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op jezelf en je gezin enorm. 
Dan heb je een plek als het 
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2021 in één oogopslag
Helen Dowling Instituut 
45 vrijwilligers & 62 medewerkers
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Voorwoord
In 2021 gebeurde er iets wat we aan het begin van 
het jaar niet hadden kunnen voorzien: de wachtlijst 
van het Helen Dowling Instituut liep op tot een 
recordhoogte. Op de hoogste piek was de wachttijd 
maar liefst 54 weken en stonden er niet minder dan 
350 cliënten op onze wachtlijst. 

Oorzaak: de coronapandemie, waardoor mensen 
langer in behandeling bleven. De schrijnende 
verhalen van wachtenden stapelden zich op bij ons 
secretariaat. En wij stonden voor een probleem 
waarvoor je als ggz-instelling niet zomaar een 
oplossing hebt. Gelukkig hebben wij een bijzondere 
troef achter de hand… 

Namens de hele Raad van Toezicht,

Michiel van Roozendaal 

Als goed doel zijn wij inderdaad wendbaar en dat 
kwam dit jaar goed van pas. Wij weten ons namelijk 
gezegend met een trouw netwerk van bedrijven, 
relaties, samenwerkingspartners en vele particuliere 
donateurs. Met hun hulp zamelden wij tijdens onze 
benefietevenementen en speciale acties in 2021 
geld in om een nieuwe locatie te openen in Utrecht. 
En dat lukte! 

Tegen het einde van 2021 konden wij op zoek naar 
een geschikt pand. Om te zorgen dat we zo snel 
mogelijk meer cliënten konden zien, begonnen we 
direct met het aannemen van nieuwe therapeuten. 
De wachtlijst zagen we hierdoor zienderogen 
slinken. De zorg moest nog deels online omdat de 
locatie ontbrak, maar het doel was bereikt: mensen 
de hulp geven die zij zo hard nodig hebben. Daar 
gaan wij voor, elke dag van het jaar!

Natuurlijk gebeurde er nog veel meer in 2021. Lees 
er alles over in dit jaarverslag.

Veel leesplezier.

Anette Pet
Hanneke Haanraadts 
(Directie)

"In 2021 zijn bijzondere mijlpalen bereikt: 
een nieuwe locatie gerealiseerd uit 

fondsenwerving en vooruitzicht op lande-
lijke dekking. Zonder de ongelofelijke inzet 
van al onze vrijwilligers, medewerkers, de 
cliëntenraad en de medezeggenschap had 
dat natuurlijk nooit gekund. Uit de grond 

van ons hart bedankt!"

Beeld: Daniël 
Verschuren

Beeld:  
Pim Geerts
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Over het  
Helen Dowling Instituut
Bij het Helen Dowling Instituut (HDI) vind je een veilige plek als je vastloopt door kanker. Wij zijn het 
oudste en het grootste psycho-oncologische centrum van Nederland en bieden iedere cliënt zorg op 
maat die écht werkt. Dat weten we, omdat we voortdurend wetenschappelijk onderzoek doen naar wat 
voor wie werkt en waarom. Al onze kennis en ervaring op het gebied van oncologie en vitaliteit delen 
wij in scholing vanuit de Helen Dowling Academie. Sinds 2020 zijn wij trotse bezitters van de Leerstoel 
Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie? Een hoogtepunt in onze geschiedenis en een uitgelezen 
kans voor ons hoofd wetenschappelijk onderzoek professor dr. Marije van der Lee om mooie stappen te 
zetten richting haar doel: de kloof tussen wetenschap en praktijk verkleinen. 

Om mensen met kanker en hun naasten de psychologische zorg te kunnen blijven bieden die zij zo hard 
nodig hebben én om onze zorg continu te kunnen verbeteren, worden we jaarlijks gesteund door vele 
particulieren, bedrijven en filantropische stichtingen. Van de Postcodeloterij krijgen we bovendien 1 miljoen 
euro om de komende vier jaar, met steun van KWF, uit te breiden met acht nieuwe locaties. Daardoor kunnen 
straks nog veel meer mensen met en na kanker hun leven weer oppakken of zo goed mogelijk afscheid 
nemen. Organogram Helen Dowling Instituut

Beeld:  
Pim Geerts
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Ontmoet 
Helen Dowling

Hoeveel er kan gebeuren in één ontmoeting 
weten Helen Dowling en Marco de Vries als 
geen ander. Hun eenmalige ontmoeting 
zorgde voor de oprichting van het Helen 
Dowling Instituut in 1988. Nog elke dag 
vinden bij ons bijzondere ontmoetingen 
plaats. Een ontmoeting waarin wij een verschil 
maken voor cliënten, maar waarin wij ook 
geraakt en geïnspireerd worden. Net als Marco 
door Helen. 

Klik hier om meer te lezen over Helen en onze 
historie:
https://hdi.nl/over-ons/historie/
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Onze missie
Bij het HDI worden we elke dag gedreven door één missie: mensen met kanker en hun naasten helpen 
de regie over hun leven, daar waar mogelijk, terug te pakken. Deze missie bereiken we door: 

Onze kernwaarden
Het Helen Dowling Instituut is toonaangevend, werkt op eigen wijze en met aandacht.

Toonaangevend
Wij zijn gespecialiseerd in psychologische zorg bij kanker. Onze therapeuten beschikken over kennis en kunde 
over specifiek deze ziekte, op medisch en psychologisch gebied. Om te zorgen dat onze behandelingen blijven 
aansluiten op de behoeften van cliënten verrichten wij wetenschappelijk onderzoek. Onze jarenlange ervaring 
en expertise op het gebied van de psycho-oncologie maken we breed beschikbaar via training en scholing, 
zodat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen profiteren. Zorg, scholing en onderzoek vormen een unieke 
drie-eenheid die ons een toonaangevende instelling maakt op het gebied van psycho-oncologie in Nederland.

Op eigen wijze
Wij zijn een onafhankelijk instituut met een eigen gezicht binnen de grote zorgsector. Dat maakt ons wend-
baar. Ook kunnen we keuzes maken die het beste zijn voor onze cliënten. Onze kwaliteit en aandacht voor 
cliënten zijn niet in een standaardprotocol te vatten. We gaan voor maatwerk en zetten dat stapje extra om 
mensen de regie over hun leven terug te geven. Dankzij onze donateurs kunnen wij méér bieden dan de 
basiszorg die verzekeraars vergoeden. 

Met aandacht
Persoonlijke aandacht is voor ons geen luxe, maar pure noodzaak voor goede zorg. Van ontvangst tot nazorg 
steunen wij mensen in de moeilijkste periode van hun leven. We hebben aandacht voor individuele behoef-
ten en wensen en kijken samen naar de best passende behandeling. Geen behandeltraject is bij ons 
hetzelfde. Wat voor de een werkt, werkt niet altijd voor de ander. Daarom bieden wij zorg op maat. Zodat 
iedereen de zorg krijgt die écht werkt voor hem of haar. 

Klik hier om meer te lezen over ons:
https://hdi.nl/over-ons/

Het trainen van 
professionals vanuit 

de Helen Dowling 
Academie 

De best bewezen 
psychologische 

behandeling

Het verrichten  
van toegepast  

wetenschappelijk 
onderzoek
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Jaar in 
beeld

 4 februari   ►
Lancering van onze campagne 

Heb hart voor HDI, waarmee 
we aandacht vragen voor de 

mentale gevolgen van kanker. 
Ook voor naasten en 

nabestaanden. 

◄ 8 maart
Heel blij dat we Nadja Hüpscher mogen  
verwelkomen als onze ambassadeur. Als 
naaste van iemand die kanker had, weet 
zij wat de impact van deze ziekte is op 
een gezin. 

12 maart ►
Eerste uitzending van de 7  

afleveringen tellende prachtige 
podcastreeks Op zoek naar Helen 
Dowling. Heb jij ‘m al geluisterd?!

Februari, 
maart

Beeld:  
Yvette Kulkens

https://www.nporadio4.nl/podcasts/

op-zoek-naar-helen-dowling

Beluister hier de podcast:
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Sinds Ingerid hoorde dat zij 
niet te genezen is, worstelt 
én knuffelt haar gezin meer 
dan ooit
 
Op 5 november 2020 kregen Ingerid en haar gezin een onmogelijke boodschap: de borstkanker waar 
Ingerid sinds mei 2018 voor werd behandeld, is uitgezaaid op twaalf plaatsen en genezing is niet meer 
mogelijk. Sindsdien koestert het gezin elk moment dat ze samen hebben meer dan ooit tevoren en 
zoekt elk van hen naar een manier om zelf overeind te blijven en tegelijk elkaar vast te houden.  

Het verhaal van Ingerid

Als de uitslag van slecht zou zijn had ze twee voorne-
mens: haar gezin inpakken en wegrijden en onderweg 
haar geliefde Karim ten huwelijk vragen. Helaas 
kwam inderdaad het allerslechtste nieuws denkbaar. 
Ingerid hield zich aan haar voornemens: in de 
parkeergarage van het ziekenhuis vroeg ze Karim ten 
huwelijk en eenmaal thuis pakten ze met z’n allen 
hun boeltje in en togen naar Terschelling. 

“Ik dacht dat mijn wereld zou instorten als ik zou 
horen dat ik niet meer te genezen ben. Dat je na zulk 
nieuws dagenlang samen zou huilen en schreeuwen 
op het strand. Maar zo werkt dat blijkbaar niet. We 
hebben de dag van deze verschrikkelijke diagnose 
samen gehuild. Sindsdien heeft iedereen zijn eigen 
momenten en zijn eigen worsteling. De eerste twee 
maanden waren zo ontzettend zwaar en verdrietig. 
Elke ochtend lag ik huilend in mijn bed. Toen wende 
het. Voor zover je hieraan kan wennen.”

Zoveel liefde
Wat overblijft is de vraag: hoe ga je verder? Hoe pak 
je je leven weer op als je hoort dat je niet meer te 

genezen bent? Hoe leef je met 
zo’n diagnose, de 

ingrij-

pende behandelingen, alle onzekerheid? En hoe 
besteed je je tijd als je niet weet hoeveel tijd je nog 
hebt? Ga je weer aan het werk of niet? “De draad 
weer oppakken is ongelofelijk moeilijk. Natuurlijk zijn 
er ook gevoelens van angst, verdriet en stress die zo 
nu en dan erg heftig en overweldigend zijn, maar die 
ebben weer weg. Terwijl de vragen blijven. Gelukkig 
lukt het me desondanks om intens te genieten van 
mijn leven met mijn gezin, van kleine dagelijkse 
dingen, van me geliefd voelen. Na de diagnose heb ik 
zoveel liefde gekregen, zelfs van mensen die ik 
helemaal niet kende. Het verwonderde me soms en 
nog steeds. Ook onze bruiloft was een waanzinnig 
feest waarbij we uitzinnig hebben gedanst met 
iedereen die ons lief is. Dat heeft me zo goed gedaan. 
Ik heb er weken op kunnen teren.”

Donkere lokken
Wie Ingerid en haar gezin tegenkomt op straat ziet 
niets van al hun leed. Voor mij zit een stralende, vlot 
gebekte vrouw met staalblauwe ogen die kuiltjes in 
haar wangen krijgt als ze lacht. Met aan haar zijde een 
rustige charmante man, Karim, die zijn half-Marok-
kaanse roots heeft doorgegeven aan hun drie 
prachtige kinderen Lester, Zohra-Sophie en Boaz, met 
hun donkere lokken en dito kijkers. Wat wel opvalt 
aan dit gezin is hoe intens ze naar elkaar kijken, met 

oprechte bezorgdheid, betrokkenheid en 
aandacht. En hoe knap de kinderen, zelfs de 

jongste, Boaz van elf jaar, hun gevoe-
lens onder woorden brengen en 

hierbij hun woorden zorgvuldig 
zoeken. 
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Het ging niet goed met mama
Boaz krijgt tranen in zijn ogen als hij vertelt over 
toen het hem allemaal teveel werd: “Vlak voor 
mama het slechte nieuws kreeg had ze al lang heel 
veel last van haar rug. En ze was steeds moe. Ik was 
zo bang dat het niet goed zou zijn.” Ingerid vult aan: 
“En toen moest ik naar het ziekenhuis voor een 
borstcorrigerende operatie en ging het helemaal 
mis, hè lieverd?” Boaz knikt: “Toen ik thuiskwam wist 
ik dat mama er weer was en rende ik helemaal blij 
naar haar toe. Maar mama lag in bed en ik zag dat 
het helemaal niet goed met haar ging. Toen raakte 
ik in paniek.” Ingerid: “Ik was doodziek door een 
infectie. Als we hadden geweten wat we kort daarna 
wisten, hadden ze de operatie natuurlijk nooit 
uitgevoerd. Het is zo fijn dat ik Boaz dan kan meene-
men naar het HDI. 

