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1 Terugblik Raad van Bestuur
Terugkijken op het jaar 2020 kan niet zonder goed stil te staan bij wat een bijzonder jaar dit is
geweest vanwege COVID-19. Voor iedereen kwam het virus, en alles er omheen als een verrassing, en zo ook voor MOB. Wij waren als organisatie in januari en februari nog aan het nagenieten van ons 15-jarig jubileum, dat we in december 2019 hebben gevierd aan de Maas. Alle medewerkers waren nog maar kort met nieuwe energie begonnen aan het jaar 2020 toen er zich een
onverwachte externe ontwikkeling voordeed. In maart moesten we van de één op de andere
dag allerlei maatregelen bedenken en inzetten om ons werk te kunnen blijven doen. Met spoed
veel meer persoonlijke beschermmiddelen inkopen dan normaal, nadenken over de invloed van
deze nieuwe bedreiging voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en cliënten.
Maar ook bedenken op welke manier wij onze diensten veilig konden voortzetten, voor aanvullende kinderopvang zorgen en van thuiswerken het nieuwe normaal maken voor het kantoorpersoneel.
Vanuit de terugblik naar wat er allemaal op ons
af is gekomen, kunnen wij alleen maar zeggen
dat wij enorm trots zijn op het inlevings- en
aanpassingsvermogen en de creativiteit van
onze organisatie, medewerkers en cliënten.
Binnen de organisatie hebben de verschillende
ondersteunende diensten en medewerkers in
een snel tempo de taken opgepakt om alle
veranderingen zo goed mogelijk op te vangen
en alle ontwikkelingen bij te houden.
Hierbij kan onder meer worden gedacht aan:
- Duidelijke communicatie naar de cliënten en
medewerkers, altijd gebaseerd op de laatste
ontwikkelingen en adviezen vanuit het RIVM
en de GGD.
- Een persoonlijke brief aan alle cliënten.
- Bijzonder verzuim voor medewerkers die
corona-gerelateerde klachten hadden, positief
getest waren of in quarantaine moesten.
-Berichten van steun vanuit het bestuur aan de medewerkers.
Het organiseren van kinderopvang op de locaties om medewerkers zo flexibel mogelijk in te
kunnen zetten om de zorg te kunnen blijven leveren.
-Vanaf het begin voldoende persoonlijke beschermmiddelen op voorraad hebben voor de
veiligheid van medewerker en cliënt dankzij de inventiviteit van onze afdeling facilitair.
-Het bieden van psychische ondersteuning aan medewerkers middels een intern spreekuur
met een psycholoog.
-Het bevorderen van de thuiswerkplekken middels onder meer extra schermen, laptops,
toetsenborden en bureaustoelen.
-Het zo veel mogelijk blijven bieden van de reguliere zorg en waar niet mogelijk het bieden
van alternatieve zorg.
-Telefonisch contact onderhouden met onze cliënten en het bieden van onder meer een
boodschappendienst.
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-De cliënten in het zonnetje zetten door
een bloemetje rond te brengen en een
leuk pakketje met een steunend
bericht en een klein cadeautje te
Verzenden. Daarnaast proberen de
eenzaamheid te bestrijden in onze
woonzorgservicelocaties in de periode
dat naasten niet
binnen mochten komen door onder
meer het organiseren van muzieksessies, bij te wonen vanuit het eigen
balkon.
- Het samen met andere partijen
meewerken aan de draaiboeken voor
de coronahotels, mochten deze door
de druk op de ziekenhuizen nodig zijn.
Het is een periode geweest met vele
uitdagingen en daarmee ook een
periode van ontwikkeling en groei
voor MOB als organisatie.
Zo is een positieve consequentie van het “anders” moeten werken, dat ‘remote working’, het
werken op afstand, een enorme boost heeft gekregen. We hebben geleerd dat het heel goed
mogelijk is om via Teams of Zoom efficiënt te vergaderen en dat dit veel reistijd en parkeerkosten kan besparen. Uiteraard is het goed om elkaar ook regelmatig face-2-face te zien en hopen
we dat dit in 2021 weer meer mogelijk wordt.
Ook onze individueel begeleiders zijn tot de conclusie gekomen dat zij een groot deel van de
begeleiding aan de client digitaal kunnen geven. MOB heeft deze begeleiders in 2020 gefaciliteerd door voor elke begeleider een laptop beschikbaar te stellen. De individueel begeleider kan
op deze manier vanuit huis rapporteren, documenten raadplegen, scannen en communiceren
met de client. Het is hierdoor niet meer nodig om naar kantoor te gaan, de werkzaamheden
kunnen ongeacht plaats en tijd altijd worden uitgevoerd. Voor een goede begeleiding is het uiteraard wel nodig om bij de client thuis te komen. De frequentie hiervan kan door digitalisering
wel worden verlaagd waardoor de ondersteuning meer efficiënt kan worden ingezet.
Het faciliteren van de individueel begeleiders door het beschikbaar stellen van laptops is onder
meer mogelijk gemaakt door de subsidieregeling SET COVID-19 2.0. MOB heeft binnen deze
regeling een aantal projecten gesubsidieerd gekregen. De regeling heeft als doel om digitale
toepassingen voor zorg op afstand mogelijk te maken. MOB heeft subsidie aangevraagd voor
het inzetten van beeldschermzorg (middels laptops), telemonitoring en telebegeleiding door inzetten van verschillende toepassingen op maat, medicatie op afstand middels een medicijndispencer (Medido), telemonitoring door inzet van aangepaste tablets (o.a. voor de dagstructuur)
bij dementerende ouderen en zelfmanagement binnen de Wmo door inzet van online modules
(Minddistrict). Deze projecten zijn in 2020 binnen de organisatie geïmplementeerd en worden
in 2021 voortgezet.
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Los van alle extra uitdagingen rondom COVID-19 is in 2020 ook flink gewerkt aan de doelstellingen van de organisatie.
De afdeling WMO is in de afgelopen jaren zoveel gegroeid in het aantal medewerkers maar ook
in het verder verbeteren van de werkprocessen dat het team in 2020 is opgesplitst in 4 teams
die gekoppeld zijn aan 4 gebieden. Elk team heeft een procesverantwoordelijke en een kwaliteitsverantwoordelijke. Deze verantwoordelijken ondersteunen de manager WMO bij het implementeren van verbetermaatregelen op het gebied van kwaliteit en processen. In 2020 is door
de begeleiders een grote stap gemaakt in het verder digitaliseren van het werk en een efficiënt
gebruik van het systeem Nedap.
MOB heeft verder in 2020 veel aandacht gehad voor het aanbieden van stageplaatsen in de
zorg. Het is belangrijk om te investeren in toekomstige medewerkers en te werken aan het boeien en binden van personeel in de zorg. Door te investeren in het gevoel van thuiskomen en het
vergroten van het werkplezier onderscheiden wij ons van andere organisaties. Wat onder meer
bijdraagt aan het vergroten van het werkplezier van de zorgmedewerkers is het aanbieden van
combiwerk. Dit houdt in zowel cliënten helpen in de wijk als in onze locaties. Dit hebben we in
2020 meer mogelijk gemaakt.
In 2020 is er sprake geweest van een overname van een kleine organisatie in Amstelveen, Shi
Nani. Zowel de cliënten als de medewerkers zijn overgenomen en zijn onderdeel uit gaan maken van het team en de routes in Amstelveen. Het betrof 35 cliënten en 5 medewerkers.
Verder is in 2020 de werkgroep gestart voor het openen van de vierde woonzorgservicelocatie
van MOB. Na definitief akkoord op alle plannen is dit mooie project gestart. De woonzorgservicelocatie in Rotterdam Delfshaven zal worden geopend voor de Afro-Caribische doelgroep en
zal de naam Bienvenido krijgen. De opening wordt begin 2022 verwacht.

