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Algemeen  
 
Dit document bevat de jaarstukken van U Centraal van het jaar 2021 en bestaat uit twee delen. Deel I is het  
Jaarverslag en deel II is de Jaarrekening. De jaarstukken zijn opgemaakt conform RjK C1, welke van toepassing is 
voor organisaties zonder winstoogmerk.  
 
In het jaarverslag zijn alle werkzaamheden opgenomen die dit verslagjaar zijn uitgevoerd. Over deze werkzaam-
heden zijn inhoudelijke en financiële gegevens opgenomen die nodig zijn om aanvragen in te dienen voor de 
vaststelling van verleende subsidie en/of de afrekening van fondsgelden. De opgenomen informatie beperkt zich 
tot hoofdlijnen. 
 
In de jaarrekening zijn opgenomen de balans per 31 december en de staat van baten en lasten over het  
boekjaar, voorzien van een toelichting. Ook wordt inzicht gegeven in de verdeling van indirecte kosten (via  
kosten verdeelstaten) en is de WNT-verantwoording opgenomen. Onder de niet in de balans opgenomen  
rechten en verplichtingen en de overige gegevens zijn opgenomen: 

• de wijze waarop het saldo van de staat van baten en lasten is verwerkt; 

• de opgaaf van gebeurtenissen na 31 december met belangrijke financiële gevolgen; 

• de controleverklaring. 
 
Jaarverslag en jaarrekening zijn afzonderlijk genummerd zodat beide los van elkaar gebruikt kunnen worden. 
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1. Algemeen verslag Raad van Bestuur  
 
Start U Centraal 
Op 14 februari 2013 is de nieuwe rechtspersoon U Centraal opgericht. De uitvoerende werkzaamheden zijn op  
01-08-2013 begonnen. U Centraal is de rechtsopvolger van vele Utrechtse voorlopers en haar geschiedenis gaat 
tot ongeveer 50 jaar terug. 
 
De stichting stelt zich ten doel: 

• Het ondersteunen en hulp bieden aan mensen en zo bijdragen aan hun kwaliteit van leven; 

• Op een wijze die respectvol, passend en daardoor effectief is voor iedere specifieke situatie; 

• Door het in stand houden van een organisatie ter realisering van dit doel; 

• En voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,  
alles in de meest ruime zin van het woord. 

 
Het gemeentelijk beleid 
In de gemeente Utrecht is het beleid m.b.t. het sociaal domein in een eigen model vormgegeven. U Centraal 
geeft uitvoering aan een aantal onderdelen van dit beleid. 

• Informatie verstrekken; 

• Advies geven over rechten en hoe deze uit te oefenen; 

• Onafhankelijke Cliëntondersteuning; 

• Schuldhulpverlening; 

• Vrijwillige Inzet, onderdeel informele zorg;  

• Mantelzorgondersteuning, onderdeel informele zorg;  

• Maaltijdenservice; 

• Groepsgewijze informatieverstrekking en zelfhulp; 

• Woonprojecten (Buurtbemiddeling, Extreme Woonoverlast). 
Elk jaar is sprake van nieuwe ontwikkelingen die U Centraal zo goed mogelijk volgt en die voortdurend resulteren 
in werkontwikkeling en innovatie. 
 
In 2021 was COVID-19 wederom een dominant thema. Door de beperkende maatregelen moest de werkwijze 
drastisch worden aangepast. Voor wat betreft die dienstverlening: de Maaltijdservice is doorgegaan, de sociaal 
raadslieden zijn ook tijdens de lockdown op afspraak in een aantal wijken continu bereikbaar geweest en hebben 
meerdere grote ruimten gehuurd om met vrijwilligers zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen met hun  
financiën. Onze bijna 750 zorgvrijwilligers, financiële vrijwilligers en buurtteamvrijwilligers hebben -met de  
veranderende RIVM maatregelen- geprobeerd huisbezoeken en (beeld) bellen zoveel mogelijk op maat aan te 
bieden. Er zijn heel wat creatieve oplossingen gevonden. Levensgebeurtenissen en Groepswerk hebben online 
workshops en e-learnings gemaakt en aangeboden. Steunpunt Mantelzorg heeft activiteiten aangepast.  
Woonoverlast en Buurtbemiddeling begeleidden de oplopende burenruzies zoveel mogelijk via beeldbellen.  
Telefonisch en digitaal ondersteuning bieden lukt aardig, maar is niet in alle gevallen een afdoende oplossing.  
 
Organisatiestructuur samenwerkingsverband 
Met ingang van 01-01-2018 zijn het bedrijfsbureau en de specifieke jeugdprojecten afgesplitst van U Centraal  
en juridisch zelfstandig geworden. Het samenwerkingsverband bestaat vanaf dat moment uit Stichting JoU, 
Stichting Specifieke Jeugd Projecten, Stichting U Centraal, Stichting Ravelijn en Stichting PK. 
Deze samenwerkingsgroep vormt een fiscale eenheid en een personele unie in Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht. In de Directieraad hebben de leidinggevenden van de vijf stichtingen zitting. In de Directieraad worden 
alle besluiten genomen en belangrijke ontwikkelingen besproken. De Directieraad is op 23 april 2018 in functie 
getreden en heeft na een evaluatietraject vanaf 2019 nadere inhoud gekregen. Dit was ook nodig vanwege het 
naderen van data waarop leden van de Directieraad zouden gaan vertrekken.  
 
