
Goudenhart B.V.   
   
JAARVERSLAG 2020 DIRECTIE 

   
Jaarverantwoording/directieverslag van de directie 
Hierbij brengen wij u, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, verslag uit over de 
activiteiten van onze besloten vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en de enkelvoudige 
jaarrekening, afgesloten op 31 december 2020. 

   
Kapitaal en aandeelhouderschap 
Goudenhart BV is een onderdeel van de Fundis-groep te Gouda. Stichting Fundis heeft als 
aandeelhouder 100 % van de aandelen. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 100,00. 

   
Bestuur en toezicht  
Het bestuur van de besloten vennootschap wordt gevormd door Stichting Fundis en de heer G.J. 
Speksnijder.  
De heer G.J. Speksnijder is belast met de dagelijkse leiding. De algemene vergadering  
van aandeelhouders benoemt de bestuurder. Er is geen Raad van Commissarissen in Goudenhart. 
De Raad van Commissarissen van Stichting Fundis houdt centraal toezicht. 

   
Het managementteam bestaat uit de bestuurder en 2 managers.  De bestuurder stuurt hierarchisch 
aan, de managers zijn belast met de hierarchische leiding. Per discipline is er een primusrol. 

   
Aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen op verzoek van Stichting Fundis als enige 
aandeelhouder.  
In 2020 hebben 4 aandeelhoudersvergaderingen plaatsgevonden. 

   
Samenstelling bestuur en management 
Bestuurder: dhr. G.J. (Gert-Jan) Speksnijder 
manager medische behandeling  dhr. E. (Ewoud) Kattevilder 
manager paramedische behandeling dhr. W. (Wim) Stuijfzand 
Bestuur:  Stichting Fundis 
Aandeelhouders: Stichting Fundis heeft 100% van de aandelen 

   
Vertegenwoordiging aandeelhouders 
Stichting Fundis, voor deze J.G.J.M. van den Oever 

   
Gedragscode  
Goudenhart BV legt verantwoording af over de besteding van haar budget en de wijze waarop 
bestuurd wordt. De Zorgbrede Governance Code 2010 en de Wet Toezicht Zorginstellingen vormen 
daarbij het uitgangspunt. De statuten van Goudenhart en de reglementen van de Raad van Bestuur 
en de Raad van Commissarissen van Stichting Fundis voldoen aan de uitgangspunten van de 
Zorgbrede Governance Code. 

   
Vaststelling jaarrekening 
De jaarrekening 2020 is vastgesteld door de Algemene Vergadering op 4 mei 2021. 
    
Financiele situatie  



x 1.000   
Omzet   8.896 
Resultaat  428 
Eigen vermogen 557 
Budgetratio 5,98% 
Solvabiliteit 0,26 
Current ratio 1,33 

   
Medewerkers  
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde 
verslagjaar 74,2 (65,7 direct en 8,5 indirect) 
Ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) 3,6% 

   
Investeringen  
Er zijn het komende jaar binnen Goudenhart geen grote investeringen gepland, er zal naar 
verwachting uitsluitend sprake zijn van vervangingsinvesteringen van inventaris en automatisering. 

   
Bedrijfsactiviteiten  
Het (doen) bieden van multidisciplinaire behandeling, revalidatie en advies aan volwassenen, 
kwetsbare ouderen en cliënten met een chronische ziekte; het (doen) begeleiden van cliënten van 
jong tot oud bij veranderingen in eet- en leefstijl in relatie tot ziekte en gezondheid. De volgende 
disciplines zijn vertegenwoordigd: specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen, verpleegkundig 
specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, (GZ-)psychologen, maatschappelijk 
werk en diëtisten. 

   
Goudenhart B.V.   
Het werkgebied is grofweg het verzorgingsgebied van de Fundis-groep: de buitenranden zijn 
Zoetermeer, Bodegraven, Woerden, Schoonhoven, Bergambacht, Nieuwerkerk aan den IJssel, 
Lansingerland. 

   
Behandeling wordt geboden binnen 3 domeinen: geriatrische revalidatiezorg (GRZ), langdurige zorg 
(LDZ) binnen de WLZ en extramurale behandeling binnen ZVW.  

   
De back-office activiteiten voor Goudenhart worden vanuit het onderdeel Fundis Services verricht.  

   
Bedrijfsvoering  
Er wordt een beleidscyclus gehanteerd voor de bijstelling van de jaarplannen, begroting en 
businessplan. De planning- en controlcyclus is conform de cyclus van Fundis Holding afgestemd met 
de aandeelhouders. De belangrijkste risico’s en de daaruit voortkomende acties voor de organisatie 
zijn verwoord in de AO/IC-matrix. Per maand worden financiële cijfers, omzet- en 
resultaatsgegevens, marktgroei en ontwikkeling personeelskosten gerapporteerd aan het MT van 
de B.V. en aan de aandeelhouders. Ten behoeve van de productieverantwoording is een systeem 
van interne beheersing ingericht. Structureel vinden controles plaats op de geregistreerde 
productie. Bevindingen worden gerapporteerd aan het management/bestuur. 

   
Contractering  
Goudenhart heeft geen eigen Wtzi-toekenning en kan daarom niet zelfstandig contracten afsluiten 
met zorgverzekeraars voor  



poliklinische behandeling. Deze contracten worden door WelThuis als hoofdaannemer afgesloten 
en door Goudenhart als 
onderaannemer uitgevoerd. 

   
Terugblik 2020  
Het jaar 2020 stond volledig in het teken van de corona-crisis. Reguliere behandelingen namen af 
en covid behandeling nam fors toe. Binnen Goudenhart en daarnaast als onderdeel van de 
stuurgroep covid Fundis. 

   
Marketing   
Vanwege de corona-crisis is er nauwelijks tijd en ruimte geweest voor marketing.  

   
AO/IC en kwaliteit  
Binnen het kwaliteitsbeleid zijn de kwaliteitsmonitor en de directiebeoordeling leidend. 
In 2020 zijn de interne AO/IC-controles per kwartaal uitgebreid gedaan en zijn deze interne 
controles gevolgd door een review door Risk&Compliance.   

   
Innovatie   
Er is een blijvende oriëntatie op innovatie binnen behandeling en op toepassen digitale technieken. 
Voorbeelden hiervan zijn gebruik van apps, e-health toepassingen en hulpmiddelen. 

   
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Op sociaal vlak is specifiek te noemen dat er een persoonlijk scholingsbudget wordt gehanteerd per 
medewerker.   
Binnen alle behandeldisciplines worden er studenten van hogescholen en universiteiten opgeleid. 

   
Cliëntenraad/Ondernemingsraad 
In 2020 verzorgde zowel de centrale ondernemingsraad als de centrale cliëntenraad van Stichting 
Fundis de medezeggenschap voor medewerkers en cliënten van Goudenhart. 

   
Vooruitblik 2021  
Op financieel vlak is er een begroting 2021 opgesteld voor Goudenhart. Het gestelde target ROS 
voor 2021 is 5,5%.     
Verschuiving algemene paramedische inzet naar specialistische paramedische inzet i.v.m. te lage 
tarieven.  

   
Risico's    
Voor Goudenhart zijn in de begroting geen grote risico’s opgenomen. Uiteraard zal lopende 2021 
moeten blijken of de verwachtingen in de financiën en (ontwikkelingen in) de sector positieve 
invloed hebben op het resultaat. De verwachting is laag (< 10%) dat dit gebeurt. De begroting is 
ingestoken met een hoge ambititie.   

   
G.J. Speksnijder  
Bestuurder 
29-mei-21   

 