Toen ik voor het eerst de diagnose kreeg was hij 
zeven jaar en had hij het echt moeilijk. Hij voelde 
zich zo eenzaam op dat moment. Hij dacht dat hij de 
enige was met een moeder met kanker en chemo. 
Hij wordt er weer verdrietig van als hij aan deze 
periode denkt.” Boaz knikt: “Het is fijn om met 
iemand te praten die het begrijpt hoe het is om een 
moeder met kanker te hebben.”

Lieve appjes
Gelukkig kunnen alle gezinsleden terecht bij Inge-
rids therapeut van het Helen Dowling Instituut 
(HDI). Zohra: “Door alles wat er gebeurde ging met 
mij op school niet goed. Ik twijfelde of ik een jaar 
over moest doen of heel hard moest werken om 
over te gaan. Het is heel fijn om daarover te kunnen 
praten op een veilige plek, waar je over alles kan 
praten. Het HDI voelt heel huiselijk, ik voelde me er 
meteen comfortabel. En de gesprekken met Beatrijs 
hebben me heel erg geholpen om een beslissing te 
kunnen nemen. Ik vind het moeilijk om met mijn 
vriendinnen te praten over mamma’s ziekte. Meestal 
stuur ik een appje als ik wil vertellen over hoe het 
met mamma gaat. Daar krijg ik dan veel lieve appjes 
terug.”

Spijt
Hoeveel impact Ingerids ziekte heeft op het hele 
leven van elk van de kinderen wordt duidelijk als 
Lester, de oudste, vertelt dat hij eigenlijk op kamers 
wil gaan in Amsterdam omdat hij daar is gaan 
studeren. “Ik vind het een dilemma om op kamers te 
gaan. Ben bang dat ik dingen ga missen en dat ik 

later spijt krijg. Ook omdat ik al een jaar in Amerika 
ben geweest om te studeren aan een highschool. 
Toen ik terug kwam had ik het gevoel dat ik veel had 
gemist en voelde ik me schuldig dat ik zo’n leuke tijd 
had gehad in de USA terwijl mamma ondertussen zo 
ziek was.” Ingerid: “We hebben hier toen ook samen 
bij het HDI over gepraat en dat heeft hem ook heel 
erg geholpen.” Op de vraag of hij zich verantwoor-
delijk voelt, glimlacht hij en slaat zijn ogen neer. “Ja, 
nog meer dan eerst. Vooral voor mijn broer en zus. 
Onze band is sterker geworden. Eerst als je bij elkaar 
was, was je gewoon bij elkaar. Net als een gewoon 
gezin. Sinds mamma ziek is beleef je alle momenten 
heel bewust.” Zohra knikt: “Je wilt zo veel mogelijk 
van elk moment genieten."

Ongelofelijke pijn 
“Je houdt rekening met het slechtste scenario, maar 
hoe het is kun je je niet voorstellen tot het je 
daadwerkelijk gebeurt”, zegt Karim zachtjes. “Voor 
je omgeving is dat niet te begrijpen. Het is ook niet 
voor te stellen, tot het je overkomt. Daarom is het 
fijn als je met iemand kunt praten die weet hoe het 
is. De herkenning en erkenning die je ervaart is een 
opluchting.” Ingerid knikt instemmend. Al mijn 
vriendschappen zijn intenser geworden en ik voel 
me enorm geliefd en bevoorrecht met zoveel liefde 
in mijn omgeving. Maar uiteindelijk  zijn er maar vier 
mensen die weten hoe het echt met mij gaat en dat 
zijn deze vier. Zij zien mij als ik kapot ben door de 
chemo, als ik niet meer kan lopen omdat mijn lijf 
zo’n ongelofelijke pijn doet of de eindeloze uren die 
ik op de bank doorbreng omdat ik zo weinig energie 
heb. De rest van de wereld krijgt mij te zien als de 
medicijnen hun zijn werk doen, als ik de chemo heb 
overleefd en mezelf weer toonbaar vindt. Terwijl je 
als moeder eigenlijk wilt dat je kinderen zich geen 
zorgen maken over jou. Dat maakt dit zo 
ingewikkeld.”

Durven dromen
Een bucketlist was niet mogelijk door corona. “Ook 
durfde ik eigenlijk niet in de toekomst te kijken, dus 
werd ik niet blij van een bucketlist. Ik heb bij het HDI 
geleerd om in het nu te leven, met de dag te kijken 
wat kan. Ik wil wel dingen in de toekomst plannen, 
want dat geeft ook hoop, maar niet verder dan twee 
maanden vooruit. Als ik nu ergens van droom is het 
reizen met mijn gezin. Dat was altijd onze passie. We 
hebben ook een tijd in Thailand gewoond met z’n 
allen. En natuurlijk droom ik stiekem dat er een 
medicijn komt dat aanslaat, dar er een revolutio-
naire behandeling komt. Ik blijf hoop houden, want 
zonder hoop kun je niet leven en intussen geniet ik 
met volle teugen van elk mooi moment in mijn 
leven…”

"Hoe besteed je je tijd als je  niet 
weet hoeveel tijd je nog hebt?"
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Het jaar van

Onze zorg
 
Groeiende noodzaak
Door de medische vooruitgang leven mensen steeds langer met kanker. Dat is natuurlijk razendknap en 
positief, maar mentaal is dit een enorme uitdaging. Want hoe leef je met een levensbedreigende ziekte? Hoe 
ga je om met het (dreigende) afscheid of het verlies van je dierbare? Daardoor groeit de noodzaak voor 
psychische hulp bij het omgaan met deze ziekte en dus voor onze zorg.  
In 2021 ontvingen wij 1 miljoen euro van de Postcodeloterij om in samenwerking met KWF de komende 
jaren een landelijke dekking te realiseren.
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8,7
Voor onze zorg

2
Online behandelingen

4
Locaties

 
 
Wij vinden het belangrijk van cliënten te horen 
hoe zij onze zorg ervaren, want zo kunnen wij 
deze nog beter afstemmen op hun behoeften en 
wensen. Daarom vragen we iedere cliënt na 
afloop van het behandeltraject een waardering te 
geven voor onder andere bejegening, informatie, 
het gevoel samen te beslissen en natuurlijk de 
behandeling zelf. Ook vragen we om ons te 
waarderen met een cijfer. In 2021 kregen we van 
onze cliënten een 8,7.  

Behalve hoofdlocaties in Bilthoven en Arnhem 
heeft het HDI een 2-kamerlocatie in Nijmegen. 
Daarnaast werken we één dag per week 
werken we samen met de divisie Hart & 
Longen bij het UMC Utrecht en behandelen 
daar patiënten. Ook in 2021 behaalden wij 
met vlag en wimpel het keurmerk Basis GGZ.

Naast therapie op locatie bieden we online 
therapie aan: Minder Moe bij Kanker en Minder 
Angst na Kanker. Gericht op de meest voorko-
mende klachten tijdens en na kanker: ernstige 
vermoeidheid en angst voor terugkeer van de 
ziekte.
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Anette Pet,
directeur Zorghttp://www.hdi.nl/behandeling

9,7
Op Zorgkaart Nederland

“Was op de juiste plek voor mijn psychische proble-
matiek. Ik werd er gehoord eindelijk! Zorgverleners 
uitstekend in hun werk weten waarover ze het 
hebben! Kreeg goede handvatten waar ik mee 
verder kan! Ben hier zo goed geholpen dat ik weer 
leven terug heb gekregen!”

“Ik voelde mij eindelijk gezien en gehoord met mijn 
chronische vermoeidheid na kanker. Ik heb persoon-
lijke gesprekken gehad en de online training 
'minder moe ' gevolgd, beide hebben mij enorm 
geholpen.”

“In één woord een warm bad! Na het afsluiten van 
m'n eerste sessie – aantal behandelingen – gaf mijn 
behandelaar aan dat ik altijd mocht terugkomen 
mocht ik die behoefte voelen. Dat heb ik gedaan  
omdat ik het idee had dat ik nog een stap moest / 
kon maken. Met behulp van EMDR therapie heb ik 
nieuw inzicht gekregen. Een nieuwe en andere 
herinnering gekregen. Had geen ervaring met deze 
vorm van therapie. Ik ben er heel erg goed in 
begeleid. Alle tijd & aandacht om mij hier vertrouwd 
mee te maken. Ik heb écht een volgende stap 
kunnen maken. Daar ben ik het HDI intens dankbaar 
voor.”

Vlag & 
wimpel

Keurmerk Basis GGZ

Ook in 2021 behaalden wij met vlag en wimpel 
het keurmerk Basis GGZ.

Cliëntgericht

Trots
Transparant
Zelfkritisch

“Ik ben trots op het team van therapeuten dat op onze drie en binnenkort vier 
locaties klaarstaat. Gedreven, betrokken en deskundige hulpverleners die niets 
liever willen dan een bijdrage leveren om mensen met kanker, en hun naasten weer 
grip op hun leven te helpen krijgen. Dat begint met stilstaan bij hun verhaal en 
samen te onderzoeken wat voor jou het beste is en dat is voor elke cliënt anders. 
Dat maakt ons werk juist zo mooi!”

Klik hier om meer te lezen over onze zorg:

JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

20
21

13

http://www.hdi.nl/client
https://hdi.nl/behandeling


Niels’ vrouw Bianca krijgt het slechte nieuws in 
november 2019. Levensverwachting: een jaar. “Als je 
buitenstaat na zo’n bericht bekijk je alles anders. Je 
leven, je werk, je toekomst. Wij durfden niet meer 
vooruit te kijken, plannen te maken. Alles wat eerst 
zo normaal was, is opeens weg. We worstelden 
enorm met hoe we het moesten vertellen tegen 
onze kinderen. Zij waren op dat moment 7 en 10. 
Hoe vertel je een kind dat eigenlijk nog niets weet 
van dood en leven dat zijn moeder er over een jaar 
waarschijnlijk niet meer is? We besloten eerst maar 
even niets te zeggen tot we wisten hoe, maar dat 
werkte niet. 

Open en nuchter
Onze therapeut bij het HDI heeft ons daarbij 
geholpen. Het is fijn om hierover te praten met 
iemand die ervaring heeft. Je wilt niet dat je kinde-
ren lijden, dat hun leven zo veel mogelijk doorgaat, 
maar ze merken dat wij van slag zijn. Toen we het 
vertelden hadden de kinderen veel concrete vragen. 
Ze wilden weten waar ze aan toe zijn. Maar juist dat 
weten we niet. We waren verrast hoe open en 
nuchter ze erover praten met vriendjes. Soms zegt 
de jongste opeens tijdens een speelafspraak ‘Mijn 
mama gaat dood’, waardoor andere ouders 
schrikken. 

‘Wat zie je er moe uit’
Zelf vond ik het moeilijk te delen hoe het met mij 
ging. Ik was niet mezelf bezig. Dan stapten we 
binnen bij onze therapeut en zei die ‘Wat zie je er 
moe uit Niels’, en realiseerde ik me pas: dat ben ik 
ook. Het was intensief om na een werkdag een 
speciale maaltijd te koken voor Bianca en ook nog 
ander eten voor mij en de kinderen. Bianca onder-
ging een chemo, dus ik wilde haar helemaal ontzien. 
Maar dat het een wissel op mij trok, had ik eigenlijk 
niet eens door. Een eyeopener voor ons allebei. 

