Beleidsplan Stichting Santé Sociaal Domein STMR-Vitras
Versie januari 2018
1. Algemene gegevens
Naam:
Stichting Santé Sociaal Domein STMR-Vitras
Postadres:
Postbus 6063, 4000 HB Tiel
Bezoekadres:
Siependaallaan 1, 4003 LE Tiel
Telefoonnummer:
0344 - 679 469 (bestuurssecretariaat)
e-mailadres:
directie@stmr.nl
RSIN:
857916361
2. Toepasselijkheid en belang van beleidsplan op de feitelijke actuele toestand van de stichting
De Stichting Santé Sociaal Domein STMR-Vitras ontstaat per 2 januari 2018. De stichting maakt deel uit van
een groep waarvan Stichting Santé Partners aan het hoofd staat en – onder meer – Santé Diensten B.V.,
Stichting Santé Zorg Vitras, Stichting Santé Zorg STMR en Stichting Santé Sociaal Domein STMR-Vitras deel
uitmaken.
De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nut beogende activiteiten geen winstoogmerk, zoals
wordt beschreven en toegelicht in dit beleidsplan.
3. Inzicht in de concrete doelstelling
De stichting heeft ten doel het versterken van de zelfstandigheid en het welbevinden van de mensen in de
regio's waarin zij actief is, door mensgerichte zorg en ondersteuning te bieden in de eigen woon- en l
eefomgeving. De stichting is voor klanten, familie, ketenpartners en financiers een partner in (jeugd)zorg,
wonen en welzijn.
De concrete doelstellingen van de Stichting Santé Sociaal Domein STMR-Vitras voor het komende jaar zijn:

• Bijdragen aan het welbevinden van de inwoners van de 35 gemeenten door het bieden van
begeleiding, ondersteuning en hulp zodat mensen zo zelfstandig mogelijk verder kunnen;
• “Iedereen doet mee” mee mogelijk maken in 35 gemeenten door actieve samenwerking met
inwoners, gemeenten en maatschappelijke partners.
• Bijdragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd door JGZ, opvoeding
ondersteuning, begeleiding en vormen van jeugdhulp.
• Meer aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe proposities:
- in samenhang met zorg en wonen en op het snijvlak van welzijn en zorg (thuis
ondersteuning)
- het doorontwikkelen van de thuisbegeleiding voor meer specifieke groepen en voor
meer complexe vragen
- ketenversterking: dementie, ouderen
• Onze toekomstige strategie richt zich niet alleen op ouderen, maar zeker ook op Jeugd &
Gezin. Santé Partners hanteert een integrale benadering van de doelgroep Jeugd & Gezin. De
Jeugdgezondheidszorg vormt daarin een belangrijke spil. Vernieuwing van het jeugddomein is
gewenst en noodzakelijk en de vraaggerichtheid richting ouders en kinderen, invulling van de
preventieve zorg voor jeugd, normalisering en vroeg interventie, het gebruik van sociale media
en het beperken van de instroom naar de specialistische zorg maken hier deel van uit.
• Blijven investeren in goed relatiebeheer met gemeenten en andere partners in het Sociale Domein.
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• Gezien de verschillen in de organisatie-inrichting en portfolio wordt in 2018 een integratieplan
ontwikkeld dat vanaf 2019 ingaat.
4. Programma van te ondernemen activiteiten

Het stichten en exploiteren van instellingen op het gebied van de intra , semi- en extramurale zorg,
jeugdgezondheidzorg, welzijn en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei
wijze bevorderlijk kunnen zijn, al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid;
Het bevorderen van een samenhangend zorg, wonen en welzijnsbeleid, zowel plaatselijk als
regionaal, onder meer door het samenwerken met andere rechtspersonen en/of instellingen op
het gebied van de intra-, semi- en extramurale zorg, jeugdgezondheidszorg, welzijn en
aanverwante sectoren
Het oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen en/of voeren van de directie over, alsmede het financieren van andere instellingen en
ondernemingen, in welke rechtsvorm ook, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting.
Het sluiten van overeenkomsten met financiers voor de vergoeding van het uitvoeren van de zorgen dienstverlening binnen het werkgebied.
5. Omschrijving van de feitelijke werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten het uitvoeren en doen uitvoeren van diensten op het gebied van
begeleiding, ondersteuning, psycho-educatie (bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning), materiele
hulpverlening, belangenbehartiging, preventieve Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, jeugdhulp. Voor
inwoners van het werkgebied.
6. Beschrijving van de wijze waarop de stichting fondsen wil werven

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het kapitaal van de stichting;
subsidies en giften;
inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting, inkomsten uit afspraken met
gemeenten en regio’s van gemeenten
revenuen van eigendommen aan de stichting toebehorende;
schenkingen, legaten en erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet
anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en
andere baten en inkomsten.
7. Beschrijving van de wijze waarop de stichting verkregen inkomsten zal beheren

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De liquide middelen worden
beheerd, hier wordt niet mee belegd.
Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke
doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting en de verbonden rechtspersonen als
gedefinieerd in de statuten van Santé Partners als zorgorganisatie en met inachtneming van de
wet- en regelgeving die geldt voor de stichting als algemeen nut beogende instelling voor zover
toepasselijk.
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8. Beschrijving van de wijze waarop en aan welke doelen de stichting verkregen inkomsten zal
besteden

De inkomsten van de Stichting worden besteed aan het betalen van het personeel dat
verantwoordelijk is voor het uitvoeren en doen uitvoeren van diensten op het terrein van
verpleging, verzorging, behandeling en thuiszorg (VVT) voor met name ouderen.
9. Beschrijving van de met de uitvoering van het beleid beoogde resultaten

Het ondersteunen van mensen zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen.
Met belevingsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving, activeren we de kracht
van mensen en dragen we bij aan hun welbevinden en vitaliteit.
10. Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

De stichting kent als organen de raad van bestuur, en de raad van toezicht.
Raad van Bestuur (RvB):



De heer R.E. Axt (voorzitter)
Mevrouw A.A.M. van der Linden

De bestuurders worden verloond in de topstichting Santé Partners en niet in deze stichting.
De beloning vindt plaats conform het bepaalde in de WNT2
Raad van Toezicht (RvT):








Mevrouw M.J.R. Groenewoud (voorzitter)
Mevrouw E.N. Blokzijl
Mevrouw D.A.M. Koreman
Mevrouw J.S.D. Scheidsbach
De heer J.H.J.G. Roelofs
Mevrouw M.J. Boon
Mevrouw M.M. Ferwerda

De vergoeding van de RvT vindt plaats vanuit de topstichting Santé Partners en niet in deze
stichting. Ook deze beloning vindt plaats conform het bepaalde in de WNT2 en de richtlijnen van
de NVTZ.
Beloningsbeleid van de instelling
Medewerkers worden verloond vanuit de topstichting Santé Partners en niet vanuit deze stichting.
De beloning vindt plaats conform de voor de topstichting vigerende CAO’s (CAO VVT en CAO
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening).
11. Balans en staat van baten en lasten

Deze informatie moet steeds binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt
worden. De stichting ontstaat per januari 2018, de balans van staten en lasten wordt binnen 6
maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt in de jaarrekening 2018, die uiterlijk op
30 juni 2019 gepubliceerd wordt.
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