Het meerjarenbeleidsplan 2019-2023 van MOB is in 2020 visueel gemaakt op een laagdrempelige manier, in samenwerking met ontwerpbureau INC. Hieruit is een inspirerende samenvatting
en een interactief kaartspel uit voortgekomen waarmee het plan op een levendige wijze deel uit
maakt van de werkprocessen van en functioneringsgesprekken met de medewerkers.
Het project Many Me, dat MOB samen met Stichting MIJ uitvoert, is afgerond. Een mooi project
waarin een app is ontwikkeld voor het monitoren van burgers met vroeg-dementie door deze
burgers aan ‘angels’ te koppelen. Angels zijn burgers die zich aansluiten op de app en bij een
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signaal van een verdwaalde burger een seintje krijgen en deze persoon veilig thuisbrengen. Dit
project heeft nu een vervolg gekregen met het project Easierphone, waarin de binnen Many Me
ontwikkelde app een plaats zal krijgen op deze telefoon om ouderen optimaal te kunnen gaan
ondersteunen. Dit nieuwe project loopt van 2020 tot en met eind 2022.
Goed nieuws in 2020 is dat MOB - ondanks alle financiële uitdagingen van de afgelopen jaren
en door COVID-19 – positieve cijfers heeft behaald. Alle maatregelen die zijn ingezet om gezondere cijfers te verkrijgen hebben hun vruchten afgeworpen. Dit is een mooi resultaat voor een
erg bewogen jaar.
Na een spannend, uitdagend en ook fijn jaar, verheugen we ons voor het jaar 2021 op het elkaar
als collega’s weer meer te kunnen treffen op kantoor, op de opening van onze nieuwe woonzorgservicelocaties Beyt Essalam en Bienvenido en op het verder werken aan de doelstellingen
van ons meerjarenbeleidplan Mindful, Werkplezier en Thuiskomen 2019-2023.