Kwaliteit 
Stichting U Centraal en voorgangers heeft vanaf 5 oktober 2004 het ISO 9001 kwaliteitscertificaat voor kennisin-
tensieve organisaties. De ervaringen met de certificering zijn positief, waarbij jaarlijks een beoordeling plaats 
vindt door een extern bureau. Het verslag van deze externe beoordeling is voor subsidieverleners beschikbaar.  
In 2018 is tevens het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland verworven. In 2021 ware beide certificaten nog van 
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kracht. Jaarlijks wordt een Kennis Management Plan (KMP) uitgevoerd. De bedoeling ervan is om de kwaliteit 
van de medewerkers verder te ontwikkelen en hun duurzame inzetbaarheid voor het eigen werk en voor ander 
werk te verbeteren. 
 
Verbetering systeem risicomanagement 
In de ISO-maatstaf is er o.a. meer aandacht gekomen voor risicobeheersing. Dit wordt expliciet geïntegreerd in 
het kwaliteitssysteem. In 2016 is er voor het eerst een vernieuwde contextanalyse opgesteld waarin risico’s en 
kansen zijn benoemd. Het bewustzijn van risico’s en perspectief op maatregelen tot beheersing is hierdoor ver-
groot. Dit is voortaan onderdeel van de reguliere beleidscyclus. 
 
Belangrijkste risico’s en kansen 
U Centraal maakte een eerste jaar mee met 1 directeur en 1 van de 2 teamleiders vertrok in mei. Daarmee is de 
eenhoofdige leiding nagenoeg bereikt. Verantwoordelijkheid wordt breder in de organisatie gedeeld via een 
nieuwe structuur. Via de expertiserollen kunnen de medewerkers met die ambitie, meesturen op: visie/beleid, 
kwaliteit, samenwerken/functioneren, communicatie en innovatie. 
Nodige verbeteringen zijn in ontwikkellijnen samen met medewerkers in een Meedenkgroep uitgedacht en uit-
gewerkt. Doel hiervan is U Centraal en de werksoorten beter te profileren en de samenwerking met partners te 
verbeteren, de kwaliteit van het werk en de lerende organisatie te stimuleren en medewerkers samen verant-
woordelijk te laten zijn voor al het werk. Dit zal in het jaar 2022 verder de aandacht hebben. 
 
Managementreview 
De Directieraad heeft de jaarlijkse managementreview vastgesteld volgens het kwaliteitssysteem. De uitkomsten 
hiervan werden samen met de uitkomsten van evaluaties en onderzoeken meegenomen in de nieuwe plannen 
voor 2022. 
 
Financieel resultaat  
In 2021 zijn er in de begroting totale baten van € 7.973.462 voorzien met een resultaat van € 0.   
Uiteindelijk zijn baten gerealiseerd tot een bedrag van € 8.063.698 en een financieel resultaat van € 596.927. 
U Centraal sloot het boekjaar 2021 af met een positief vermogen van € 1.361.819.   
 
Samenstelling bestuur 
U Centraal heeft een directeur bestuurder. Het bestuur bestaat uit één persoon. De directeur bestuurder op  
31 december 2021 is: de heer G. Jongetjes, wonende te Utrecht. E-mailadres: g.jongetjes@stichting-pk.nl.   
 
Begroting 2021 en 2022 
 

 
 

  

Baten Subsidies en opdrachten 7.548.462€         7.809.051€         

Eigen bijdragen 329.500€             329.500€             

Overige 95.500€               98.800€               

Totaal baten 7.973.462€         8.237.351€         

Lasten Personeel 5.018.796€         5.295.768€         

Huisvesting 265.722€             270.135€             

Organisatie 1.385.043€         1.280.888€         

Projecten 1.303.901€         1.390.560€         

Totaal lasten 7.973.462€         8.237.351€         

Resultaat -€                          -€                          

2021 2022
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Beleid m.b.t. omvang en functie van de algemene reserve 

U Centraal heeft vastgesteld dat de onderneming een algemene reserve nodig heeft om verschillende risico’s te 
kunnen opvangen: 

• bij het verkrijgen van minder subsidie kan niet altijd tijdige vermindering van structurele kosten  
plaatsvinden en er dient dan mogelijk personeel af te vloeien, hetgeen bijna altijd kosten met zich mee 
brengt; 

• het ziekteverzuim is niet herverzekerd, dit levert fluctuaties op in het resultaat van baten en lasten  
waardoor een negatief resultaat moet kunnen worden opgevangen. 

Het streven is de jaarlijkse financiële resultaten toe te voegen aan de algemene reserve tot een maximum van 
ongeveer 10%. U Centraal ontvangt subsidie om hiermee werkzaamheden te verrichten voor haar doelgroep, 
niet om een financieel resultaat te behalen. 
 
Resultaten 
U Centraal heeft de met de Gemeente Utrecht overeengekomen subsidieafspraken nageleefd. In de subsidie- 
afspraken zijn veel concrete doelen en resultaten opgenomen. In andere documenten wordt hiervan uitvoerig  
verslag gedaan, waarnaar wij graag verwijzen. U Centraal krijgt positieve feedback van partners op haar werk, 
hetgeen natuurlijk positief wordt gewaardeerd. 
 
