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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.
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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.
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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.
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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.
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: Drs. D.W. Veluwenkamp (statutair voorzitter raad van bestuur)
	10: 
	9: 
	12: 
	11: Mw F. van Dijk, psychiater (statutair lid a.i. raad van bestuur)
	7_A4: 3071
	16_ML: Maatschappelijke functie met als hoofddoelstelling het bieden en bevorderen van verantwoorde geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en forensischae zorg: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.Het geven van beroepsgericht onderwijs in het kader van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.De stichting heeft geen winstoogmerkDe Governancecode Zorg 2017 is leidend bij de effectuering van de doelstellingen van de stichting.  
	13_ML: 
	0: Stichting Arkin
	5: WWW.arkin.nl
	2: Klaprozenweg 111
	4_EM: rvb@arkin.nl
	1_KVK: 34310392
	6_RSIN: 819836801
	3_TEL: 0205905723
	18_ML: Het gehele jaar bieden van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en forensische zorg. Hierbijj wordt samengewerkt met de ketenpartners.Klinische vestigingen: 12 klinische vestigingen in Amsterdam, 1 in Utrecht en 1 in Amstelveen.Poli’s: 16 poli’s in Amsterdam en 1 in Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Almere en DiemenSpreekuurlocaties: meer dan, deze bevinden zich in Amsterdam, Alkmaar, Almere, De Bilt, Gorinchem, Houten, IJsselstein, Soest, Utrecht, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Woerden.RoadsDe locaties van Roads zijn hierbij niet meegenomen: zie https://www.roads.nl/locatie
	19_ML: De inkomsten zijn afkomstig uit: vergoeding voor de geleverde zorg op basis van de Zorgverzkeringswet, Wet Langdurige Zorg, financiering door gemeenten en financiering door DJI. Verder wordt financiering ontvangen voor opleidingsplaatsen. Daarnaast worden gelden ontvangen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
	20_ML: De inkomsten worden besteed aan het geven van zorg, het opleiden van medewerkers en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.Vermogen wordt aangehouden in vastgoed dat in eigen gebruik is en in rekeningcourant rekeningen. 
	21: 
	_MLT: 
	knop: 

	22_ML: De statutaire raad van bestuur wordt beloond conform de WNT.Voor de beloning van het personeel wordt de CAO GGZ toegepast.
	23_ML: Missie Arkin: Samen zijn we Arkin, dé expert op het gebied van psychische zorg. Samen maken we ons sterk voor de mentale veerkracht van onze cliënten. We beschikken over een breed palet aan kennis en vaardigheden naar de laatste wetenschappelijke inzichten. We zijn in staat om deze, óók bij de meest ernstige problematiek en in de meest ingewikkelde situaties, praktisch en persoonlijk in te zetten voor onze cliënten én hun naasten. We lopen voorop als het gaat om innovatieve zorg en waarborgen daarmee toegankelijke, effectieve en betaalbare zorg voor onze cliënten en hun naasten.In lijn met de missie is in 2020 zorg geleverd, zijn wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd en is invulling gegeven aan de beroepsopleidingen. Specifieke aandacht vroeg daarbij in 2020 het omgaan met het Corona virus. Op regionaal niveau heeft Arkin daartoe deelgenomen aan het ROAZ-overleg.KernwaardenNieuwsgierig zijn: Oprechte, warme belangstelling in de ander hebben. Met plezier blijven leren en ontwikkelen.Lef tonen: Eigenaarschap: verantwoordelijkheid nemen en van daaruit handelen, durven gaan voor wat goed is voor cliënten, hun naasten, collega’s, de organisatie. Elkaar positief uitdagen.Verbinding maken: Samen Sterker! Op alle aspecten en niveaus, zowel intern als extern. Tegelijkertijd zakelijk en persoonlijk betrokken. Ervoor kiezen om toegankelijk en transparant te zijn. Verschillen willen overbruggen.
	24: 
	_MLT: https://arkin.nl/documents/2021/06/Governance-RvT-verslag-2020.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 107012
	6_GT: 82077
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 11556
	4_GT: 107012
	9_GT: 93633
	10_GT: 200645

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 106574
	6_GT: 62803
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 17250
	4_GT: 106574
	9_GT: 80053
	10_GT: 186627

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 916
	1_GT: 62782
	3_GT: 47357
	4_GT: 89590
	5_GT: 200645

	4: 
	2_GT: 1110
	1_GT: 62715
	3_GT: 51586
	4_GT: 71216
	5_GT: 186627

	0: 
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	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 274886
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	3_A7: 4855
	4_A7: 316062
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	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 316062
	11_A7: 251767
	17_A7: 313923
	12_A7: 10665
	18_A7: -2072
	13_A7: 16057
	19_A7: 67
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 35434

	2: 
	1_A7: 257154
	2_A7: 27408
	3_A7: 5946
	4_A7: 290508
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 290508
	11_A7: 227817
	17_A7: 288013
	12_A7: 9559
	18_A7: -2040
	13_A7: 15839
	19_A7: 455
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 34798

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




