsbeleid
voor de medewerkers afhankelijk van de sector waarin ze werken: volgens de CAO
GGZ of de CAO VVT.

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

De activiteiten van Riwis in 2020 vonden plaats binnen de 4 ontwikkeldomeinen:
aandachtige zorg, kwaliteit, aantrekkelijk werkgeverschap en gezond rendement.
Binnen ggz: doorontwikkelen van specialismes en aandachtsgebieden, binnen de
teams uitrollen en implementeren van ervaringsdeskundigheid en het anticiperen op de
toeleiding van een deel van de bw-cliënten naar de Wlz. Binnen de vvt: voorwaarden
creëren in locatie De Beekwal 'gewoon thuis' in de vorm van meerdere kleine
huiskamers waar net als thuis geleefd en gekookt gaat worden. Samen met ZGA
aanpassen van de verpleeghuiszorg en ontwikkeling van een strategische
personeelsplanning waarin de zorgmedewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief klaar
zijn voor de toekomstige jaren. Het cluster Bedrijfsondersteuning heeft zich gericht op
kwaliteit en dienstverlening aan het primaire proces. Medewerkers hebben zich
doorontwikkeld naar medewerkers met een proactieve en oplossingsgerichte houding
met aandacht voor andere competenties en vaardigheden. Ook is de
professionalisering van medewerkers, team en dienstverlening doorontwikkeld door op
strategische en tactisch niveau HRM- / personele vraagstukken geïntegreerd aan te
pakken om arbeidsmarktvraagstukken, opleiding, verzuim en inzetbaarheid van
medewerkers vanuit goed werkgeverschap verder vorm te geven en is de digitale
strategie ontwikkeld. De raad van bestuur heeft in 2020 het nieuwe meerjaren
strategieplan ontwikkeld. Zie eveneens het jaarbeeld 2020 van Riwis te vinden via
www.riwis.nl

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

www.riwis.nl

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€

0

0

€
€

+

€

0

€

0

+
0

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

31-12-2020

Eigen vermogen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

0

€
€

0

€

+
€

0

€

0

0

+
€

0

€

0

+
Totaal

31-12-2020

+

+
0

+
€

Dit formulier geeft automatisch een onjuist jaartal (2020 ipv 2019) boven de vergelijkende cijfers aan de passivazijde van de balans en kan niet worden
aangepast. Derhalve verwijzen we naar de gecontroleerde gedeponeerde jaarrekening 2020 https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2020&town=&organization=riwis

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Som der bedrijfsopbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+
Totaal baten

€

+
€

0

0

Lasten
Personeelskosten

€

€

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

€

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

Som der bedrijfslasten

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

+

€

0

+
0

€

+
0

€
€

+
0
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

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

Dit formulier geeft automatisch een onjuist jaartal boven de vergelijkende cijfers aan de
passivazijde vna de balans en kan niet worden aangepast. Derhalve verwijzen we naar
de gecontroleerde gedeponeerde jaarrekening 2020
https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2020&town=&organization=riwis

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2020&town=&organization=riwis

Open