Belangrijke actuele ontwikkelingen in 2021 in het samenwerkingsverband 
De Welzijnsgroep Midden Nederland is de naam van het samenwerkingsverband van JoU, SJP, U Centraal,  
Bedrijfsbureau PK en Ravelijn. De overtuiging is dat er meer uit de samenwerking gehaald kan worden dan tot nu 
toe is gerealiseerd, maar dit proces gaat langzaam. De samenwerking staat echter ten dienste van de leden en 
niet andersom. Meer prioriteit geven aan de samenwerking is wel nodig als er vooruitgang gerealiseerd moet 
worden. 
 
Dieptepunt in 2021 voor de WMN was het achterblijven van een duidelijke lijn vanuit de rijksoverheid over een 
verplichtte vaccinatie tegen COVID-19, in ieder geval in het sociaal domein waar vele burgers afhankelijk zijn van 
(medische) zorg door professionals en vrijwilligers. Het is onwenselijk dat kwetsbare mensen (waaronder  
vrijwilligers en collega’s) ongemerkt blootgesteld kunnen worden aan zorgverleners die besmet zijn met  
COVID-19. Door het ontbreken van een heldere wettelijke regeling is hierover spanning en polarisatie ontstaan 
tussen groepen medewerkers onderling en tussen leiding en medewerkers. Wanneer de overheid vanaf het  
begin een heldere instructie had afgegeven over deze verantwoordelijkheid van medewerkers in de zorg, was  
dit zeker anders gegaan. 
 
Een speciale vermelding is nodig voor de organisatie veranderingen die in 2021 zijn bewerkstelligd bij JoU en  
U Centraal. In deze organisaties is nadrukkelijk gewerkt aan het vergroten van het principe van samen verant-
woordelijk en meer betrokkenheid van medewerkers bij de inhoudelijke en organisatorische sturing. Hierin is 
veel energie geïnvesteerd in 2021 en dit zal de komende jaren nog om aandacht vragen. In deze ontwikkelingen 
staat het streven centraal om medewerkers te bewegen meer verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoude-
lijke vormgeving van de werkzaamheden en de organisatorische processen die de werkuitvoering met zich mee 
brengen. In dit proces worden taken en bevoegdheden die doorgaans langs een vaste lijnstructuur werden  
geordend, breder en flexibeler in de organisatie neergelegd.  
 
WMN is een inclusieve organisatie waarin plek en ruimte is voor iedereen. Diversiteit in het personeelsbestand 
(in alle verschillende beschikbare functies) is geen doel maar een middel. Een middel om een organisatie te zijn 
waar iedere burger, client, vrijwilliger, medewerker, partner en opdrachtgever zich in herkennen kan. Verschil-
lende zienswijzen, achtergronden en visies betekent dat we elkaar uitdagen. De kwaliteit van onze dienstverle-
ning is hierbij zeer gebaad.   
 
Het thema van diversiteit speelt bij elke organisatie anders maar de mate waarin hierover tevredenheid bestaat 
vraagt meer aandacht in de kwartaalrapportages over de professionele medewerkers. Zo wordt er in de  
kwartaalrapporten wél gerapporteerd over de verhouding tussen vrouwen en mannen en leeftijdsopbouw.  
Maar diversiteit is meer dan gender en leeftijd. Aangezien er elk kwartaal ook sprake is van een zekere  
doorstroming, zullen we per organisatie rapporteren hierover.  
De naam WMN wordt niet nadrukkelijk extern gecommuniceerd. Er is wel een website met informatie maar er 
wordt niet actief gewerkt aan externe profilering. 
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Evaluatie doelen voor 2021 
Meer inhoud geven aan “de beweging naar voren”. Dit betekent dat in elke organisatie nagedacht gaat worden 
of zij een toepassing van hun werk kunnen vinden die zwaardere vormen van hulp helpt te voorkomen. Bij voor-
keur worden concrete experimenten beschreven waarop kan worden ingezet. 
Hieraan is aandacht besteed binnen de beperkende mogelijkheden die vanwege COVID-19 in de loop van het 
jaar meerdere keren zijn gewijzigd. De Gemeente Utrecht heeft met ‘Versneld Vernieuwen’ een impuls willen 
geven aan de beweging naar voren. De leden van de WMN hebben (soms in samenwerking met partners) voor-
stellen ingediend en zijn gestart met de uitvoering daarvan. Ook bedoelt om de negatieve effecten van COVID-19 
voor de doelgroep te beperken of te compenseren. 
 
Het instrumentarium van ‘meervoudig uitvragen’ of ‘aanbesteden’, als verschijningsvorm van de marktwerking 
in het sociaal domein, wordt als zeer onwenselijk ervaren in het werken aan de kwaliteit van het welzijnswerk en 
hulpverlening. Er zal actief worden deelgenomen aan de discussie hierover. Hierbij leggen we het accent op een 
werkbaar alternatief. 
Mede naar aanleiding van de uitslag van de meervoudige uitvraag van Back UP is nadrukkelijk stelling genomen 
tegen marktwerking in het sociaal domein. We zijn in gesprekken met de Gemeente Utrecht heel helder geweest 
over onze mening hierover. Het is onwerkbaar om de ene keer als partner van de lokale overheid op te treden 
en dan weer ineens als een ‘leverancier van diensten’ te worden behandeld. Met partners moet worden samen-
gewerkt maar deze zijn een jaar later ineens concurrenten geworden in een aanbesteding. Deze samenwerking 
kan niet langer worden verlangd van onze organisaties en zal dan ook een herwaardering moeten krijgen. In de 
Gemeente Utrecht is er door de Gemeenteraad een evaluatie en onderzoek gestart naar bevindingen van deze 
systematiek. Zowel vanuit de Raad van Toezicht (J. van der Lans) als het bestuur (G. Jongetjes) is in 2021 deelge-
nomen aan dit onderzoek. 
 
