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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

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

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.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

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



05 van 06

3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

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

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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3 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.
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	1: 
	8: B. Deitmers
	10: 
	9: 
	12: 
	11: 
	7_A4: 356
	16_ML: Kenter Jeugdhulp stelt zich ten doel een unieke combinatie van Jeugd- en Opvoedhulp en specialistische JGGZ zorg te leveren. Een compleet pakket aan producten die helpen jeugdigen en hun gezinnen te ondersteunen en/of te behandelen. Zoveel mogelijk dichtbij huis, maar als dat noodzakelijk is, ook residentieel. Kenter wil toegankelijke, flexibele hulp bieden, die – al naar gelang de vraag – licht, middel of zwaar wordt ingezet, zodat cliënten op elk moment de juiste ondersteuning krijgen.
	13_ML: Het bestuur bestaat uit een éénhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.
	0: Stichting Kenter Jeugdhulp
	5: www.kenterjeugdhulp.nl
	2: Middenduinerweg 44, Santpoort Noord
	4_EM: 
	1_KVK: 34105805
	6_RSIN: 808535985
	3_TEL: 0882434343
	18_ML: Een overzicht van de hulpvormen die Kenter Jeugdhulp biedt:

Kind- en JongerenteamsCrisishulp en opvang
Deeltijdbehandeling: diagnostiek en behandeling
FACT jeugdteam
24-uurs hulp
Kinder- & Jeugdtraumacentrum (KJTC)
Pleegzorg
Projectgezinnen
Overige specialistische hulpvormen


	19_ML: De activiteiten van Kenter Jeugdhulp worden gefinancierd door gemeenten vanuit de Jeugdwet en de WMO en door zorgverzekeraars op basis van de zorgverzekeringswet.
	20_ML: De inkomsten worden volledig ingezet voor jeugdhulp (zie hierboven)
	21: 
	_MLT: https://kenterjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/12/strategisch-beleidsplan-A5.pdf
	knop: 

	22_ML: Voor beloningsbeleid bestuurder zie: wettelijk verplichte bijlagen Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (DigiMV) op Jaarverslagenzorg  (vul bij gevraagde gegevens s.v.p. in: Kenter Jeugdhulp te Santpoort-Noord).

Beloningsbeleid medewerkers

Kenter Jeugdhulp is ontstaan uit een fusie tussen OCK het Spalier instelling voor Jeugd en Opvoedhulp, Jeugdriagg, instelling voor Jeugd GGZ en Spaarnezicht, instelling voor dak- en thuisloze jongeren. Dit is de reden dat medewerkers van Kenter onder verschillende cao’s vallen, te weten:

De medewerkers J&O vallen onder de cao Jeugdzorg 
De medewerkers GGZ vallen onder de cao GGZ
De medewerkers Spaarnezicht vallen onder de cao Welzijn
	23_ML: zie onderstaande link naar jaarverslagenzorg.nl
	24: 
	_MLT: https://digimv8.desan.nl/archive/search
	knop: 
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	10_GT: 10342719
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	1_GT: 0
	2_GT: 3129537
	6_GT: 5406591
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 3559902
	4_GT: 3129537
	9_GT: 8966493
	10_GT: 12096030

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 1313051
	1_GT: 2391923
	3_GT: 0
	4_GT: 6637745
	5_GT: 10342719
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	3_GT: 0
	4_GT: 8445224
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	7_A7: 0
	8_A7: 714000
	9_A7: 729780
	10_A7: 36799127
	11_A7: 27492216
	17_A7: 36395685
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	18_A7: -7523
	13_A7: 1543865
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	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 6858331
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	7_A7: 
	8_A7: 1650000
	9_A7: 1657950
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	18_A7: -336
	13_A7: 1542280
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	14_A7: 
	15_A7: 
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