Tijdens de gesprekken hoor je de ander praten en 
denkt: dat wist ik niet. Delen is belangrijk als je 
elkaar niet nu al wilt verliezen. 

Lockdown
Drie maanden later brak de coronacrisis uit. Bianca 
was zo bang om besmet te raken dat ze ons opsloot 
in huis. Daarna volgde de lockdown. Mij gaf het rust, 
niet meer hele dagen onderweg voor werk en geen 
kinderen van en naar school brengen. Dat scheelde 
enorm in de vermoeidheid. Voor Bianca gaf het juist 
enorme stress omdat ze enorm angstig was. De 
kinderen deed het ook geen goed. School was juist 
dé plek waar kanker er even niet was en het leven 
leek op hoe het voorheen was.

Vooruitkijken
Dankzij de therapie durfde Bianca stapje voor stapje 
het leven weer toe te laten. Intussen is het ene jaar 
dat ze zou leven al twee jaar geworden. Aan de ene 
kant ontzettend fijn, maar tegelijkertijd hebben de 
kinderen het idee dat het wel meevalt met die 
kanker. Tijdens de chemo was het merkbaar en 
zichtbaar, maar nu ziet mamma er goed uit en lijkt 
ze alles weer te kunnen. Dan ben je toch bang: 
wanneer komt de klap? Die spanning sluimert altijd 
op de achtergrond en bij elke scan piekt ie. Dat zie ik 
ook meteen aan de gezichten van de kinderen. 
Tegelijkertijd koesteren we de extra tijd en durven 
we steeds langer vooruit te denken. Ook zijn we 
weer op vakantie geweest afgelopen zomer. We 
leven weer en dat voelt goed.”

"Ik voel een 
enorme druk 
om te blijven leven"
In 2012 kreeg Niels’ enige zus Sandra te horen dat zij een ongeneeslijke vorm van kanker heeft. In 2019 
krijgt zijn vrouw Bianca dezelfde boodschap. “Het is niet te beschrijven, de impact die dit heeft. Je wordt 
overspoeld door angst en verdriet, maar mij confronteerde het ook enorm met mijn eigen sterfelijkheid. Ik 
voel een enorme druk om te blijven leven, want als mij iets overkomt blijven de kinderen alleen achter.”

Het verhaal van Niels

"Ik vond het moeilijk te delen 
hoe het met mij ging. Ik was 
niet met mezelf bezig”

Beeld: 
Saskia Wesseling
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Jaar in 
beeld

16 april   ►
Supertrots op ons hoofd 

wetenschappelijk onderzoek 
prof. dr. Marije van der Lee, die 
op 16 april haar oratie uitsprak 

bij TilburgUniversity.

◄  22 april
Zo gaaf! Ons online event 
waarbij host Fien Vermeulen 
in gesprek ging met Marije van 
der Lee over haar kijk op de 
psycho-oncologie.

April

30 april   ►
Toen Koningsdag maar saai 
leek te worden door corona 

besloot dit trio een 
sponsorloop te organiseren 

voor onze zorg. Zo leuk! JA
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Wetenschappelijk 
onderzoek
Een kijkje bij onderzoek
Een wetenschappelijk onderzoek neemt vaak vele jaren in beslag. Van de eerste formulering van de 
onderzoeksvraag tot de uiteindelijke publicatie van de resultaten. Omdat ons wetenschappelijk 
onderzoek deel uitmaakt van de dagelijkse behandelpraktijk vinden de uitkomsten wél veel sneller dan 
gebruikelijk de weg naar de praktijk. Onze onderzoekers vertellen hoe het jaar eruitzag.

33
onderzoekslijnenonderzoekslijnen

??

OnderzoekOnderzoek

11    
leerstoelleerstoel

11    
0ratie0ratie

VeerkrachtVeerkracht
(IMPRESS)(IMPRESS)

Chronische vermoeid-Chronische vermoeid-
heid na kanker heid na kanker 

(REFINE 2.0,  (REFINE 2.0,  
COMPANION)COMPANION)

9 9 
publicatiespublicaties

 Angst voor terug- Angst voor terug-
keer van kanker keer van kanker 

(BLANKET)(BLANKET)

11    
promotiepromotie
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COMPANION
Uit onderzoek blijkt dat de partner invloed kan hebben op 

de vermoeidheidsklachten van zijn naaste die kanker 
heeft of heeft gehad. Met COMPANION willen we twee 
bestaande internetbehandelingen voor chronische  
vermoeidheid na kanker aanpassen door de partner hierbij te betrekken. 

Onderzoeker Sophie van Dongen vertelt: 
“We zijn begonnen met interviews en groepsgesprekken met deelnemers van een 
van de twee internetbehandelingen, plus met hun naasten en behandelaren. Aan 
de hand van deze informatie hebben we onze vragenlijsten gefinaliseerd. We 
legden vragen zowel voor aan de patiënt als de partner, om van allebei in kaart 
te brengen wat de behoeftes en wensen zijn als het gaat om de betrokkenheid 
van de partner bij de vermoeidheidsbehandeling.”
 
COMPANION-onderzoek (2020-2023)
In samenwerking met: prof dr. Mariët Hagedoorn, Marrit Tuinman en dr. Fabiola 

Müller, UMC Groningen.  
Financieel mogelijk gemaakt door: KWF Kankerbestrijding.

REFINE 2.0.
Hoewel er effectieve behandelingen zijn tegen aanhoudende vermoeidheid weten 
we onvoldoende welke het meest effectief is voor wie. Kortom, wat werkt voor wie? 
Dit hebben we onderzocht in het REFINE-project. In REFINE 2.0 onderzoeken we hoe 
we de Energie inZicht-app kunnen implementeren in de dagelijkse klinische praktijk. 
Een belangrijke vraag daarbij is: hoe sluiten we zo goed mogelijk aan bij de wensen 
en behoeften van cliënten en therapeuten?

Onderzoeker Rosalie van Woezik vertelt: 
"We startten met de ontwikkeling van een training voor therapeuten en het uitzoeken van de 
mogelijkheden van een wachtlijstcoach. Hierna zullen 40 cliënten een maand lang de app 
invullen. De gegevens worden teruggekoppeld naar de behandelaren, die hiermee bij 
de start van de behandeling met behulp van deze nieuwe tool een persoonlijk advies 
kan geven.”

Over de energie inZicht-app:
De app Energie inZicht helpt vermoeidheid na kanker in kaart te brengen. Deze 
tool helpt behandelaren de belangrijkste factoren van vermoeidheid per cliënt 
vast te stellen met een persoonlijk netwerkrapport.

REFINE 2.0-onderzoek (2021-2023) 
Mogelijk gemaakt door: Stichting VIOZ (Vrienden In Oncologische Zorg).

Onderzoeksresultaten eenzaamheid in coronatijd

Rosalie van Woezik
Beeld: Frank Emous

Sophie van Dongen
Beeld: Frank Emous
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BLANKET
Angst voor terugkeer van kanker is een van de meest voorkomende klachten waar 
mensen mee worstelen na deze ziekte. Het HDI biedt hiervoor de zelfhulpbehande-
ling Minder Angst na Kanker. Uit onderzoek blijkt dat deze behandeling beter werkt 
als mensen begeleid worden tijdens het behandelproces. In het BLANKET-onder-
zoek wordt nagegaan of het mogelijk is om deze begeleiding te bieden vanuit de 
huisartspraktijk. Het gaat dan om cliënten die last hebben van zorgen, maar niet 
dusdanig dat behandeling door een psycholoog nodig is. 

Onderzoeker Yvonne Luigjes vertelt:
"De studie loopt nu ruim drie jaar. Deelnemers die begeleiding krijgen zijn over 
het algemeen erg enthousiast, dus dat bevestigt de uitkomsten van het eerdere 
onderzoek. Vanwege corona vinden de begeleidingsgesprekken via beeldbellen 
plaats. Ook cliënten buiten de deelnemende huisartspraktijken konden zich 
aanmelden."

BLANKET-onderzoek (2018-2022)
In samenwerking met: dr. Charles Helsper en prof. dr. Niek de Wit, UMC Utrecht (Julius 
Centrum).  
Financieel mogelijk gemaakt door: KWF Kankerbestrijding.

IMPRESS
Met de invoering van immunotherapie en doelgerichte therapie, hebben veel patiënten met uitgezaaide 
kanker een langere overlevingsduur. Dat is goed nieuws maar het brengt ook veel onzekerheid met zich 
mee. Met het IMPRESS-project onderzoeken we hoe we de veerkracht van deze specifieke groep patiënten 
kunnen ondersteunen en verbeteren en psychische klachten zoveel mogelijk voorkomen.

Onderzoeker Laura Zwanenburg vertelt: 
“We wilden eerst goed in kaart brengen hoe mensen de ziekte en behandeling met immuno-

therapie of doelgerichte therapie ervaren. En wat patiënten als behulpzaam ervaren in de 
periode nadat de behandeling werkzaam bleek te zijn en de onzekerheid die daarbij komt 

kijken. Hiervoor zijn zo’n 20 patiënten geïnterviewd. De inzichten uit deze kwalitatieve 
studie zullen we later in het project toepassen bij het ontwikkelen van een platform 

om de veerkracht van patiënten te ondersteunen."

IMPRESS-onderzoek (2021-2025) 
Financieel mogelijk gemaakt door: KWF Kankerbestrijding.

Yvonne Luigjes 
Beeld: Pim Geerts

https://hdi.nl/onderzoek/

Klik op onderstaande links om meer te lezen over deze en andere 
onderzoeken: 

Laura Zwanenburg
Beeld: Pim Geerts
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Oratie Marije van der lee:
Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie?
Op vrijdag 16 april hield onze eigen hoogleraar Marije van der Lee haar oratie ‘Wat werkt voor wie in de 
psycho-oncologie?’ bij Tilburg University. Van der Lee schetst hierin de kloof tussen wetenschappelijk 
onderzoek en de klinische praktijk. “Door deze kloof weten we niet goed welke psychologische zorg nu 
het beste past bij de cliënt die tegenover ons zit”, stelt Van der Lee. “Om meer inzicht te krijgen in wat 
werkt voor wie is een nieuwe benadering nodig: de netwerkbenadering.”

Een klacht komt zelden alleen. Dat ziet Van der Lee 
in de dagelijkse klinische praktijk van het Helen 
Dowling Instituut, voor psychologische zorg bij 
kanker. “Ernstige chronische vermoeidheid, angst 
voor terugkeer van kanker, depressie: er speelt vaak 
veel tegelijkertijd en mensen vragen pas om hulp 
wanneer ze verstrikt zijn geraakt in een web van 
problemen, waar ze niet langer zelf of met hulp van 
hun omgeving uitkomen.”

In onderzoek wordt hier weinig rekening mee 
gehouden. Van der Lee: “Onderzoekers richten zich 

vaak op één probleem 
wanneer zij de werkzaam-

heid van een behande-
ling onderzoeken. Als 

bijvoorbeeld de 
afname van angst 

groter is bij de 
groep mensen 

die de behan-
deling krijgt 

dan bij de 
groep die 

de behan-
deling 
niet 
krijgt, 
conclu-
deren 
zij 
dat 
de 

behandeling werkt. Dit is echter gebaseerd op het 
gemiddelde van de groep. Laat staan dat we weten 
of het werkt bij mensen in de klinische praktijk die 
kampen met meerdere klachten tegelijkertijd.”