De verhouding tussen thuiswerken en op kantoor werken zal opnieuw moeten worden bepaald voor de werk-
zaamheden waarvoor dit aan de orde is. Hiervoor zal beleid worden ontwikkeld waarin kwalitatieve keuzen 
voorop staan. Direct in samenhang daarmee moet worden bedacht welke consequenties dit heeft voor het ge-
bruik van de accommodaties. 
De directieraad heeft begin 2021 aan alle medewerkers van de verschillende stichtingen gevraagd hoe zij het 
thuiswerken in een meer structurele vorm zouden willen behouden. Hiertoe is een vragenlijst uitgezet. Mede-
werkers waren verplicht hieraan mee te doen. Het heeft weken geduurd voordat we een acceptabel aantal  
participanten hadden. Na medewerkers persoonlijk te hebben aangesproken is de deelname uitgekomen op 
94,5%. Belangrijke uitkomsten: 

• Bij JoU is thuiswerken maar in zeer geringe mate mogelijk en de medewerkers beseffen dat heel goed, 80% 
kiest voor het werken op de werkplek. 

• De medewerkers van BPK doen zonder uitzondering bureauwerk en 2/3 deel kiest voor zo veel mogelijk 
thuiswerken. 

• Van de medewerkers van SJP kiest meer dan de helft voor thuiswerken. Maar liefst 2/3 is van mening dat 1 
of 2 keer per week naar kantoor voldoende is. 

• Bij U Centraal kiest 61,5% voor veel thuiswerken. 
Als vervolg hierop heeft bij SJP, BPK en U Centraal elk team een eigen uitgewerkt plan opgesteld over werkplek-
werken en thuiswerken. In de Personeelsregelingen016 is een thuiswerkvergoeding opgenomen die per 01-07-
2021 van kracht werd. 
 
Gezamenlijke doelen voor 2022: 
1. Afronden van lange termijn visie 
2. Opvolging van twee leden van de Directieraad realiseren. 
3. In- en externe communicatie verbeteren 
4. Leiderschap en organisatiestructuur. 
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2. Verslag van de Raad van Toezicht  
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelrealisatie en het functioneren van U Centraal.  
De in het jaarplan geformuleerde doelen zijn daarin maatgevend. Zij houdt ook toezicht op het functioneren van 
de bestuurder. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de bestuurder. De Raad van  
Toezicht richt zich bij het vervullen van zijn taak op het belang van de doelgroepen en de doelen van U Centraal, 
vooral vanwege het feit dat deze een maatschappelijk belangrijke en publieke taak vervult. In haar toezichthou-
dende rol weegt zij de belangen af van allen die bij de stichting zijn betrokken: cliënten, deelnemers, vrijwilligers, 
medewerkers, samenwerkingspartners en subsidieverleners. Kernvraag is: doen we waar we voor zijn opgericht 
en doen we dat zo goed mogelijk? In een tijd van grote veranderingen in het sociaal domein is de structuur en 
organisatievorm van de onderneming geen vaststaand gegeven meer. De bedoeling en inhoud van het werk, het 
belang van de doelgroepen, het belang van de medewerkers en het maatschappelijk belang, blijft een kompas 
waarop gestuurd wordt.  
 
De Raad van Toezicht staat voor de kwaliteit van haar eigen functioneren en evalueert deze jaarlijks. 
Tijdens haar evaluatie heeft de Raad van Toezicht een aantal aandachtspunten opgenomen voor de komende 
jaren. Deze komen terug in het Toezichtjaarplan. Toezicht zal vanuit de verschillende rollen van de Raad van Toe-
zicht vorm krijgen.  

• Vanuit de rol als klankbord: speciale aandacht voor organisatieontwikkeling, inclusief invoering vernieuwde 
topstructuur, voor de meerwaarde van de groep en voor de medezeggenschap in alle gremia. 

• Vanuit de rol als werkgever: aandacht voor de start van het gesprek over het profiel van een toekomstige 
Raad van Bestuur. 

• Vanuit de rol als toezichthouder: bijzondere aandacht voor verdere ontwikkeling van de professionaliteit, 
het halen van de eigen doelen en normen, in het bijzonder de aanpak van het ziekteverzuim, en de  
tenders/aanbestedingen. 

De Raad van Toezicht acht het van belang de externe ontwikkelingen en de positionering van de groep en  
U Centraal in het bijzonder te agenderen en te monitoren. Bij voorkeur in contact met de belangrijkste  
stakeholders. 
 
Stichting U Centraal is een zelfstandige organisatie, met op het niveau van bestuurder en Raad van Toezicht een 
personele unie met JoU, Specifieke Jeugd Projecten, Bedrijfsbureau PK en Ravelijn. Dit totaal heeft intern de 
naam gekregen Welzijnsgroep Midden Nederland (WMN). 
 
Voor U Centraal werd in 2021 de werkuitvoering voor een groot deel door de coronacrisis gedomineerd. Contac-
ten met cliënten werden waar mogelijk online en telefonisch georganiseerd. Bij groepen waar dit geen optie was 
bleven de contacten fysiek. Ondanks deze beperkingen zijn teams erin geslaagd om flexibiliteit te leveren in de 
aanpak en ondersteuning aan de inwoners van Utrecht.  
Ander belangrijk thema voor U Centraal was de transitie naar een eenhoofdige leiding.   
Minder leiding, op meer afstand, doet een beroep op de zelforganisatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van medewerkers in hun teams. Intern zijn expertisegroepen gestart om de transitie goed te laten verlopen.  
 
