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Jaarrekening 2020 

Stichting ZorgFactor™ ® heeft in 2020 de bekendheid van Stichting ZorgFactor™ ® binnen Nijkerk verder vergroot. 
In de huis aan huis krant en daaraan verbonden de internetsite, werden artikelen geplaatst waarmee de 
Nijkerkse inwoners een beter beeld kregen over waarom de Stichting is opgestart en welke dienstverlening de 
Stichting zal leveren. 
Hiermee is de trend ingezet om nieuwe ontwikkelingen kenbaar te maken en de mensen op de hoogte te 
brengen. 
Daarnaast werd er in 2019 al gestart om op de winkelwagentjes bij de AH en Jumbo een bord te plaatsen over 
Stichting ZorgFactor™ ®, dit loopt in augustus 2021 af. 

Ook is er in 2020 een contract getekend met de Gemeente Nijkerk om mensen die nu in de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) zitten en waarvoor de Gemeente verantwoordelijk is,  over te zetten naar de 
WLZ (Wet Langdurige Zorg). 
Hierdoor zijn er meer budgetten beschikbaar om zorg in te kopen en heeft de Gemeente meer kapitaal tot haar 
beschikking om de gelden anders in te zetten. 
Stichting ZorgFactor™ ® heeft zich 3 jaar hard gemaakt dit te voor elkaar te krijgen. 

Ook is er een nieuwe Stichting opgericht om professionals een baan te kunnen geven om Stichting ZorgFactor™ ® 
ondersteuning te kunnen bieden. 
De afgelopen jaren is gebleken dat deze professionals nodig zijn om sturing te geven aan de grote groep van 
vrijwilligers. 
Vanwege de sterke groei zitten hier ook medewerkers in voor de financiën, administratie en coördinatoren. 
Stichting ZorgFactor™ ® zelf heeft geen mensen in dienst, en dit zal ook zo blijven. 
Echter inhuur van externe bedrijven is nodig om de bedrijfspolicy  op de rit te kunnen krijgen en te houden.  
De Stichting zal groeien en de dienstverleningen verder uitgebreid worden. 
De Stichting heeft ook het doel om nieuwe Stichtingen te helpen op te zetten, als deze van grote meerwaarde 
zijn voor de mensen die hulp nodig hebben en om de knelpunten uit de samenleving te kunnen oplossen. 
 
In 2020 is er gestart, in samenwerking met de Taalschool Veluwe en de Gemeente Nijkerk, om statushouders  
2 cursussen aan te bieden. 
De cursus schoonmaak en de cursus assistent zorg, vanuit de Stichting ZorgFactor™ ®  Academie. 
Deze zijn gekozen omdat, er zowel in de schoonmaak als de zorg vele banen niet ingevuld kunnen worden. 
De theorie is gedaan door de Taalschool, waarbij de praktijklessen en stage door Stichting ZorgFactor™ ® gedaan 
is. 
Beide zullen in 2021 afgerond worden, waarbij de deelnemers aan schoonmaakcursus na het behalen van het 
examen een erkend RAS diploma in ontvangst kunnen nemen, en voor de assistent zorg een certificaat uitgereikt 
zal worden. 
Aansluitend is het de bedoeling dat de mensen die aan deze cursus deelgenomen hebben , als vrijwilliger mee te 
laten lopen bij Stichting ZorgFactor™ ® om de Nederlandse taal nog beter machtiger te worden. 
In tussentijd zal gezocht worden naar mogelijkheden deze mensen een toekomst te kunnen bieden in een vaste 
baan, of zoals de zorgcursisten, met hun opgedane kennis,  een verkorte vervolg opleiding,  helpende 1&2 te 
doen. 

Het gastenbestand is met 50% gestegen, waarbij 1 van de gasten is overgeplaatst naar een verpleeghuis. 
Bij de intake zijn de doelen opgemaakt en zijn deze allemaal in 2020 100% behaald. 
Ook het aantal vrijwilligers aantal is ruim gestegen, zodat de “een op een” begeleiding, die wij voor ogen hebben 
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gecontinueerd is. 
De vernieuwende opzet van Stichting ZorgFactor™ ® blijkt te slagen. 
 
Onze dienstverlening is verder uitgebreid, zodat er nu een fysiotherapeut, pedicure en kapster hun 
werkzaamheden uitvoeren in ons pand. 
Deze mensen hebben zeer ruime kennis en kunnen we zeggen dat, er een gerenommeerd team staat ten 
diensten van onze gasten en vrijwilligers. 
Daarnaast zijn er stageplekken gecreëerd voor ergotherapeuten maar ook statushouders van de Taalschool 
Veluwe en zijn wij een erkende leerschool geworden. 
Er zijn al diverse stagiaires bij ons geweest, die geslaagd zijn inmiddels. 