Revolutie in de psychologische wetenschap
Van der Lee ziet de netwerkbenadering als een 
revolutie in de psychologische wetenschap die kan 
helpen het onderzoek veel dichter naar de praktijk 
en het individu te brengen. “De netwerkbenadering 
ziet klachten als elementen van een complex 
dynamisch systeem waarin symptomen elkaar 
activeren. Zo kan bijvoorbeeld pijn in je arm, het 
piekeren over terugkeer van kanker activeren, wat 
leidt tot slechter slapen, waardoor concentratiepro-
blemen en vermoeidheid ontstaan, waardoor angst 
meer ruimte krijgt. Zo ontstaat er een zichzelf 
versterkend netwerk van symptomen, dat iemands 
functioneren zodanig in de weg kan staan dat we 
van een ‘psychische stoornis’ spreken.”

Klachtennetwerk per individuele patiënt in kaart
De netwerkbenadering brengt het klachtennetwerk 
van de individuele patiënt in kaart. Zo krijgen cliën-
ten inzicht in de samenhang van hun klachten, 
gedrag en overtuigingen. Hierdoor krijgen ze meer 
grip en kunnen ze beter meedenken over de 
gewenste behandeling. De kans dat de aanpak 
effectief is, is ook groter. 

Meer over Marije van der Lee 
In juni 2020 is Marije benoemd tot bijzonder hoogle-
raar en bekleedt zij vijf jaar de leerstoel ‘Wat werkt 
voor wie in de psycho-oncologie?’ bij Tilburg Univer-
sity, departement Medische en Klinische Psycholo-
gie.  
 

Klik hier om meer te lezen over Marije:

Klik hier om het oratieboek te lezen:

Marije van der Lee 
Beeld: Saskia Wesseling

https://hdi.nl/leerstoel

https://hdi.nl/leerstoel/oratieboek/

JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

20
21

19

https://hdi.nl/leerstoel
https://hdi.nl/leerstoel/oratieboek/
https://hdi.nl/leerstoel
https://hdi.nl/leerstoel/oratieboek/


Op je 21ste horen dat je kanker hebt en niet meer beter wordt: het overkwam Fien Vermeulen, bekend 
van Qmusic. Terwijl zij haar uitvaart al aan het plannen was, kreeg ze goed nieuws: ze ging toch niet 
dood. Maar als je al zo ver bent met afscheid nemen, pak je de draad niet zomaar op. Fien kreeg vrese-
lijke paniekaanvallen. Een posttraumatische stress-stoornis, bleek bij het Helen Dowling Instituut. 
Dankzij de therapie lukte het Fien om haar leven weer op te pakken.

Het verhaal van Fien Vermeulen

“Dankzij het HDI durf ik weer 
toekomstdromen te hebben”

“Toen ik in behandeling kwam 
bij het HDI zat ik er compleet 
doorheen. Ik had waanideeën, 
werd echt gek in mijn hoofd. 
Zag ik bijvoorbeeld mijn hoofd 
vol krullen in de spiegel, 
terwijl ik compleet kaal was 
door de chemo. Ik dacht echt: 

als het zo moet, hoeft het leven 
van mij niet meer. Eerst had ik te 

horen gekregen dat ik doodging, 
daarna bleek dat niet te kloppen. 

Het klapte gewoon toen. Ik kon 
niet meer, wist niet meer hoe ik 

moest voelen. Durfde helemaal niet 
meer te denken over de toekomst. Elke 

keer wist de therapeut mij er doorheen 
te helpen, hoe erg ik er ook doorheen zat. Ik durf er 
niet aan te denken wat er was gebeurd als ik niet bij 
het HDI was beland. Ik hoop dat dit event ervoor 
zorgt dat de drempel om hulp te zoeken lager 
wordt, dat meer mensen weten dat er professionals 
zijn waar je terecht kunt als je ernstige problemen 
hebt na kanker.”

Toekomstdromen
Intussen is het acht jaar later en heeft Fien weer 
toekomstdromen. “Door een ziekte merk je dat 
dingen als carrière en geld vergankelijk zijn. Mensen 
om herinneringen mee te maken, daar draait het 
om. Dat zijn de dingen die tellen. Ik ben al gezegend 
met de beste vriendengroep die er is. Nu hoop ik op 
een gezin, iets waar ik als klein meisje ook al van 
droomde. Dat ik op dat punt ben gekomen, komt 
door de hulp die ik heb gehad.”

Dat los je toch zelf op?
Fien hoefde geen drempel over om hulp te zoeken. 
“Vaak denken mensen dat los je toch zelf op, in je 
eigen omgeving? Maar ze hebben geen idee hoe erg 
het mis kan gaan na kanker. En dat je het dan niet 

meer redt, ook niet met je huisartsenpraktijk. Je 
hebt dan professionals nodig die specifiek hiervoor 
opgeleid zijn, die signalen direct herkennen en 
feilloos weten wat werkt na kanker. Moet je nagaan 
als ik was doorgelopen. Ik durf er niet aan te denken 
wat er dan was gebeurd. Ik werd zó gek in mijn 
hoofd.”

Hoopvolle boodschap
Fien kijkt ernaar uit wat ze gaat leren van het online 
event vanmiddag. “Het belangrijkste wat ik bij het 
HDI leerde is dat de dingen altijd weer anders 
worden. Dat dingen op een bepaald moment zo 
kunt voelen, dat het lijkt alsof het zo is. Maar dat het 
altijd weer anders kan worden. En dat klopte. Ik ben 
nooit blijven zitten op de plek waar ik zat. Dat is zo’n 
hoopvolle boodschap. Ik heb in de therapie ontzet-
tend veel geleerd als mens, een enorme zelfontwik-
keling doorgemaakt.”

Oratie
Ook het onderwerp van de oratie van HDI’s Marije 
van der Lee, de netwerkbenadering, waarmee Van 
der Lee in een notendop pleit om het geheel van 
klachten te onderzoeken en behandelen in plaats 
van alleen de ergste klacht, spreekt Fien enorm aan. 
“Ik was verbaasd dat dit niet allang gebeurt. Bij het 
HDI doen ze dat wel, de persoon behandelen, in 
plaats van het probleem. Ik weet uit eerste hand dat 
die aanpak werkt en vind het fantastisch dat we 
daar tijdens het live event over gaan praten en 
vooral delen met iedereen die met kanker te maken 
heeft (gehad).”

Fien was donderdag 22 april 2021 de host van het 
speciale online event van het HDI ter ere van de 
oratie. 
 

Kijk het online event hier terug: 
https://www.youtube.com/watch?v=jE-kg2K05AQ

Fien
Vermeulen
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Jaar in 
beeld

19 mei   ▲
Vanwege corona kwam onze 

cliëntenraad dit jaar op 
afstand bij elkaar.

21 juni   ▼
Leerlingen van de Werkplaats organi-
seerden een sponsorloop en haalden 
maar liefst 11.139 euro op voor onze 

zorg. Wat een prestatie! 

◄  21 juni  
Bij het HDI zorgen de 
vrijwilligers dat cliënten 
warm worden ontvangen en 
alles er binnen en buiten 
picobello uitziet. Met een 
high tea zetten we hén in het 
zonnetje!

◄  26  juni  
Met een speciaal concert van 
musici van het HKU 
bedanken wij jaarlijks onze 
donateurs. Dit jaar was de 
eerste en hopelijk enige 
online editie, die overigens 
niet minder geslaagd was! 

Mei,  
juni
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Het jaar van

Scholing
De Helen Dowling Academie (HDA) is de 3e pijler binnen het HDI. Vanuit de academie delen we onze 
kennis en ervaring als het gaat om psycho-oncologie en vitaliteit en maken we deze toegankelijk voor 
een breder publiek. Dus niet alleen voor kankerpatiënten en hun naasten, maar ook voor professionals 
werkzaam in de zorg en daarbuiten. Dat doen we door scholingen, trainingen en workshops. Ontdek ons 
aanbod en lees meer over ons jaar. 

2 2 
workshops workshops 
Kanker op Kanker op 

de Werkvloerde Werkvloer

Helen Dowling Helen Dowling 
AcademieAcademie

1 1 
teamcoachings-teamcoachings-

trajecttraject

20 20 
scholingen scholingen 

2 2 
gratis gratis 

workshopsworkshops

60 60 
verpleegkundig verpleegkundig 

specialisten van het specialisten van het 
AVL volgden onze AVL volgden onze 

training Mentaal Fit!training Mentaal Fit!17 17 
groepen volgden groepen volgden 

de training de training 
Mentaal FitMentaal Fit

5 5 
workshops workshops 
Mentaal FitMentaal Fit
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Ons aanbod
Mentaal Fit
De bekendste training van de Helen Dowling Academie is 
Mentaal Fit. Tijdens deze 2-daagse training werken zorgprofes-
sionals aan goede zelfzorg. 

Fit Leiderschap
Dit is een training speciaal voor leidinggevenden waarbij wordt ingezoomd 
op hun eigen vitaliteit. Daarnaast gaat de training over de vitaliteit van hun 
teams. Wat kan jij als leidinggevende hierin betekenen?

Vitaal team
Hoe werk je binnen je team samen, wat zijn de teampatronen en hoe zorg je voor elkaar? In deze training 
leer je hoe je goed voor jezelf en anderen zorgt en je eigen grens daarbij weet. 

Coaching
Soms loop je op je werk of privé vast. Dan lukt het je niet om overzicht te krijgen, een helder doel te formu-
leren of om verder te komen in een bepaalde situatie. Coaching kan in dit geval uitkomst bieden. 

Kanker op de werkvloer
Hoe ondersteun en begeleid je als leidinggevende, HR-manager of bedrijfsarts een werknemer die de ziekte 
kanker krijgt, of waarvan een familielid ernstig ziek wordt? 

Deskundigheidsbevordering 
Wat kun jij als oncologieprofessional betekenen op psychologisch vlak? Hoe herken je klachten bij je patiënt, 
ga je het gesprek aan en welke interventies zijn er? Wij verzorgen scholingen en workshops.

Maatwerk
Onze scholingen, workshops en trainingen kunnen op maat gemaakt worden. We gaan graag met onze 
opdrachtgevers in gesprek om te kijken wat er nodig is om tot het gewenste resultaat te komen. Soms is dit 
net een accentverschuiving in een bestaand programma, maar soms is er meer nodig en denken wij graag 
mee.

https://hdi.nl/scholing/

Klik hier om meer te lezen over  
de Helen Dowling Academie:

Deze organisaties mochten 
wij al scholen:
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Hoe een pittig jaar zorgde 
voor mooie ontwikkelingen
 

2021 was net als 2020 een bijzonder jaar voor de Helen Dowling Academie, waarin we door corona te 
maken hadden met zwaar overbelaste zorgprofessionals die ons harder nodig hadden dan ooit, maar 
tegelijkertijd continu tijd tekort kwamen. Speciaal voor hen ontwikkelden wij passende nieuwe 
scholingen.  

Nieuw: Fit Leiderschap
We hebben gezien dat de training Mentaal Fit werkt, dat deelnemers daar heel veel uithalen, maar dat 
wanneer je echt iets wil veranderen dat er meer nodig is. En daar hebben leidinggevenden een sleutelrol in. 
Leidinggevenden zitten zelf vaak ook aan hun taks, dat zij bij hun vitaliteit stilstaan is net zo belangrijk, want 
zij hebben een belangrijke voorbeeldrol naar hun team. Daarom hebben we een aparte training voor leiding-
gevenden ontwikkeld, waarbij het de eerste dag over hun eigen vitaliteit gaat en de tweede dag over de 
vitaliteit van hun team en wat zij daarin kunnen betekenen. 

Nieuw: Minder Moe na Corona
In 2021 zijn we benaderd door ziekenhuizen die kampen met personeelsleden die moe zijn na corona. Wij 
hebben enorm veel kennis met omgaan met vermoeidheid na ziekte. Daarom hebben we de online module 
minder moe na ziekte ingezet voor coronapatiënten. Verschillende trajecten die een ontzettend positief 
effect hadden, mensen hadden concrete handvatten in hoe ze met hun vermoeidheid om kunnen gaan. 