De verdere ontwikkeling en concretisering van de langetermijnvisie heeft in 2021 veel aandacht gekregen. Zo  
zijn er verschillende scenario’s beschreven en uitgevoerd. Op initiatief van de klankbordgroep van de Raad van 
Toezicht heeft een eerste oriëntatie plaatsgevonden over de nieuwe invulling van topstructuur, samen met de 
leden van de directieraad. Dit thema zal in het jaar 2022 centraal staan.  
 
2.1 Vergaderingen 
De Raad van Toezicht is in 2021 zes keer bijeengekomen op 11 februari, 12 mei, 23 juni, 30 september,  
9 november en 15 december.  
 
De navolgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: 

• Langetermijnvisie en meerjarenbeleid. 

• Plan van aanpak naar de nieuwe topstructuur. 

• Aanbesteding welzijnswerk Amersfoort. 

• Impact coronacrisis. 

• Evaluatie Raad van Toezicht. 
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• Evaluatie Raad van Bestuur. 

• Jaarverslag, Jaarrekening en accountantsverslag 2021. 

• Kwartaalrapportages: voortgang financiële en inhoudelijke doelen jaarplan.  

• Voortgang bedrijfsvoering. 

• Risicobeheersings- en controlesysteem.  

• Risico- en kansenanalyse. 

• Analyse externe overleggen en relaties. 

• Rapportage interne en externe audits. 

• Toezichtjaarplan. 

• Concretisering lange termijnvisie en toekomstig leiderschap. 

• Financieel kader 2021. 

• Reglement dienstverlening bedrijfsbureau PK. 

• Managementreview en directiebeoordeling. 

• Jaarplan en begroting 2022. 

• Organisatieplan. 

• Subsidieaanvraag 2022. 

• Honorering leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. 

• Uitvoering medezeggenschap. 

• Gesprekken met de medezeggenschapsraden. 

• Gesprekken met directies. 
 
2.2 Rooster van aftreden 
In artikel 8 lid 2 van de statuten wordt bepaald dat de Raad van Toezicht bestaat uit drie tot negen natuurlijke 
personen. In juni 2021 heeft de Raad van Toezicht besloten om H. Mellink te benoemen tot voorzitter en S. Bas 
al vicevoorzitter.   
 

Naam Functie In functie Herbenoemen Aftreden 

M. Charifi Lid 11-05-2017 11-05-2021 01-12-2024 

J. van der Lans Lid 11-05-2017 11-05-2021 01-12-2024 

H. Mellink Voorzitter 11-05-2017 11-05-2021 01-05-2025 

F. Rezwani Lid 11-05-2017 11-05-2021 01-05-2025 

S. Bas Vicevoorzitter 07-11-2018 07-11-2022 01-07-2026 

M. Ploeg Lid 07-11-2018 07-11-2022 01-07-2026 

D. de Wit lid 08-05-2019 08-05-2023 08-05-2027 

 
2.3 Statuten 
De statuten zijn aangepast aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ofwel Wbtr (met ingang van 1 juli 
2021). 
 
2.4 Honorering 
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht past binnen de normstelling van de Wet normering bezol-
diging topfunctionarissen (WNT). Daarnaast heeft de NVTZ haar leden geadviseerd terughoudend om te gaan 
met de hoogte van de honorering. Deze moet reëel zijn en in verhouding staan tot verwachtingen, verantwoor-
delijkheden en tijdsinvestering van de toezichthouders. Daarvoor heeft zij een norm geadviseerd die lager ligt 
dan de WNT.  
 
Overzicht van de honorering in 2021, het maximale normbedrag conform de richtlijnen van de NVTZ en het 
maximale normbedrag conform de richtlijnen van de WNT: 
 

 2021 NVTZ 2021 WNT 2021 

Gewoon lid  €   7.383 €   9.776 € 14.100 

Vicevoorzitter €   9.229 €   9.776 € 14.100 

Voorzitter € 11.075 € 14.664 € 21.150 
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2.5 Samenstelling per 31-12-2021 
De samenstelling van de Raad van Toezicht: 
De heer H. Mellink (voorzitter) 
Mevrouw S. Bas (vicevoorzitter) 
Mevrouw F. Rezwani 
De heer M. Charifi 
De heer J. van der Lans 
Mevrouw M. Ploeg 
Mevrouw D. de Wit 
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3. Jaarverslag Klachtencommissie 
  

Inleiding 

Er is een klachtenregeling welke zowel intern als extern wordt gebruikt. Deze is dus ook voor wettelijke  
vertegenwoordigers en nabestaanden van cliënten/deelnemers en andere personen die door de cliënt zijn  
gemachtigd. Ontvangt een medewerker een klacht via niet-formele kanalen, dan wordt de klager geattendeerd 
op de klachtenfunctionaris en -regeling. Er is een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris aangesteld om de 
cliënt in het proces te informeren, adviseren en begeleiden. Ook is er een vertrouwenspersoon. Een onafhanke-
lijke externe klachtencommissie handelt ingediende klachten af. De resultaten van de klachtafhandelingen  
worden besproken in de directieraad. De externe secretaris van de klachtencommissie houdt een jaarlijks  
register bij van de afhandeling van alle klachten. Klachtencommissie, klachtenfunctionaris en vertrouwensper-
soon verzorgen een jaarverslag met daarin ruimte voor adviezen aan de organisaties. Leden van de klachtencom-
missie, vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris hebben een jaargesprek met de bestuurder om hun  
bevindingen te delen. Daarbij zijn ook aanwezig vertegenwoordigers van vrijwilligersraad, cliëntenraad en  
centraal medezeggenschapsteam.  
 
