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Betreft: jaarrekening 2021 

Kenmerk: B2205148  31 mei 2022 

Hierbij ontvangt u de Jaarrekening 2021 van Stichting Anton Constandse. Het was 

wederom een bijzonder jaar. De coronacrisis vroeg om extra inspanningen en 

creativiteit van onze medewerkers, om de continuïteit van begeleiding van onze 

cliënten en deelnemers te waarborgen. Zij verdienen daarvoor alle waardering.  

 

Bijgaande jaarrekening kent enkele bijzonderheden die ik hierbij graag aan u 

toelicht. 

Na het negatief jaarresultaat in 2019 min € 1.698.769 (waarvan 1.228.000 IT 

project) en 2020 min € 1.041.299 (waarvan € 472.000 IT project en € 771.000 extra 

uitgaven vanwege Corona), sluiten wij 2021 af met een positief resultaat van plus € 

2.879.129. 

 

Het positief resultaat 2021 wordt ten dele veroorzaakt door een substantiële 

verhoging (na eerdere korting) van de tarieven voor “wonen intensief” voor 

beschermd wonen cliënten. De gemeente Den Haag heeft, na een aanvullend 

tariefonderzoek, die tarieven verhoogd per 1 juli 2021 en met terugwerkende 

kracht per 1 januari 2020 doorgevoerd. In onze begroting waren wij van het meest 

negatieve scenario uitgegaan op basis van de eerdere tariefskorting. 

 

Daarnaast bleek in 2021 dat meer Wmo cliënten een beschermd wonen indicatie 

voor Wlz financiering hebben gekregen dan werd verwacht. De Wlz kent een 

hogere kostenvergoeding dan de Wmo, onder meer doordat verpleging en 

verzorging integraal onderdeel van dat budget uitmaken en de Wlz uitgaat van 

meer inzet van ondersteuners. Ook dit verklaart een belangrijk deel van het 

positief financieel resultaat, omdat in 2021 nauwelijks extra personeel 

beschikbaar was. 

 

De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat Stichting Anton Constandse structureel 

vacatures heeft die moeilijk te vervullen  zijn.  
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Ook de inzet van tijdelijk personeel en inhuur bleek in 2021 bijzonder lastig. Dit 

veroorzaakte niet alleen een hoge werkdruk, maar ook substantieel lagere 

personeelskosten. Een ongewenste en zorgelijke situatie die de volle aandacht 

heeft van ons management. Het beschikbaar houden en krijgen van voldoende 

personeel is prioriteit nummer één. Naarmate wij daarin beter slagen zal het 

financieel resultaat weer meer in balans komen. 

 

Mocht u vragen hebben over bijgaande jaarrekening of ons beleid dan zijn wij 

graag bereid om u een nadere toelichting te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Edwin ten Holte 

Bestuurder 
































