 Renate Koers,  
Programmamanager Helen Dowling Academie

“Na een pittig coronajaar in 2020 volgde een qua zorgzwaarte al even heftig 
jaar in 2021. De druk was al hoog, maar liep alleen maar verder op. En daarmee 
de behoefte aan een adempauze, aan goede zelfzorg, aan alles wat wij vanuit de 

academie bieden. Maar dan moet je er nog tijd voor kunnen en willen maken. 
Gelukkig hebben we ook juist dit jaar weer heel veel toppers mogen trainen op 

weg naar betere zelfzorg en vitaliteit.”

Beeld: Pim Geerts
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INTERVIEW

“Als manager moeten we  
het goede voorbeeld geven”
Frederique van der Marel, afdelingsmanager bedrijfsvoering bij de afdeling Genetica van UMC Utrecht 
volgde samen met haar MT de training Mentaal fit voor leidinggevenden bij de Helen Dowling Academie 
(HDA). Met trainer Ruth Keuning blikt ze terug én kijkt ze vooruit. Frederique: “Je moet durven vitaliteit op 
één te zetten. Ik zag medewerkers die totaal niet goed voor zichzelf zorgden, maar hoe deden we dat als 
leidinggevenden? Geven we zelf eigenlijk wel het goede voorbeeld?”

Ruth: Jullie gingen het gesprek met ons aan voor een training aan jullie medewerkers. Uiteindelijk 
besloten jullie eerst met het MT de training voor leidinggevenden te volgen. Hoe kwam dat?
Frederique: “Wij realiseerden ons in het gesprek dat je als manager het goede voorbeeld moet geven als je 
iets wilt bereiken bij je medewerkers. Als je wilt dat iemand naar je toe durft te komen wanneer er iets 
speelt, moet je zélf open en kwetsbaar zijn. Wat je uitstraalt, krijg je terug. De laatste tijd speelde er veel in 
mijn privéleven. Tijdens een terugkerend digitaal managersoverleg, waar ik door mijn privéomstandigheden 
de ene keer wel en de andere keer niet bij kon zijn, besloot ik open te zijn over wat er privé speelde. Mensen 
reageerden verbaasd, maar heel positief. Ze vonden het een openbaring dat we zulke dingen met elkaar 
kunnen delen.”

Wat mooi dat je zo open kon zijn. Wat maakte dat je dat kon? 
“Door de training besef dat vitaliteit de basis vormt voor alles, je succes in je werk, je geluk in je privéleven. 
Dat moedigt mij aan om opener te zijn. Dat het oké is om te laten zien hoe ik me voel. Het is mooi om te zien 
wat er dan gebeurt: mensen zijn ook veel opener tegen jou. Als je je anders opstelt leg je op een andere 
manier contact, straal je uit dat je aan andere dingen waarde hecht. Het is eigenlijk een verandering van de 
cultuur.”

Beeld: Manon van Wijnen

JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

20
21

25



Mooi wat je zegt. Dus in je voorbeeldgedrag maak je 
een begin van een cultuurverandering? Dat een ander 
denkt: o wat fijn, dat mag hier blijkbaar? Dan mag ik 
ook laten zien hoe ik me voel?
“Ja precies. Ik kom uit de verpleegkunde, dan werk 
je nauw samen en deel je als vanzelfsprekend 
dingen met elkaar. Moeilijke momenten, maar ook 
hoogtepunten. Als je manager wordt, verandert dat. 
Je hebt minder mensen naast je staan met wie je echt 
een collegiale band hebt, veel minder een teamgevoel. 
Het draait meer om prestaties, aanzien. Hoe hoger je komt 
in een organisatie, hoe eenzamer je eigenlijk bent. Denk maar 
niet dat een leidinggevende gaat zeggen: ik vind dit toch moeilijk 
aan mijn werk of dat. Ik denk dat we dat wél moeten doen. Elkaar meer 
opzoeken als leidinggevenden, gewoon samen een kopje koffie drinken en 
delen waar je tegenaan loopt. Waar worstel jij nou mee, wat kom jij nou tegen? Laatst 
kreeg ik een appje van een andere manager die voorstelde samen koffie te doen, toen dacht 
ik: yes!”

Kwetsbaarheid komt steeds naar voren in wat je vertelt. Is dat een kunst die managers zich eigen 
moeten maken om beter te managen?
“Ja en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is toch een beeld dat managers alles moeten weten en altijd 
sterk moeten zijn. Ik voel zelf ook die druk. De laatste tijd speelde er veel in mijn privéleven en ging het niet 
zo goed met mij. Dan is er een stemmetje vanbinnen dat zegt: Als ik minder ga werken, denken ze dan dat 
mijn draagkracht laag is en is dat slecht voor mijn carriere? Of: Wat als er een vervanger komt die beter is dan 
ik? Ook zijn managers gewend om reactief te handelen. Is er een probleem? Dan zoeken we een oplossing. 
Een zieke medewerker is zo’n voorbeeld van een reactief probleem. Het behouden van vitaliteit is proactief. 
Het is eigenlijk een investering in het voorkomen van problemen die je nog niet ziet. Zoals die medewerker 
met wie het niet lekker gaat, maar die zich niet ziek meldt en er ook niets over zegt, terwijl het wel degelijk 
invloed heeft op de energie die hij in zijn werk kan steken.”

Ik herinner me dat jullie tijdens de training afspraken hebben gemaakt: wij gaan vitaliteit prioriteit 
geven. Begint zo’n cultuurverandering met dergelijke afspraken maken met elkaar? Samen bepalen 
op welke plek je vitaliteit zet? Of het prioriteit heeft of dat het iets is wat je een keer wilt doen?  
“Ja. Het helpt dat wij hardop tegen elkaar hebben gezegd: je bent niet pas een goede medewerker of 
collega als je doorbikkelt, maar juist als je aan goede zelfzorg doet en een stap terugzet als dat nodig is. Dat 
maakt dat de drempel lager is om te zeggen als het niet goed met je gaat en dat je makkelijker een pas op de 
plaats neemt.” 

En hoe zorg je dan dat het op de agenda blijft? En dan het liefst op 1? 
“Door die afspraak steeds te blijven herhalen. En mee te nemen in alle keuzes die je maakt, telkens weer. 
Met elke beslissing moet je er opnieuw voor kiezen. Anders wordt het slechts een mooie poster aan de 
muur. En natuurlijk moet je het vervolgens samen gaan vertalen naar je organisatie. Wat past, hoe je zorgt 
dat het onderdeel wordt van je dagelijkse praktijk. Zo hebben wij besloten de sportlessen die we in corona-
tijd hadden geïntroduceerd te continueren. En zijn we bezig om ons dakterras uitnodigender te maken om 
te ontspannen, door bijvoorbeeld hangmatten op te hangen. Maar als het blijft bij losstaande acties schuift 
het ongemerkt weer naar het tweede plan. Dan komt er iets voorbij wat veel aandacht vraagt en denk je al 
gauw: nu even niet, eerst moet dit af. Terwijl in werkelijkheid vitaliteit altijd het vertrekpunt moet zijn.”

Wat raad je andere managers die dit lezen aan? Heb je tips? 
“Ga ervoor. Volg samen die training en ontdek dat als je vitaal bent, al het andere kan. En vooral: geef als 
manager het goede voorbeeld. Laat zien dat je sterk bent als je laat zien dat je een mens bent, dat je gren-
zen hebt en dat je dingen meemaakt die je doen wankelen. Het is mooi hoe krachtig je kan zijn door je 
kwetsbaarheid te erkennen en te tonen.”

Beeld: 
Pim Geerts
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Jaar in 
beeld

◄  11 augustus
Onze ambassadeur Nadja Hüpscher 
trapte met vrienden (waaronder Kim 
van Kooten en Jacob Derwig) de 
allereerste HARTenloop af. Een 
nieuwe sponsoractie die iedereen 
kan doen om geld op te halen voor 
onze zorg. 

9 september ► 
Kunstenaar Linda Nieuwstad 
gaf ter ere van haar jubileum 
bloemkunstwerken weg aan 

goede doelen. Wij werden in de 
bloemetjes gezet met deze 

reuzenprimula van gerecycled 
restmateriaal. 

▲  7 juli 
Op deze dag werkten 
trainers van de Helen 

Dowling Academie met 
verpleegkundig specialisten 

van het Diakonessenhuis aan 
meer vitaliteit.

Juli, augustus 
september

https://hdi.nl/evenementen/hartenloop/

Klik hier voor meer over 
de hartenloop:
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Het jaar van:

Communicatie

€€

€€
€€

Communicatie &Communicatie &
fondsenwervingfondsenwerving

75  75  
vermeldingen vermeldingen 
 in artikelen  in artikelen 

10.516 10.516 
volgers op  volgers op  

social mediasocial media

324 folders  324 folders  
aangevraagdaangevraagd

9797
nieuwsbrievennieuwsbrieven

98  98  
social  social  

mediapostsmediaposts

74.031  74.031  
website- website- 

bezoekers bezoekers 

1818
persberichtenpersberichten
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In de media
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https://hdi.nl/interview-martijn-van-de-kerkhof-wereldkankerdag-radio-soest-eemland-1/

Interview met Martijn v.d. Kerkhof bij 
Radio Soest over Wereldkankerdag:
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https://hdi.nl/nieuws/category/in-de-media/

Klik hier om meer van ons in de media te bekijken:
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Jaar in 
beeld

◄  17 november
Gerard Dielessen was gedurende zijn loopbaan 
bij NOC*NSF een trouwe supporter van ons 
werk. Voor zijn pensioen vroeg hij zijn relaties te 
doneren aan het HDI. Op zijn speciale afscheids-
pagina liep de donatieteller op tot maar liefst 
6.515 euro. Bedankt Gerard voor dit mooie 
gebaar!

▲  7 Oktober 
Op de zonovergoten golfbaan de Pan in Bosch en 

Duin genoten onze golfers van een fantastische 
dag en boden zij gul bij onze veiling, met als 

opbrengst maar liefst 82.130 euro!

 ►  20 december 
Om onze zorg voor mensen met kanker in het hele 

land bereikbaar te maken slaan we de handen ineen 
met KWF. De Nationale Postcodeloterij schonk een 

bedrag van 1 miljoen euro voor uitbreiding van onze 
psychologische zorg met maar liefst acht locaties!

▼  21 november 
Tijdens ons spetterende benefietgala draaide alles 
om die ene missie: een nieuwe locatie in Utrecht 
openen en de torenhoge wachtlijst terugbrengen. 
Met 185.000 euro was de opbrengst boven 
verwachting en de sfeer was al even onovertroffen!

Oktober,
november

december
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Het jaar van:

Fondsenwerving 
Het Helen Dowling Instituut doet al 32 jaar onderzoek naar ‘wat werkt 
het beste voor wie’, zodat onze zorg zo optimaal mogelijk blijft aansluiten 
op de behoeften en wensen van mensen met kanker en hun naasten. Ons 
onderzoek wordt grotendeels gesubsidieerd door onder andere KWF. Voor het 
overige doen we een beroep op fondsen en onze relaties en donateurs. Samen 
maken zij mogelijk dat wij ook in 2021 weer heel veel mooie dingen konden 
realiseren.

€€

€€
€€

Communicatie &Communicatie &
fondsenwervingfondsenwerving

15  15  
actievoerdersactievoerders

9  9  
project- project- 

subsidiessubsidies

274   274   
donatiesdonaties

€ 316.776 € 316.776 
netto opbrengstnetto opbrengst

350  350  
clienten van de  clienten van de  

wachtlijstwachtlijst

1 verbouwing  1 verbouwing  
nieuwe locatie nieuwe locatie 

UtrechtUtrecht

1  1  
leerstoelleerstoel

1  1  
therapie- therapie- 

programmaprogramma

1  1  
welkomstmodule welkomstmodule 

voor  voor  
cliëntencliënten
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Organisatiestructuur
Stichting Helen Dowling Instituut is een GGZ-instelling met drie pijlers: zorg, wetenschappelijk onderzoek en 
scholing. Hun werk wordt mogelijk gemaakt door onze staf, bestaande uit een klein maar fijn team van mede-
werkers communicatie, directiesecretariaat, facilitair, financiën, fondsenwerving, HR, ICT, zorgadministratie, 
-applicaties, -innovatie. Daarnaast verlicht een pool van vrijwilligers ons dagelijks werk door tuinonderhoud, 
baliedienst en tal van klusjes op locatie. 