Klachtenfunctionaris, vertrouwenspersoon en externe klachtencommissie werken voor alle organisaties in het 
samenwerkingsverband van de Welzijnsgroep Midden Nederland (U Centraal, JoU, SJP en PK). De jaarverslagen 
zijn op groepsniveau. 
 
In maart 2021 is er een jaarvergadering geweest waarin de diverse partijen informatie hebben uitgewisseld in 
bijzijn van de bestuurder en een afvaardiging van het CMT en vrijwilligersraad. 
  
In oktober 2021 is er een gezamenlijk overleg geweest tussen de beleidsmedewerker U Centraal, Klachten- 
functionaris, vertrouwenspersoon, Ambtelijk secretaris KC en CMT en vrijwilligersraad om bij te praten. 
  
De samenstelling van de klachtencommissie is in 2021 niet gewijzigd.  

De samenstelling van de klachtencommissie is per 31-12-2021: 

P.T.E. Lock, voorzitter 

I. van de Gevel, lid 

R. Weijenberg, lid 

C.Y. van Eeden, ambtelijk secretaris 

  

De klachtenfunctionaris is per 31-12-2021: 

E. de Gooijer 

  

De vertrouwenspersoon is per 31-12-2021: 

S. Cox 
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Jaarverslag Klachtencommissie 

 

Naam organisatie: JoU/PK/SJP/UCe 
  

Jaar en maand: Januari 2021 
  

Aard van de klacht: De klacht betrof het functioneren van een casemanager. Cliënt 
voelde zich niet gesteund en geholpen door de casemanager.  

Afhandeling van de klacht: De klacht is afgehandeld in een online hoorzitting. 
  

Eventuele adviezen aan de organisatie: De commissie adviseert aan de Raad van Bestuur van U Centraal 
ten aanzien van deze klacht als volgt. 
  

• Om voldoende duidelijkheid te geven dient de casemanager 
zijn/haar rol aan het begin van het proces mondeling te  
benadrukken en daarnaast schriftelijk (niet alleen digitaal) 
toe te lichten. Gedurende het proces dient de casemanager 
alert te zijn op verkeerde verwachtingen bij de betrokkenen 
over de functie en hier zo nodig opnieuw duidelijkheid over 
te geven. 

• De casemanager is als regievoerder van het proces  
verantwoordelijk voor de veiligheid van de betrokkenen  
tijdens gesprekken die bij de woningcorporatie of U Centraal  
plaatsvinden. Een goede inschatting van de situatie en  
nazorg van een onveilig gesprek bij de betrokkenen is daarbij 
van belang. 

• Het verdient aanbeveling de toon en bewoordingen van de 
communicatie met de betrokkenen te evalueren. Het gebruik 
van onder meer een direct en laagdrempelig communicatie-
middel als WhatsApp kan afdoen aan de professionele  
relatie en onjuiste verwachtingen wekken. 

  

  

 Naam organisatie: JoU/PK/SJP/UCe 
  

Jaar en maand: Mei 2021 
  

Aard van de klacht: Klacht van een cliënt gericht tegen het functioneren van een  
casemanager van U Centraal m.b.t. geluidsoverlast. 

Afhandeling van de klacht: Deze klacht was uiteindelijk gericht tegen de woningbouw 
vereniging en de klacht is ingetrokken door klager. 

Eventuele adviezen aan de organisatie: - 

  

 Naam organisatie: JoU/PK/SJP/UCe 
  

Jaar en maand: December 2021 
  

Aard van de klacht: Vrijwilliger heeft klacht ingediend tegen schorsing en voelt zich 
niet gehoord. 

Afhandeling van de klacht: Deze klacht loopt nog en zal op 7-2-2022 in een online  
hoorzitting worden behandeld. 

Eventuele adviezen aan de organisatie: - 
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Jaarverslag Klachtenfunctionaris 

  

Betreft: Klachtenfunctionaris 
  

Naam organisatie: JoU/PK/SJP/UCe 
  

Jaar:   2021 

Aantal en aard van de gesprekken: • Aantal meldingen (via website, verwijzing gemeente,  
      hulpverlener)                                                                           6 

• verkeerde verwijzingen                                                         2 

• Aantal gesprekken met klager:  
op kantoor                                                                               1 

• telefonisch                                                                               9 

• schriftelijk/via mail                                                               10 

• Mail en telefonisch contact met hulpverleners,  
      leidinggevenden:                                                                    6 

• Telefonisch/mail met verwijzers/overige                        10 
  

Gemiddelde tijdsinvestering: • Uren directe contacten klager en aangeklaagde:           10.5                       

• Uren indirecte activiteiten t.b.v.   
       klager/aangeklaagde:                                                            2.75 

• Indirecte uren overig:                                                           3.75                                                
  

Resultaat van de gesprekken: • Klacht ingediend bij klachtencommissie          2 

• Klager dient na overleg met leidinggevende  
       of hulpverlener geen klacht in                                             6          

• In 2 situaties bleek de klacht eigenlijk over een  
      andere instantie of persoon te gaan en werden 
      klagers verwezen naar een andere instantie  
      of persoon. 
  