Doelstelling 2021 
1.)  Goede samenwerking met de Taalschool Veluwe en uitbreiding van de mogelijkheden. 
2.)  Meer mensen (vrijwilligers) blijven ondersteunen met een financiële tegemoetkoming. 
3.)  Uitbreiding van het aantal gasten.  
4.)  Nog meer bekendheid creëren bij de Nijkerkse burgers, door plaatsing van advertenties en stukken in   
       kranten. 
5.)  Verdere uitbreiding van de werkzaamheden die Stichting ZorgFactor™ ® voor ogen heeft en de gaten op  
       zullen vullen die zij maatschappelijk nodig vind met als uitgangspunt “een menswaardig bestaan”. 
6.)  Vermeerdering van het opzetten van nieuwe Stichtingen en samenwerkingsverbanden, om een bijdrage te  
      kunnen leveren voor betere en veranderde zorg voor haar medewerkers en gasten, in de breedste zin van het 
      woord. 
7.)  Het leveren van uitmuntende en warme zorg door kleinschaligheid. 
8.)  Fungeren als portaal waar alle vragen en aanvragen binnenkomen. 
9.)  Helpen opzetten van nieuwe Stichtingen WFactor en Stichting ZorgFactor Midden Nederland, waarbij  
       Wfactor een uitzend Stichting zal zijn voor mensen die naast de samenleving vallen en waarbij het risico voor  
       ondernemers die deze mensen willen inhuren, zonder risico zal zijn en indienst genomen kunnen worden. 
10.) Helpen opzetten van een gecertifieerde Zorg- en Verpleeg stichting Stichting ZorgFactor Midden Nederland 
        om vernieuwde en menswaardige zorg te kunnen bieden. 
 
Voor alle Stichtingen zal gelden, dat deze los staan van Stichting ZorgFactor™ ®, waarbij de bestuurders van 
Stichting ZorgFactor™ ® ook de bestuurders zullen zijn voor de nieuwe Stichtingen, aangevuld door een 
adviescommissie en voor Stichting ZorgFactor Midden Nederland een Raad van Toezicht, Cliëntenraad, en Raad 
van bestuur. 

Het blijven opletten van signalen uit de samenleving en invulling geven in de vorm van ondersteuning, zal een 
steeds belangrijker taak worden. 
 
De mensen die hulp nodig hebben mogen niet in de steek gelaten worden en moet er een uitstrekkende hand 
aanwezig zijn, voor zowel de mensen als de zorgprofessionals. 

Stichting ZorgFactor ™ ® zal er niet alleen zijn voor mensen met een aandoening, maar ook voor mensen die 
tijdelijk niet kunnen deelnemen aan het arbeidsverkeer. 
Een plek voor iedereen die rust, regelmaat en reinheid nodig heeft, welke wordt ingegeven door veel plezier en 
liefde. 
De uitstrekkende hand van Stichting Zorgfactor ™ ®. 
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1.1 Balans per 31 december 2020  
(Na resultaatbestemming) 
 
 

31 december 2020   31 december 2019 
 
 

ACTIVA     €   €   €              € 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen       4.900    0 
Inventaris        2.400    0 
Vervoersmiddelen     20.300    0____         
                                                                                                               27.600                                               0 
  
 
 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
Handelsdebiteuren    24.694     5.731 
Overige vorderingen      2.167     2.167 
Overlopende activa      1.772     1.772 

28.633                9.670 
 
Liquide middelen       16.844                     958 
 
       _____               _____ 
Totaal activazijde      73.077               10.628 
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1.1 Balans per 31 december 2020 
(Na resultaatbestemming) 
 
      31 december 2020   31 december 2019 
PASSIVA       €   €   €              € 
 
Vrij besteedbaar vermogen 
Overige reserves        33.536     3.148 
           33.536     3.148 
 
Langlopende schulden 
Schulden aan kredietinstellingen        9.775            0 
           9.775           0 
Kortlopende schulden 
Handelscrediteuren       27.778      2.263 
Overige schulden                 0     5.217 
Overlopende passiva            1.988            0 

 29.766                     7.480 
 
         _____                   _____ 
Totaal passivazijde       73.077                    10.628 
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1.2 Staat van baten en lasten over 2019 
 
 

2020         2019 
                 ------------                        -------------           
             

€                € 
 
Baten als tegenprestatie voor leveringen     131.875     54.932 
Giften en baten uit fondsenwerving       15.448             40 
        -----------                 ---------            
Baten         147.323     54.972 
 
Overige lasten          _9.708       3.391 
Activiteitenlasten           9.708       3.391 
 
Bruto exploitatieresultaat       160.300      51.581 
Vrijwilligersvergoeding                        20.138        7.065 
Huisvestingskosten         47.853        24.227 
Verkoopkosten            6.689           4.011 
Autokosten           9.686               0 
Algemene kosten         40.725     12.967 
Beheerslasten        129.568     48.270 
 
Exploitatieresultaat     `    30.732       3.311 
 
Rentelasten en soortgelijke kosten          -344          -184 
Som der financiële baten en lasten     _   -344         -184 
Resultaat       30.388       3.127 
 
       ______     ______ 
Resultaat        30.388         3.127 
 
Bestemming resultaat: 
Overige reserve        30.388       3.127 

 30.388       3.127 
 
 
 
 
 
 
 

 