Raad van Toezicht

Directie

Zorg Wetenschappelijk
onderzoek

Scholing
(Helen Dowling  

Academie)

Cliëntenraad,   
Directiesecretariaat en  

Personeelsvertegenwoordiging, 
Vrijwilligers

Communicatie, Facilitair,  
Financiën, Fondsenwerving,  
HR, ICT, Zorgadministratie,  
-applicaties en -innovatie

Organogram Helen Dowling Instituut

Organisatie

https://hdi.nl/onze-mensen/

Bekijk hier onze mensen:
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Managementteam
In het managementteam (MT) van het HDI zitten de directie en managers van diverse afdelingen binnen de 
organisatie. Samen vormen zij het beleid en zorgen voor de uitvoering hiervan binnen hun afzonderlijke 
afdelingen. Het managementteam bestond in 2021 uit de volgende leden:

Hanneke Haanraadts, algemeen directeur 
Anette Pet, directeur zorg 
Marije van der Lee, hoofd wetenschappelijk onderzoek 
Renate Koers, programmamanager Helen Dowling Academie 
Alinde Hazebroek, manager financiën 
Hans Jacobs, facilitair manager

Adviesorganen
Bij de beleidsvorming krijgt het managementteam advies vanuit drie organen: de cliëntenraad, de perso-
neelsvertegenwoordiging (samen de medezeggenschap) en de Raad van Toezicht.

Personeelsvertegenwoordiging
In 2021 bestond de PVT uit: Karoline Bozelie (voorzitter), Yvonne Luigjes (secretaris), Laura Jansen en 
Margreth Baks. De PVT heeft maandelijks zelf vergaderd en ook maandelijks met de directie vergaderd. 
Belangrijke onderwerpen van 2021 waren thuiswerkvoorwaarden (o.a. vanwege corona) en de nieuw te 
openen locatie. Ook heeft de PVT advies gegeven over het nieuwe personeelshandboek en het 
feestdagencompensatiebeleid. 

Onze cliëntenraad
Om de cliënt echt te betrekken bij hoe wij ons werk doen heeft het HDI een cliëntenraad. Deze is samenge-
steld uit oud-cliënten die vrijwillig meedenken over de besluitvorming en daarmee een onmisbare bijdrage 
leveren aan ons werk. De cliëntenraad bestond in 2021 uit: 

Ed Groot (voorzitter) 
Bea van Doorn 
Irma Manuputy 
Karel Schäffer 

Mascha Ridder-Jansen 
Viora Rebergen 
Gerdy Boon 
Louisa van Beuningen

https://hdi.nl/onze-mensen/mederwerkerstatus/clientenraad/

Bekijk hier de leden van de cliëntenraad:
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is sparringpartner van de directie op organisatie- en beleidsniveau, zet haar 
netwerk in ten gunste van het HDI en hanteert de moderne governance code als toezichthouder. De leden 
ontvangen geen vergoeding voor hun diensten. 

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van het HDI bestaat uit vier leden.

M.C.J. (Michiel) van Roozendaal – voorzitter 
Michiel van Roozendaal is voorzitter van de Raad van Bestuur bij Rivas Zorggroep. Hij heeft meer dan 25 jaar 
ervaring bij onder andere Unilever en de NS. 

G.E. (Ginel) van Weering – lid
Ginel van Weering is voorzitter Raad van Bestuur bij Bevolkingsonderzoek Nederland en bekleedde daarvoor 
verschillende functies, onder andere bij Naviva Kraamzorg, PostNL, Start People Nederland en Amsterdam 
RAI. Ook was zij betrokken bij de oprichting van stichting Pink Ribbon en bestuurslid van de Borstkankerver-
eniging Nederland. 

S.G. (Stephan) van de Vusse – secretaris/penningmeester (tot 20 mei 2021)
Stephan van de Vusse is werkzaam als directeur-bestuurder bij MoleMann Mental Health. Hij is sinds 2005 
werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan de afgelopen tien jaar als bestuurder/ondernemer. Eerder 
bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. 

F. A. M. (Fabian) Jacobs - penningmeester (per 21 mei 2021) 
Fabian Jacobs is directeur van Max Ernst GGZ. Daarnaast is hij sinds 2008 eigenaar en partner bij ZorgeFFect, 
een organisatieadviesbureau dat zorgorganisaties inspireert in de eigen ontwikkeling. Daarnaast was Jacobs 
directeur bij Buro van Roosmalen, dat in 2017 opging in Max Ernst GGZ. Zijn loopbaan wordt gekenmerkt 
door zorg, waarvan elf jaar geestelijke gezondheidszorg.

J.E. (Jeroen) Rütter – lid (tot 16 december 2021)
Jeroen Rütter is lid van de Raad van Toezicht sinds september 2013. Hij is werkzaam als oncologisch chirurg 
in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en is daar tevens voorzitter Coöperatie Medisch Specialisten. Eerder 
was hij werkzaam in het ziekenhuis Rivierenland Tiel, alsook in het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in 
Amsterdam.

Marie-Jeanne Vrancken Peeters – lid (per 17 december 2021)  
Marie-Jeanne Vrancken Peeters is oncologisch chirurg bij het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Ze werkt 
sinds 2005 bij het AVL en is gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker en maag-slokdarmkanker. 
Marie-Jeanne is bijzonder hoogleraar chirurgische oncologie.
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Werken bij  
het HDI
 
Bij het HDI hebben wij een bont gezelschap aan mensen die één ding 
gemeen hebben: het zijn fijne mensen met veel oog voor elkaar. Dat 
zorgt ervoor dat collega’s hier over het algemeen graag blijven werken. 
Soms tegen hun eigen verwachting in!

“Leuke club!”
‘’Toen ik bij het HDI binnenstapte dacht ik al gelijk: wat een leuke, professionele club! We ontdekken hier 
met elkaar wat het beste werkt en alle collega’s dragen hun steentje bij. Learning on the job. Hiërarchie is 
onbelangrijk en iedereen wordt serieus genomen. Dat maakt de sfeer hier zo prettig. In principe zou ik hier 
maar 6 maanden als interim meedraaien op de HR afdeling. Tegen het einde werd mij gevraagd hoe de 
HR-functie het best ingevuld zou kunnen worden. Ik dacht bij mezelf, ik ga het gewoon zelf doen. Een vast 
contract voor één dag in de week. En toen na een paar maanden de functie van projectleider landelijke 
dekking voorbij kwam heb ik m’n vinger opgestoken. Na 17 jaar gewerkt te hebben als zelfstandige had ik 
niet verwacht nog eens in loondienst te gaan. Maar het is fijn weer echt bij een organisatie te horen en 
collega’s te hebben. Het zijn leuke, bevlogen kritische mensen, prettig om mee samen te werken. "

Door de uitbreiding van het aantal vestigingen valt genoeg te doen. Ik leer elke dag bij, zowel binnen het 
HDI, als verder in de ggz. En dat allemaal bij een instituut met een groot maatschappelijk nut.’’

Hans van Lindenberg  
HR-manager
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Collega’s in 2021 
Patricia en Mylène 

Als collega’s kun je het werk een stuk kleurrijker, boeiender en gezelliger maken. Wat betekende jouw 
collega in drie woorden voor jou in 2021? 
 
“Veilig, open, ondersteunend” 
“Ik kan bij haar mezelf zijn en dat is belangrijk. We vullen elkaar gemakkelijk aan en benutten als vanzelfspre-
kend elkaars sterke punten en springen bij voor elkaars mindere kwaliteiten. We zoeken elkaar op als het 
nodig is. Kortom een werksfeer die ik graag iedereen toewens en ook zeker het werk met de cliënten ten 
goede komt. Zelfs een voorwaarde is om goed te kunnen werken: een sfeer van veiligheid, openheid, 
grenzen respecterend, ondersteunend… ook onderling en ook binnen het HDI.”

Patricia Winteraeken, psycholoog

“Ontspannen, superleuk en inspirerend”
“Met Patricia voel ik een bijzondere verbondenheid. We zitten allebei lekker in onze workflow, maar zoeken 
elkaar op als dat nodig is. Ik voel me gewaardeerd in wie ik ben en hoe ik werk. We zien elkaars kwaliteiten en 
benutten deze. En aarzelen niet om elkaar te bevragen. Dat maakt dat je open kunt zijn over werk, privé en 
de kwetsbare en feestelijke momenten met elkaar. Deze fijne samenwerking draagt zeker bij aan mijn 
werkgeluk en maakt Nijmegen een HDI-waardige oase!”

Mylène van Irsel, gz-psycholoog

Het jaar van Anita van den Akker, gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut
“2021 was een jaar van onvoorspelbaarheid; de kinderen (in mijn geval 8 en 6 jaar oud) zouden school of BSO 
moeten hebben, maar waren vaak toch ineens weer thuis. Het was steeds aanpassen en improviseren. Ik 
vond het stressvol, maar het scheelde dat vrijwel iedereen begrip had, zowel cliënten als collega’s. Mijn 
leidinggevende (eerst Martine, later Umberto) was ook meedenkend en vroeg zo nu en dan wat ik nodig had. 
Dit vond ik prettig en ik voelde hun vertrouwen (dat ook zij weten dat ik doe wat ik kan om mijn werkuren te 
maken). Zo nu en dan heb ik zorgverlof opgenomen, wat ik een fijne oplossing vond als ik echt minder kon 
doen dan normaal gesproken.  Al met al zou ik de houding van het HDI naar mij als werknemer en moeder in 
2021 willen omschrijven als ‘steunend en flexibel’.   JA
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Colofon
© Helen Dowling Instituut, juni 2022

Concept:

Linda Goris-Bruinenberg, Creatievelin

www.creatievelin.nl

Vormgeving:

Jolanda van Stormbroek, Zoojoo grafische vormgeving

www.zoojoo.nl

Meer informatie over het Helen Dowling Instituut:

www.hdi.nl

www.hebhartvoorhdi.nl

Meer informatie over online therapie:

https://hdi.nl/therapie/minder-moe-bij-kanker/

https://hdi.nl/therapie/minder-angst-na-kanker/

Volg het Helen Dowling Instituut op social media via:
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http://www.creatievelin.nl
https://www.zoojoo.nl
http://www.hdi.nl
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https://hdi.nl/therapie/minder-angst-na-kanker/
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https://nl-nl.facebook.com/helendowlinginstituut
https://nl.linkedin.com/company/helen-dowling-instituut
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5.1  JAARREKENING



Stichting Helen Dowling Instituut

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0

Materiële vaste activa 1 2.688.451 2.673.050

Financiële vaste activa 3 0 0

Totaal vaste activa 2.688.451 2.673.050

Vlottende activa

Voorraden 2 2.000 2.000

3 0 485.992

Debiteuren en overige vorderingen 4 1.563.437 455.713

Liquide middelen 5 811.028 763.128

Totaal vlottende activa 2.376.466 1.706.833

Totaal activa 5.064.916 4.379.882

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

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Kapitaal 0 0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 290.083 227.720

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.927.435 1.817.435

Totaal eigen vermogen 2.217.518 2.045.155

Voorzieningen 7 302.004 111.481

Langlopende schulden (nog voor meer 8 1.159.339 1.195.306

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

Overige kortlopende schulden 9 1.386.056 1.027.940

Totaal passiva 5.064.916 4.379.882
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Vordering uit hoofde van financierings tekort