Activiteiten om bekendheid te vergroten: Er is een overleg geweest met CMT en de ambtelijk secretaris 
van de klachtencommissie. Daar is nogmaals onder de aandacht 
gebracht dat het wijzen van cliënten en vrijwilligers op het 
bestaan van de klachtenprocedure van belang is. 
  
Daarnaast is deelgenomen aan de reguliere jaarvergadering met 
de externe klachtencommissie en Vertrouwenspersoon. 
  

Eventuele bijzonderheden/observaties: Ook in 2021 waren huisbezoeken niet mogelijk. De meldingen 
zijn op één na telefonisch of per mail afgehandeld en dat werkte 
voor de klagers goed. Mogelijk heeft deze situatie er wel voor 
gezorgd dat m.n. de oudere (minder digitaal bedreven) cliënten 
zich niet gemeld hebben.  
  

Adviezen aan de organisatie: Regelmatig klachtenprocedure zichtbaar op de website en in 
nieuwsbrieven als Trefpunt noemen.  
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Jaarverslag Vertrouwenspersoon 

Het doel van het jaarverslag is, verantwoording af te leggen aan het bestuur ten aanzien van de werkzaamheden 

van de externe vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag en Integriteit.  

Het jaarverslag is zodanig opgesteld dat niet herleidbaar is wie een melding heeft gedaan of heeft geklaagd.  
Concrete omschrijvingen van casuïstiek zijn dan ook niet in dit verslag opgenomen.  
  

Betreft: Vertrouwenspersoon (VP) 
  

Naam organisatie: Samenwerkingsverband JoU/PK/SJP/UCe 
  

Jaar:   2021 
  

Aantal en aard van de gesprekken: Bij de VP waren 4 meldingen in behandeling. Alle vier zijn ze  
afgerond. Twee hadden een arbeidsconflict, overige meldingen 
gingen over intimidatie en discriminatie. 
Veel melders hebben behoefte aan een luisterend oor. Veel  
meldingen gaan over een gevoel van onveiligheid binnen het 
werk, en door de situatie met de vertrouwenspersoon te 
bespreken, en te sparren over mogelijke vervolgstappen zijn 
melders in staat geweest de situatie voor zichzelf te verbeteren 
en/of het gesprek aan te gaan met betrokken partijen. In de  
rapportageperiode is er géén melding geweest van het 
vermoeden van een misstand met betrekking tot Integriteit. 
  

Gemiddelde tijdsinvestering: Per melding met medewerkers is gemiddeld 2 uur besteed.  
Daarnaast is 6,5 uur besteed aan voorlichting en advies.  
  

Resultaat van de gesprekken: Veel melders hebben behoefte aan een luisterend oor, dat is  
geboden. Geen van de meldingen is formeel gemaakt. 
  

Activiteiten om bekendheid te vergroten: Ook in 2021 zijn er geen fysieke bezoeken aan teams afgelegd. 
Ook is deelname van de vertrouwenspersoon aan de  
vrijwilligersbijeenkomst niet doorgegaan, vanwege de 
beperkende maatregelen. 
Er is een artikel in het Trefpunt geplaatst waarin de vertrouwens-
persoon ook aan vrijwillige medewerkers laat weten hoe en  
wanneer de vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld. 
  

Eventuele bijzonderheden/observaties: Het jaar 2021 stond nog steeds in het teken van corona. Dit  
betekende onder meer dat er veel meer vanuit huis is gewerkt.  
Wellicht verklaart dit mede het lage aantal meldingen. Ook  
geven de melders aan dat zij de contactgegevens van de  
vertrouwenspersoon niet altijd even eenvoudig konden vinden. 
  

Adviezen aan de organisatie: In 2022 blijft het onder de aandacht brengen van de rol en  
functie van de vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag en  
Integriteit een belangrijk aandachtspunt. Het aantal meldingen is 
nog steeds heel laag, en ook zijn er nog geen meldingen van  
vrijwilligers geweest. Wellicht kunnen er in 2022 weer fysieke 
bijeenkomsten worden georganiseerd waardoor de drempel om 
de vertrouwenspersoon kan worden verlaagd indien nodig. 
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U Centraal: Overzicht van werkzaamheden 2021

Reguliere subsidie en extra subsidie Gemeente Utrecht

Activiteit Subsidieverlener/opdrachtgever Dossiernr. 

Vastgestelde 

begroting 2021

Beschikbaar 

budget 2021 Baten 2021

Informatievoorziening 2021 Gemeente Utrecht 8114341 621.889€             621.889€        621.889€        

Onafhankelijke cliëntondersteuning 2021 Gemeente Utrecht 8114341 139.053€             139.053€        139.053€        

Koplopersproject Onafhankelijke cliëntondersteuning 2020-2022 Gemeente Utrecht 7695075 167.600€             172.159€        122.512€        

Sociaal Raadslieden 2021 Gemeente Utrecht 8114341 1.955.174€          1.955.174€     1.955.174€    

Schuldhulpverlening 2021 Gemeente Utrecht 8114341 956.822€             956.821€        956.821€        

Levensgebeurtenissen 2021 Gemeente Utrecht 8114341 169.000€             150.000€        169.000€        

Kwartiermaker Alliantie Platform Vrijwilligers 2020-2021 Gemeente Utrecht 7623249 20.000€                45.000€           36.017€          

