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Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel hoofdzakelijk aan ouderen verzorging, verpleging, behandeling en
huisvesting aan te bieden, met het oogmerk voorwaarden te scheppen voor een zo goed mogelijk
welbevinden.
Bestuurssamenstelling
Voor de bestuurssamenstelling verwijzen wij u graag naar artikel 5.1.9 toelichting resultatenrekening,
punt 26 bezoldiging bestuurders en toezichthouders van de jaarrekening, waarin deze is opgenomen,
zie bijlage 1.
Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht van Van Neynsel ontvangen voor de
door hen in die hoedanigheid verrichtte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding
voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.
Voor niet beleidsbepalende werkzaamheden, met name uitvoerende werkzaamheden, kan aan hen in
voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid van Van
Neynsel is er overigens op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk
aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.
De beloning sluit aan op de per 2013 geldende Wet Normering Topinkomens
Activiteiten verslag
De activiteiten van Van Neynsel hebben voor 2012 en ook voor 2013 bestaan uit aan de doelstelling
gerelateerde activiteiten in het dagelijkse werk en voor 2012 in het bijzonder voor het project “Operatie
Beter”, waarbinnen een kwaliteitsslag is gemaakt op de verantwoording van de geleverde zorg in het
zorgleefplan en de medewerkers bewuster zijn getraind op hun persoonlijke betrokkenheid.
Daarnaast is extra aandacht besteedt aan de diverse samenwerkingsverbanden in ’s-Hertogenbosch,
waarbij het project Dementiezorg extra naar voren is gekomen. Ook de ombuiging van de Geriatrische
revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet heeft de nodige aandacht gevraagd.
Verkorte staat van baten en lasten over 2012 in het kader van de ANBI;
Over 2012 zijn geen ontvangsten in het kader van schenkingen en of dotaties te melden
De baten en lasten van de reguliere bedrijfsvoering zijn terug te vinden in de jaarrekening.

Verkort beleidsplan
Het beleid van Van Neynsel is erop gericht haar doelstellingen te verwezenlijken, welke deze
doelstellingen zijn vindt u terug op onze reguliere website. Onderstaand vindt u een korte weergave.
Visie 2013 - 2015: "Zeker in eigen wijk"
Onderstaand vind je onze verkorte versie van de beleidsvisie voor de periode 2013-2015. Er is bewust
gekozen voor een visie op hoofdlijnen en beperkte termijn gelet op het snel veranderende speelveld.
De komende jaren willen we investeren in vijf thema's:
 Integrale wijkzorg met levensloopgarantie, die burgers zekerheid biedt dat ze altijd in eigen
wijk kunnen blijven wonen;
 Gespecialiseerde expertise gericht op een snel herstel en terugkeer naar huis na medische
ingreep (geriatrische revalidatie) en gericht op dementiezorg;
 Vitale teams met vaste samenstelling die alle zorgvragen snel, goed en zelfstandig kunnen
oplossen;
 Servicegerichte ondersteuning voor cliënten en medewerkers op alle locaties;
 Betaalbaar vastgoed zowel voor onze cliënten als onze organisatie.
Kernwaarden
Onze kernwaarden komen uit het hart en zijn van ons allemaal. Bedenk bij alles wat je doet wat ze
voor jou betekenen, op welke manier je ze kunt uitdragen en toepassen in je werk.
Hoogstpersoonlijk
Ik ken mijn cliënten en wil ze nog beter leren kennen. Ik ken hun verhaal, hun wensen en behoeftes.
Daar speel ik op in. Met al mijn aandacht.
Hoogstpersoonlijk.
Verrassend betrokken
Ik toon belangstelling en leef met cliënten en collega’s mee. Ik voel me verbonden met de organisatie.
Ik ben trots op wat we bereiken en laat me horen als ik iets zie wat beter kan. Zo ben ik verrassend
betrokken.
Samen professioneel
Ik ben vaardig in wat ik doe, net als mijn collega’s. We houden elkaar scherp, vullen elkaar aan en
versterken elkaar. Waar nodig laat ik me bijscholen. Zo zijn we samen professioneel.