Stichting Helen Dowling Instituut

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 10 4.019.926 3.593.690

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 11 566.859 344.830

Overige bedrijfsopbrengsten 12 599.460 396.451

Som der bedrijfsopbrengsten 5.186.245 4.334.971

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 4.137.236 3.523.206

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 38.855 48.096

Overige bedrijfskosten 15 804.829 680.925

Som der bedrijfslasten 4.980.921 4.252.227

BEDRIJFSRESULTAAT 205.324 82.745

Financiële baten en lasten 16 -32.961 -32.263

Dotatie bestemmingsfonds 17 -110.000 0

RESULTAAT BOEKJAAR 62.363 50.482

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Beschikbaar collectief gefinancierd vermogen 62.363 50.482

Beschikbaar vermogen fondsenwerving 0 0

Bestemmingsfonds onderzoeksprojecten 0 0
62.363 50.482
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Stichting Helen Dowling Instituut

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2021 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 205.324 82.745

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 14 38.855 48.096

- vrijval vooruitontvangen giften nieuwbouw 0 0

- mutaties voorzieningen 7 190.522 -5.480

229.377 42.616

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 2 0 0
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's/ DBC-

zorgproducten 3 485.992 -102.392

- vorderingen 4 -1.107.724 218.879

- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort 

respectievelijk -overschot 0 0 0

9 358.002 262.571

-263.731 379.058

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 170.971 504.419

Ontvangen interest 16 -1.576 -65

Betaalde interest -31.385 -32.197

-32.961 -32.262

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 138.009 472.157

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -62.642 -2.697

Desinvesteringen materiële vaste activa 8.380 0

Investeringen immateriële vaste activa 0 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0

Investeringen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 0 0

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing leningen 0 0

Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -54.262 -2.697

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Onbekende vermogensmutatie 0 0

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing lening -35.848 -35.731

Reclassificatie bestemmingsfondsen 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -35.848 -35.731

Mutatie geldmiddelen 47.900 433.729

Stand geldmiddelen per 1 januari 763.128 329.399

Stand geldmiddelen per 31 december 811.028 763.128
mutatie geldmiddelen 47.900 433.729
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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

Continuïteitsveronderstelling

Stelselwijziging

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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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. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden 

aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

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. Onder verplichtingen 

worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 

opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

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. Dergelijke 

transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van 

een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s 

die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet 

te verwachten is dat zij zich voordoen.

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. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van 

activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

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

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 

continuiteitsveronderstelling. 

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

Zorginstelling Helen Dowling Instituut is feitelijk gevestigd te Bilthoven, op het adres Professor Bronkhorstlaan 20, en 

is geregistreerd onder KvK-nummer 41130271. Het Helen Dowling Instituut is een ggz-instelling die zich richt op 

psychologische zorg bij kanker. We bieden zorg aan alle mensen met kanker en hun naasten die psychologische 

hulp nodig hebben. Dit op twee locaties in Nederland. Naast de zorg verrichten we onderzoek en bieden we scholing.

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.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 

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

jaarrekening genummerd.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van stichting Helen Dowling Instituut.



Gebruik van schattingen
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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.

Het management heeft voor bij de posten materiële vaste activa, debiteuren, voorzieningen en overlopende passiva 

gebruik gemaakt van een aantal schattingen en veronderstellingen.



Stichting Helen Dowling Instituut    

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

Financiële instrumenten

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Vorderingen

Liquide middelen
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Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of 

de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het 

onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten 

die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van 

verzekeraars in mindering gebracht. Vanwege de overgang naar het nieuwe bekostigingsysteem ZorgPrestatieModel 

is er ultimo 2021 geen onderhanden werk meer. De voorschotten zijn in mindering gebracht op de nog te factureren 

omzet.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de 

effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening 

verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van 

agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

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

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er wordt geen gebruik gemaakt van 

secundaire financiële instrumenten.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd 

tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 

kortlopende schulden.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan 

het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 

ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van 

het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Liquide middelen bestaan uit kas, 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.

Bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen actuele kostprijs. De laatst bekende WOZ-waarde (2021) benaderd 

deze waarde. Waardeveranderingen van de bedrijfsgebouwen worden verwerkt in een herwaarderingsreserve. De 

materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast 

actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis 

van de verwachte economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en 

vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen en terreinen : 3%-5%.

• Terreinvoorzieningen 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Verbouwingen :10%-20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Inventaris en automatisering: 20-33%



Voorzieningen (algemeen)

Voorziening terugbetaling DBC opbrengsten

Schulden
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Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 

en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en 

verliezen af te wikkelen. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een 

actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 

Het Helen Dowling Instituut sluit jaarlijks met 7 koepels zorgcontracten af. Voor de schadelastjaren 2018-2021 is een 

inschatting gemaakt van mogelijke financiële consequenties door het niet geheel voldoen aan enkele 

contractvoorwaarden.

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 

(nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden 

opgenomen onder kortlopende schulden.



5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Subsidies

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

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

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.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de 

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de 

reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een 

overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met 

toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 

gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties 

worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een 

betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 

levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-

verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van 

ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is 

verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen 

(inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of 

gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een 

voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op 

contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en 

vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

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 

De KWF en overige subsidies worden als bate verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exloitatietekort zich 

heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

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 



Pensioenen

Financiële baten en lasten

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
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Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

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

interest. 

Stichting Helen Dowling Instituut 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 

Helen Dowling Instituut. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht 

bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Helen Dowling Instituut 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. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe, strengere, regels voor pensioenfondsen. 

Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van 

de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk 

schommelen. Per 31 december 2021 bedroeg de dekkingsgraad 106,6%. Het pensioenfonds voorziet geen extra 

stortingen. Helen Dowling Instituut 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. Helen Dowling Instituut heeft 

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

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.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke voortvloeien uit 

langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit 

financieringsactiviteiten. De liquide middelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen geen segmentatie van de resultatenrekening 

gemaakt.  



Stichting Helen Dowling Instituut

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

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

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.603.854 2.609.748

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 84.597 63.302

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 2.688.451 2.673.050

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.673.050 3.169.623

Bij: investeringen 62.642 2.697

Bij: herwaarderingen 51.147 1.817.435

Af: afschrijvingen 98.388 48.096

Af: stelselwijziging vooruitontvangen giften 1-1-2020 0 2.268.609

Boekwaarde per 31 december 2.688.451 2.673.050

Toelichting:

2. Voorraden 

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

€ €

Handelsgoederen 2.000 2.000

Totaal voorraden 2.000 2.000

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /  DBC-zorgproducten:

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /  DBC-zorgproducten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Onderhanden DBC's 0 1.340.710

Af: ontvangen voorschotten 0 -854.718

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /  DBC-zorgproducten 0 485.992

Toelichting:

Vanwege de overgang naar ZorgPrestatieModel is er ultimo 2021 geen onderhanden behandelingen. De ontvangen voorschotten van de 

verzekeraars zijn in mindering gebracht op de nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

onder 5.1.6.

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht 

van de langlopende leningen in bijlage 5.1.7.

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van EUR 1.000.000 (2019: EUR 1.000.000) als onderpand voor de lening aan de 

Triodos (1e hypotheekrecht) en de Jaarbeurs Utrecht (2e hypotheekrecht).
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

4. Overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 50.925 59.511

Nog niet ontvangen gefactureerde omzet DBC's  431.580 237.440

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 861.765 20.828

Overige vorderingen:

Subsidies 121.581 55.374

IPSO-instellingen 0 0

Vooruitbetaalde bedragen:

Contributies en abonnementen 28.372 52.372

Nog te ontvangen bedragen:

Nog te factureren omzet 0 0

Deskundigheidbevordering 22.195 8.712

Premie sociale lasten 0 0

Overige overlopende activa:

Te ontvangen ziekengeld 43.885 10.612

Vooruitbetaalde pensioenpremies -2.584 -1.665

Omzetbelasting 0 0

Giften 0 0

Diversen 5.719 12.529

Totaal overige vorderingen 1.563.437 455.713

Toelichting:

5. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 810.452 762.551

Kassen 577 577

Totaal liquide middelen 811.028 763.128

Toelichting:
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De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Er is, net als vorig jaar, een voorziening in aftrek op de vorderingen gebracht. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

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

€ €

Kapitaal 0 0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 290.083 227.720

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 1.927.435 1.817.435

Totaal eigen vermogen 2.217.518 2.045.155

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:

Onderzoeksprojecten 0 0 0 0

Beschikbaar vermogen 227.720 62.363 0 290.083

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 227.720 62.363 0 290.083

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Algemene reserves:

Bestemmingsreserves:

Nieuwe locaties 0 0 110.000 110.000

Herwaarderingsreserve:

Pand Bilthoven 1.817.435 59.533 59.533 1.817.435

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.817.435 59.533 169.533 1.927.435

Toelichting:

Er is door de Raad van Toezicht besloten om het resultaat volledig toe te voegen aan het collectief vermogen.

31-dec-21 31-dec-20

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) 43,78% 46,69%
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking/ Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 Reclassificatie 31-dec-2021

€ € € € €

Voorziening terugbetaling DBC opbrengsten 111.481 143.250 47.273 0 302.004

Totaal voorzieningen 111.481 143.250 47.273 0 302.004

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 302.004

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

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

€ €

Overige langlopende schulden 1.159.339 1.195.306

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 1.159.339 1.195.306

Het verloop van de overige langlopende schulden is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 1.231.154 1.266.885

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 35.848 35.731

Stand per 31 december  1.195.306 1.231.154

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 35.967 35.848

Stand langlopende schulden per 31 december 1.159.339 1.195.306

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 35.967 35.848

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 1.159.339 1.195.306

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.016.173 1.052.021

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
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De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de Triodosbank luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen (€ 1.000.000);

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de Jaarbeurs luiden als volgt:                                                                                                  

• 2e hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen (€ 750.000);
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 152.922 152.864

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 35.967 35.848

Belastingen en premies sociale verzekeringen 206.511 185.992

Omzetbelasting 17.628 -472

Schulden terzake pensioenen 0 0

Nog te betalen salarissen en opleidingsgelden 61.788 35.825

Vakantiegeld 117.207 123.208

Vakantiedagen 170.115 115.980

Nog te betalen kosten:

Accountant 12.000 12.221

Diversen 138.606 103.533

Vooruitontvangen opbrengsten:

nog te besteden subsidie KWF Onderzoeksproject Chronisch Vermoeid 700 700

nog te besteden subsidie KWF Onderzoeksproject Spritualiteit 7.982 7.982

Voouitontvangen subsidie KWF onderzoeksproject Blanket 74.937 89.434

nog te besteden projectkosten 0 0

Nog te besteden Continuïteitsbijdragen 365.230 61.440

Vooruitontvangen bijdrage Leerstoel 0 27.500

Vooruitontvangen VIPPGGZ 24.464 75.885

Totaal overige kortlopende schulden 1.386.056 1.027.941

9. Financiële instrumenten

10 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

CAO-GGZ

Voor het eerst op 18 maart 2016 en aansluitend in februari 2017 is de CAO GGZ algemeen verbindend verklaard. Het Helen Dowling 

Instituut is in 2017 begonnen met het gefaseerd invoeren van deze CAO. Zij heeft hiervoor een plan gemaakt en met instemming van de

 

Huurverplichtingen

Erfpacht
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PVT wordt de CAO in 4 jaar ingevoerd. De invoering is tot op dit moment conform afspraak ingevoerd. Vanaf 1-1-2020 is de CAO 

volledig ingevoerd.

Algemeen

De instelling maakt alleen gebruik van primaire financiële instrumenten. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar de grondslagen. Er 

is derhalve geen nadere toelichting inzake de gelopen risico's  opgenomen. 

Het Helen Dowling Instituut huurt een bedrijfsruimte gelegen aan de Toernooiveld 100 te Nijmegen. De jaarlijkse verplichting inclusief 

bijkomende- en servicekosten bedraagt circa € 12.000 per jaar. Het huurcontract is voor 1.5 jaar afgesloten, derhalve tot en met 31-12-

2021, daarna volgt een stilzwijgende verlenging van telkens 1 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden.