Coordinatie vrijwilligers Voedselbank 2021 Gemeente Utrecht 8356468 64.000€                38.770€           38.770€          

Social Return 2021 Gemeente Utrecht 8114341 155.692€             155.692€        155.692€        

Vrijwillige inzet 2021 Gemeente Utrecht 8022999 1.036.415€          1.036.415€     1.036.415€    

Ritbijdrage domstadplusbus 2021 Eigen bijdrage deelnemers n.v.t. 26.000€                26.000€           2.498€            

Steunpunt Mantelzorg Utrecht 2021 Gemeente Utrecht 8023061 672.425€             672.425€        672.425€        

Projectsubsidie NIZU 2021 Gemeente Utrecht 8027875 118.172€             137.017€        128.097€        

Extreme woonoverlast 2021 Gemeente Utrecht 8023130 672.029€             672.029€        672.029€        

Projectsubsidie uitbreiding Buurtbemiddeling 2021 Gemeente Utrecht 8207748 100.000€             100.000€        100.000€        

Groepsgewijze activiteiten 2021 Gemeente Utrecht 8114341 280.646€             280.646€        280.646€        

Cursusbijdrage deelnemers 2021 Eigen bijdrage deelnemers n.v.t. 3.500€                  3.500€             430€                

Maaltijdservice 2021 Gemeente Utrecht 8114341 408.203€             408.203€        408.203€        

Maaltijdbijdrage 2021 Eigen bijdrage klanten n.v.t. 300.000€             300.000€        266.409€        

Ondersteuning KOT 2021-2022 Gemeente Utrecht facturatie -€                           76.158€           55.692€          

Realisatie Vrijwilligersacademie IZ en Welzijn Utrecht Gemeente Utrecht 7936127 -€                           31.416€           13.537€          

NIZU Versneld vernieuwen 2021-2022 Gemeente Utrecht 8697262 -€                           9.418€             1.800€            

SMU Groeimiddelen 2021 Gemeente Utrecht 8874452 -€                           30.000€           30.000€          

Alliantie psychische gezondheid 2021 Gemeente Utrecht facturatie -€                           8.933€             4.020€            

Vrijwilligersacademie Utrecht: cursussen MHFA 2021-2022 Gemeente Utrecht 8994217 -€                           8.803€             5.627€            

Extra subsidie HSV SRW en functioneel beheer WIZ portaal 2021 Gemeente Utrecht 9269324 -€                           48.014€           46.014€          

Toegankelijk maken Website U Centraal 2021-2022 Gemeente Utrecht 8815802 -€                           19.935€           14.853€          

Young Cares Hub 2021-2022 Gemeente Utrecht 9082231 -€                           6.198€             -€                     

Subtotaal 7.866.620€         8.109.668€    7.933.622€    

Overige Projecten andere financiers niet zijnde gemeente Utrecht

Activiteit Subsidieverlener/opdrachtgever Dossiernr. 

Vastgestelde 

begroting 2021

 Beschikbaar 

budget 2021 Baten 2021

Buddyzorg Ijsselstein 2021 Gemeente Ijsselstein 810109 5.671€                  5.600€             5.600€            

Buddyzorg Utrechtse Heuvelrug 2021 Gemeente Utrechtse Heuvelrug 10697/12021 5.671€                  5.671€             2.836€            

Betere samenwerking en interactie in lokaal Utr. Dementienetwerk ZonMW 639005094 -€                           16.970€           16.531€          

Presentatie week van het geld Nieuwegein 2021 Gemeente Nieuwegein n.v.t. -€                           357€                357€                

Coordinatoren Samenwerking 1e lijn 2020-2021 Sociaal Werk Nederland n.v.t. -€                           14.065€           10.461€          

Budgetvaardig 2021 Budgetvaardig n.v.t. 95.500€                98.800€           69.235€          

Zorgen over geld? Praten helpt 2021 Budgetvaardig 8763910 -€                           21.650€           10.535€          

Versneld vernieuwen Digicoaches 2021-2022 BTO Sociaal 8710106 -€                           4.158€             3.534€            

Stress sensitief werken 2021-2022 BTO Sociaal n.v.t. -€                           18.701€           2.725€            

Inzet project verhuisadviseur Stade Advies n.v.t. -€                           -€                      3.620€            

Tzorg Tzorg personeel n.v.t. -€                           1.521€             1.521€            

Subtotaal 106.842€             187.493€        126.955€       

Totaal 7.973.462€          8.297.161€     8.060.577€    

Overige baten 3.120€            

Schenkingen -€                     

Aansluiting met baten in jaarrekening 8.063.697€    

4. Overzicht van werkzaamheden (projecten en financiers) 
 
Het inhoudelijk jaarverslag is als bijlage toegevoegd.  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ACCOUNTANT 

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting U Centraal 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting U Centraal te Utrecht gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting U Centraal op 31 december 2021 en van het resultaat 

over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor Jaarverslaggeving RjK C1 

“Kleine organisaties zonder winststreven”, de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht en de 

bepalingen krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT). 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting U Centraal zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

 

 



 

 

2 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 

in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 

betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door 

een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 

topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist 

en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 
 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RjK C1 “Kleine 

organisaties zonder winststreven”, de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht en de bepalingen 

krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In 

dit kader is het  bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing. 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel  

 controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de entiteit. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan.  

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 
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• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur en de met governance belaste personen onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Nieuwegein, 24 mei 2022 

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.  

 

 

drs. J.N. Witteveen RA 
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