Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Trajectum

Nummer Kamer van
Koophandel

0 4 0 7 5 2 4 4

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

Hanzeallee 2

Telefoonnummer

0 8 8 9 2 9 5 0 0 0

E-mailadres

info@trajectum.info

Website (*)

www.trajectum.nl

RSIN (**)

8 1 5 2 0 5 7 5 2

Aantal medewerkers (*)

1 5 7 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

de Wit, Dick Cornelis

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Kappeyne van de Copello-Rakic, Melina

Algemeen bestuurslid

Leijendekkers, Suzanne

Overige informatie
bestuur (*)

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

De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder
wordt begrepen het zonder uitsluitingscriteria bieden en bereiken van een
professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding inclusief
verpleging en verzorging, aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en
onbegrepen en/of risicovol gedrag in de keten, al dan niet met een forensische
achtergrond, zowel binnen als buiten de Stichting en de met haar verbonden
rechtspersonen, en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

IB 113 - 1Z*2FOL 

Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan
professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes,
wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn
richtinggevend voor de te bieden zorg.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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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?

Trajectum is een organisatie voor mensen met LVB, psychiatrische problematiek en
met risicovol en onbegrepen gedrag en de daarbij behorende veiligheidsrisico’s. Een
organisatie die in staat is specialistische en hoogwaardige residentiele en ambulante
zorg te bieden aan deze complexe doelgroep waarin de methodiek leidend is. Dit wordt
uitgevoerd binnen in- en externe veiligheids- en kwaliteitseisen. Gebruik makend van
een eigen kenniscentrum.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen van de Stichting zal wordt gevormd door:
a. het stichtingskapitaal;
b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;
c. subsidies en donaties;
d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
e. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn; f. alle andere
wettige verkrijgingen en baten.

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 spaarrekening,
beleggingen etc).

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. transparante en effectieve behandel- en begeleidingstrajecten voor individuele
cliënten te ontwikkelen en uit te voeren, daaronder begrepen verpleging en verzorging;
b. intramurale, extramurale en ambulante voorzieningen oor behandeling en
begeleiding, daaronder begrepen verpleging en verzorging, op te richten, te exploiteren
en in stand te houden;
c. te participeren in onderzoek naar verbetering van methoden en technieken voor
behandeling en begeleiding, daaronder begrepen verpleging en verzorging;
d. te beschikken over en deel te nemen in netwerken met samenwerkingspartners
voor de behandeling en begeleiding, daaronder begrepen verpleging en verzorging,
van de doelgroep;
e. een therapeutisch milieu voor multidisciplinaire behandeling en begeleiding,
daaronder begrepen verpleging en verzorging, in stand te houden;

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

https://www.trajectum.nl/zorgaanbod

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Voor het bestuur geldt de Wet normering topinkomens. Voor het personeel in
loondienst wordt de CAO gehandicaptenzorg gehanteerd.

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.

https://www.trajectum.nl/sites/default/files/jaarbeeld_trajectum_2021_def.pdf

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

https://www.trajectum.nl/sites/default/files/jaarbeeld_trajectum
_2021_def.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 68.652.616

Financiële vaste activa

€

€

0

210.917

0

€ 72.060.814
€

+

€ 68.863.533

217.655

€ 72.278.469

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 18.573.125

€ 20.905.455

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 18.044.974

0

0

€ 36.618.099

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

Eigen vermogen

€ 29.136.885

€ 27.749.613

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 44.609.019

€ 47.315.527

Kortlopende schulden

€ 28.516.733

€ 24.948.142

Totaal

€ 105.481.632

3.218.995

3.359.001

0

+
€ 31.093.814

+
Totaal

31-12-2021

0

€ 10.188.359

+

€ 105.481.632

+

31-12-2021

+
€ 103.372.283

+

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=trajectum

+
€ 103.372.283
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

136.210.993

€

125.631.994

Subsidies

€

2.654.918

€

4.252.103

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.352.080

€

1.779.842

Som der bedrijfsopbrengsten

€

140.217.991

€

131.663.939

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

140.217.991

€

131.663.939

Personeelskosten

€

104.457.748

€

99.345.432

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

8.056.775

€

5.079.260

Huisvestingslasten

€

3.345.306

€

3.411.694

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

343.455

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

21.347.252

€

19.248.009

Som der bedrijfslasten

€

137.550.536

€

127.084.395

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.280.183

€

-1.433.456

Resultaat

€

1.387.272

€

3.146.088

Totaal baten

+

Lasten

+

+

+

+
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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.

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=trajectum

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2021&town=&organization=trajectum

Open

