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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

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

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Dhr. drs. A.C. van Esterik

Dhr. drs. A.C. van Esterik

Dhr. drs. A.C. Theil

2 4 9 5

Stichting GGz Centraal behandelt, begeleidt en ondersteund mensen met psychische 
problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen hebben.

In de statuten is bepaald dat Stichting GGz Centraal niet beoogd winst te maken.

Onze raad van toezicht bestaat per 1 januari 2022 uit zes personen. Onze raad van 
toezicht werkt op basis van de principes van de zorgbrede governancecode.

Stichting GGz Centraal

www.ggzcentraal.nl

Postbus 3051

communicatie@ggzcentraal.nl

3 2 1 5 2 6 9 2
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1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Stichting GGz Centraal biedt daartoe diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie 
en voorlichting aan mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale 
problematiek. GGz Centraal heeft een Wvggz-aanmerking en is in staat zorg te geven 
aan mensen die gedwongen zijn opgenomen. Het streven van GGz Centraal is de zorg 
zo dicht mogelijk bij onze cliënten aan te bieden.

Naast direct cliëntgericht aanbod verzorgt GGz Centraal ook consultatie aan 
samenwerkingspartners en verwijzers.

Om te voorkomen dat mensen met psychische problemen tussen wal en schip vallen 
werken wij intensief samen met huisartsen, sociale wijkteams, jeugdzorginstellingen, 
algemene ziekenhuizen, ambulante zorgaanbieders, forensische psyciatrie, 
verslavingszorg en RIBW-instelingen.

Stichting GGz Centraal verkrijgt haar inkomsten vanuit:
1) de Zorgverzekeringswet (Zvw)
2) de Wet langdurige zorg (Wlz)
3) de Jeugdwet
4) de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
5) Subsidies
6) Overige bedrijfsopbrengsten.

Stichting GGz Centraal besteed haar inkomsten aan de behandeling, begeleiding en 
ondersteuning van mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun 
eigen leven kunnen hebben.

Het grootste deel van het vermogen van Stichting GGz Centraal zit vast in stenen, 
materiële vaste activa(MVA). Het andere deel staat op de spaarrekening, andere 
bankrekeningen en voor een deel ook op een geblokkeerde rekening ten behoeve van 
de investeringen. Stichting GGz Centraal belegt niet en alle verkopen van MVA wordt 
ook weer in stenen geïnvesteerd.

Openhttps://www.ggzcentraal.nl/over-ons/organisatie



03 van 06

1 Algemeen (vervolg)

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

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

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Open

Het beloningsbeleid voor het bestuur van Stichting GGz Centraal is in 
overeenstemming met de besluiten van de raad van toezicht. De raad van toezicht 
draagt er zorg voor dat in geen geval de grenzen van het in de WNT vermelde 
norminkomen wordt overschreden.

Het personeel van de Stichting GGz Centraal valt onder het beloningsbeleid wat is 
opgenomen in de CAO Geestelijke gezondheidszorg.

Ons Jaarverslag van Stichting GGz Centraal is op 31-5-2022 gepubliceerd.

Zoals voor alle zorginstellingen kunt u het jaarverslag 2021 vinden op:

www.jaarverslagenzorg.nl

klik op: Archief DIGI MV
en dan zoeken op:
Instellingsnaam: GGz Centraal
Jaar: 2021

www.jaarverslagenzorg.nl
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

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

198.121

118.761.662

42.201.415

0

0

526.884

21.942.312

119.486.667

64.143.727

183.630.394

0

122.296.090

38.449.026

0

0

538.569

16.584.145

122.834.659

55.033.171

177.867.830

3 1 1 2 2 0 2 1

6.748.627 9.193.450

61.392.929 52.381.439

60.183.513 65.122.780

55.305.325 51.170.161

183.630.394 177.867.830

31-12-2021 31-12-202131-12-2020 (*) 31-12-2021

www.jaarverslagenzorg.nl

klik op: Archief DIGI MV
en dan zoeken op:
Instellingsnaam: GGz Centraal
Jaar: 2021
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +

234.641.951

10.678.542

8.530.823

253.851.316

0

195.339.073

10.871.809

36.424.264

215.592.287

11.745.936

4.324.901

231.663.124

0

180.608.450

11.126.617

0

35.848.294

242.635.146

-2.204.679

9.011.491

227.583.361

-2.252.759

1.827.004

2021 2020 (*)

253.851.316 231.663.124
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

www.jaarverslagenzorg.nl

klik op: Archief DIGI MV
en dan zoeken op:
Instellingsnaam: GGz Centraal
Jaar: 2021

www.jaarverslagenzorg.nl Open