Het Helen Dowling Instituut huurt een bedrijfspand gelegen aan de Zijpendaalseweg te Arnhem. De jaarlijkse verplichting inclusief 

bijkomende- en servicekosten bedraagt circa € 30.000 per jaar. Het huurcontract is voor 10 jaar afgesloten, derhalve tot en met 28-2-

2027 met een opzegtermijn van 12 maanden.

Het Helen Dowling Instituut is gevestigd aan de professor Bronkhorstlaan te Bilthoven. Het pand is in eigendom, de grond niet. Hiervoor 

betaald het HDI jaarlijks een erfpacht van ongeveer € 18.000.

Het Helen Dowling Instituut least 2 Kyocera printers via BNP Paribas Leasing. De jaarlijkse verplichting inclusief bijkomende- en 

servicekosten bedraagt circa € 5.200 per jaar. Het huurcontract is voor 6  jaar afgesloten, derhalve tot en met 31-12-2022.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfs-

gebouwen en Terrein- Automati- Totaal

terreinen voorzieningen Verbouwing Inventaris sering

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 3.773.740 24.470 98.608 426.766 247.356 4.570.940

- cumulatieve herwaarderingen 1.817.435 0 0 0 0 1.817.435

- cumulatieve afschrijvingen 869.845 24.470 67.860 372.924 237.896 1.572.995

- ontvangen giften saldo 1-1-2020 -2.142.330  -2.142.330

Boekwaarde per 1 januari 2021 2.579.000 0 30.748 53.842 9.460 2.673.050

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 14.843 47.799 62.642

- herwaarderingen 59.533 0 0 0 0 59.533

- afschrijvingen 59.533 0 5.912 27.187 6.338 98.970

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 8.386 0 8.386  

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 18 0 564 582

- overboeking in categorien 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -5.894 -20.730 42.025 15.401

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 3.773.740 24.470 98.608 441.609 295.155 4.633.582

- ontvangen giften saldo 1-1-2020 -2.142.330 -2.142.330

- cumulatieve herwaarderingen 1.876.968 0 0 0 0 1.876.968

- cumulatieve afschrijvingen 929.378 24.470 73.754 408.497 243.670 1.679.769

Boekwaarde per 31 december 2021 2.579.000 0 24.854 33.112 51.485 2.688.451

Afschrijvingspercentage 3,00% 5,0% 10-20% 20,0% 33,0%

Het pand is voor een groot deel gefinancierd met giften. Ultimo 2020 is per saldo een bedrag ad € 2.142.330 in mindering gebracht op de boekwaarde van het pand.

De bedrijfsgebouwen en terreinen zijn in 2020 geherwaardeerd en worden gewaardeerd naar de actuele kostprijs. De laatste bekend WOZ-waarde (2021) benaderd deze waarde.
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BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2020

Nieuwe 

leningen in 

2021

Aflossing 

in 2021

Restschuld 

31 december 

2021

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2021

Aflossings-

wijze

Aflos-

sing 2022
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Jaarbeurs Holding BV 17-okt-18 600.000 30 jr Annuïtair 1,00% 565.154 0 11.848 553.306 494.173 26

Tussentijds 

en restant 

einde looptijd 11.967

Recht van 2e 

hypotheek 

op Professor 

Bronkhorstlaan 20 te 

Bilthoven, groot             

€ 750.000

Triodos Bank 6-mei-15 800.000 10 jr Vaste lening 3,70% 666.000 0 24.000 642.000 522.000 3

Tussentijds 

en restant 

einde looptijd 24.000

Recht van hypotheek 

op Professor 

Bronkhorstlaan 20 te 

Bilthoven, groot             

€ 1.000.000

Totaal 1.231.154 0 35.848 1.195.306 1.016.173 35.967
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BEDRIJFSOPBRENGSTEN

10. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Gefactureerde DBC's 2019 13.175 2.239.367

Gefactureerde DBC's 2020 2.993.176 1.014.442

Gefactureerde DBC's 2021 2.492.459 0

mutatie OHW -1.409.849 0

Correcties voorgaande jaren / voorziening op nog te ontvangen DBC's -261.266 -19.530

Continuïteitsbijdrage verzekeraars 192.231 359.411

Totaal 4.019.926 3.593.690

Toelichting:

11. Toelichting Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

2021 2020

€ €

KWF subsidies 318.424 194.178

Overige subsidies 248.435 150.652

Totaal 566.859 344.830

12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 28.481 30.308

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

Deskundigheidsbevordering 121.634 80.669

Donaties 440.261 252.554

Opbrengst parkeergarage 9.085 20.191

Diversen 0 12.729

Totaal 599.460 396.451

Toelichting:
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Er is in 2020 geen HDI aan tafel met gehouden vanwege Corona, in 2021 wel.

De continuïteitsbijdrage zorgverzekeraars is berekend op basis de Regeling continuïteitsbijdragen v.2.0 d.d. 13 juli 2020. 
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 3.068.159 2.694.239

Sociale lasten 469.033 447.777

Pensioenpremies 296.656 240.768

Andere personeelskosten:

Reiskosten 25.987 40.068

Verzuimverzekeringen 140.304 79.868

Overige kosten 137.194 115.513

Subtotaal 4.137.333 3.618.234

Personeel niet in loondienst 181.843 111.944

Doorbelasting aan UMC Utrecht -48.365 -39.737

Doorbelasting aan Integraal Kankercentrum Nederland 0 0

Doorbelasting aan subsidieproject VIPGGZ en SET -30.223 -41.957

Ontvangen ziekengeld -103.353 -125.278
Totaal personeelskosten 4.137.236 3.523.206

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

Helen Dowling Instituut 43 38

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 43 38

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 38.855 48.096

Totaal afschrijvingen 38.855 48.096

Toelichting:
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Algemene kosten 566.048 541.746

Kosten sponsoractiviteiten 123.485 37.484

Huur en leasing 45.902 42.901

Kosten nieuwbouw 0 0

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 39.125 31.033

- Energiekosten gas 30.269 27.760

- Energiekosten stroom 0 0

- Energie transport en overig 0 0

Subtotaal 69.394 58.793

Totaal overige bedrijfskosten 804.829 680.924

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentebaten -1.576 0

Subtotaal financiële baten -1.576 0

Rentelasten -31.385 -33.188

Boetes belastingdienst 0 0

Subtotaal financiële lasten -31.385 -33.188

Totaal financiële baten en lasten -32.961 -33.188

17. Dotatie bestemmingsfonds

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Dotatie bestemmingsfonds nieuwe lokaties -110.000 0

Totaal dotatie bestemmingsfonds -110.000 0
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17. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

2021 2020

J.M.G. Haanraadts J.M.G. Haanraadts

1
1-7-2017 1-7-2017

2 ja ja

3

4 ja ja

5 onbepaalde tijd onbepaalde tijd

6 Welke salarisregeling is toegepast? interne regeling interne regeling

7 100% 100%

8 127.161 123.168

0 0
0 0

9 0 0

10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0

11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0

12 12.646 11.438

13 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0

14 0 0

15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b) 139.807 134.606

16 Individueel WNT maximum 170.000 163.000

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2021 is als volgt:

M.C.J. van 

Roozendaal F.A.M. Jacobs Mw. G.E. van Weering

Mw. M.T.F.D. Vrancken 

Peeters

1 1-1-2019 21-5-2021 1-1-2019 17-12-2021

2 Ja Nee Nee Nee

3 Totaal bezoldiging 0 0 0 0

Afgetreden leden:

J.E. Rütter

S.G. van de 

Vusse

1 1-11-2013 1-9-2009

2 Datum aftreding 15-10-2021 21-5-2021

3 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 0 0

Toelichting:
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Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de 

Raad van Toezicht geweest?

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 

werkzaam in uw organisatie?

a. Waarvan: verkoop verlofuren

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
Wat is de totale som van de eventuele 

vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto 

(mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, 

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband

Voorzieningen ten behoeve van beloning 

betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage 

pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling 

sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, 

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel 

uit van het bestuur?

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor 

het eerst in de huidige functie van toezichthouder 

werkzaam binnen de organisatie?

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 Helen Dowling Instituut van toepassing zijnde regelgeving: Regeling verslaggeving WTZi, de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector (WNT).

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

Naam

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw 

organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

EenhoofdigWat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in 

dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de 

gegevens over de bezoldiging van deze gewezen 

bestuurder met functienaam en eigennaam te 

worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor 

het eerst in de huidige functie van toezichthouder 

werkzaam binnen de organisatie?

Zo nee: tot welke datum was de persoon als 

bestuurder werkzaam in uw organisatie? 

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting Helen Dowling Instituut is € 170.000 (2020 € 163.000), uitgaande van het WNT-maximum voor 

zorg en jeugdhulp klasse III. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor 

het uurtarief.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Honoraria accountant 2021 2020

€ €

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

1 Beoordeling (2019 Controle) van de jaarrekening incl. nacalculatie 12.221 30.734

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 0 0

2 Fiscale advisering 798 0

3 Niet-controlediensten 0 5.398

Totaal honoraria accountant 13.019 36.132

19. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 15.
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5.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van toezicht van Stichting Helen Dowling Instituut heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in 

de vergadering d.d.20 mei 2022,

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Stichting Helen Dowling Instituut

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Toezicht: Directie:

M.C.J. van Roozendaal 20-5-2022 J.M.G. Haanraadts 20-5-2022

F.A.M. Jacobs 20-5-2022

G.E. van Weering 20-5-2022

M.T.F.D. Vrancken Peeters 20-5-2022
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Stichting Helen Dowling Instituut

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Nevenvestigingen

Stichting Helen Dowling Instituut voert haar werkzaamheden uit vanuit de locaties:

Locatie Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 20, 3723 MB  Bilthoven;

Locatie Arnhem, Zijpendaalseweg 14, 6814 CK  Arnhem;

5.2.2 Beoordelingsverklaring

De beoordelingsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Groningen
Hereplein 6
9711 GA  Groningen 

088 - 102 08 00
info@dezorgaccountants.nl
www.dezorgaccountants.nl

Arnhem
Velperweg 79
6824 HH  Arnhem
arnhem@dezorgaccountants.nlkvk 30211213

Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 179
3721 AB  Bilthoven
bilthoven@dezorgaccountants.nl groningen@dezorgaccountants.nl

 
 
 
 
 
Aan: het bestuur en raad van toezicht 
 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Onze conclusie 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Helen Dowling Instituut 
te Bilthoven beoordeeld.  

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de 
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting Helen Dowling Instituut per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 
overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW), de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 655 ‘Zorginstellingen’ en Titel 9 Boek 2 BW.  

Deze jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2021;  
2. de winst- en verliesrekening over 2021; en  
3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  
 
De basis voor onze conclusie 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze 
beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.’ 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Helen Dowling Instituut zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
onze conclusie. 

WNT verantwoording is geen onderdeel van onze beoordeling 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij op de in de bijlagen 
opgenomen WNT verantwoording geen beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd, bij de WNT 
verantwoording dient een separate controleverklaring te worden verstrekt. 
 
 
 



 
 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
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 
(RvW0, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ655 ‘Zorginstellingen’ en Titel 9 Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toeizhct op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te 
geven conclusie. 

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan 
de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 
2400. 

Onze beoordeling bestond onder andere uit: 

 Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde 
stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren 
waar het waarschijnlijk is dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden 
om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor onze conclusie; 
 Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en 

het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van 
cijferanalyses; 
 Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de stichting; 
 Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de 

jaarrekening; 
 Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit 

op de onderliggende administratie van de stichting; 
 Het evalueren van de verkregen assurance-informatie; 
 Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken; 

 



 

 Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en 
 Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw 

beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Bilthoven, 24 mei 2022 

De ZorgAccountants B.V. 

 

 

S.R. Snel AA   

Deeeee ZZZZZZZorgAccountants B.V.

S.R. Snel AA
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