Ismail Meral 				
			Bestuurders MOB

Jacco Lamper
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2.1 Kerngegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon		
Maatschappelijk OndersteuningsBureau
Adres								
Graaf Florisstraat 45
Postcode							
3021 CC
Plaats								
Rotterdam
Telefoonnummer						
010-4760818
Identificatienummer Kamer van Koophandel (KVK)
24366758
Emailadres							
info@mob.nu
Website							
www.mob.nu
Rechtsvorm							
B.V.

2.2 Structuur van de organisatie

Rechtspersonen
MOB B.V. wordt vertegenwoordigd door de bestuurders dhr. M.I. Meral en J.A. Lamper.
Type zorg & cliëntgroepen
MOB biedt de volgende diensten en deze zijn als volgt onderverdeeld:
						
Gemeente Rotterdam

Maatschappelijke Ondersteuning.
MOB biedt integrale arrangementen voor de
cliëntgroepen: 					
Lichamelijk Beperkten, GGZ extramuraal en
Ouderen & Somatiek.

Gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam

Maatschappelijke Ondersteuning.
Van 2018 tot 1 juni 2020 als Hoofdaannemer,
vanaf 1 juni als onderaannemer bij ZorgSamen
MVS.
MOB biedt ondersteuning bij het huishouden,
sociaal en persoonlijk functioneren, persoonlijke verzorging, dagbesteding en/of logeren
aan geïndiceerde inwoners van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
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Gemeenten Diemen en Uithoorn

Maatschappelijke Ondersteuning.
MOB biedt sinds 2019 individuele begeleiding,
woonbegeleiding en huishoudelijke begeleiding aan geïndiceerde inwoners van de
gemeenten Diemen en Uithoorn.
De doelgroepen zijn: cliënten met somatische
problematiek, psychogeriatrische problematiek of psychiatrische problematiek.

Zorgverzekeraar

Persoonlijke verzorging en verpleging.
MOB biedt wijkverpleging (S2), indiceren van
persoonlijke verzorging en verpleging (S2) en
in Rotterdam-Rijnmond ook wijkgericht
werken (S1). Voor zorgverzekeraars Zilveren
Kruis en CZ biedt MOB ook de regiefunctie
wondverpleging.

Zorgverzekeraar

Basis GGZ
In samenwerking met Sane Psychologen
biedt MOB de Basis GGZ aan in
Rotterdam-Rijnmond.

Zorgverzekeraar

Praktijkondersteuner GGZ
MOB heeft 2 medewerkers die als
praktijkondersteuners GGZ voor huisartsen
werken in Rotterdam-Rijnmond.

Zorgkantoor

Wet Langdurige zorg: VPT (Volledig Pakket
Thuis) en MPT (Modulair Pakket Thuis).
MOB biedt zorg vanuit de VPT en MPT aan
cliënten in de wijken en daarnaast VPT in
Woonzorg en Servicecentra ‘De Boomgaard’
in Rotterdam Centrum en ‘Boekenrode’ in
Rotterdam Zuid. Het derde en vierde Woonzorg en Servicecentrum worden momenteel
gebouwd. De oplevering wordt in 2021 en
begin 2022 verwacht.
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MOB is gericht op dienstverlening aan niet (volledig) zelfredzame volwassenen en ouderen met
een vraag op het gebied van zorg, welzijn en/of hulpverlening. Het doel van de dienstverlening is
om mensen in de gelegenheid te stellen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig deel te nemen
aan de samenleving. MOB gaat hierbij uit van de eigen kracht van de cliënt en de mantelzorgers. We bieden ondersteuning aan ouderen, ggz cliënten, lichamelijk beperkten en gezinnen
met problematiek. Als grootste cultuurbewuste aanbieder van Rotterdam bieden we naast
WMO-arrangementen ook wijkverpleging en langdurige zorg. Door het brede aanbod kunnen
wij onze diensten werkelijk integraal inzetten. Sinds begin 2019 biedt MOB ook in de gemeenten
Diemen en Uithoorn naast zorg, ondersteuning aan vanuit de WMO
Werkgebied

MOB heeft verschillende locaties in Rotterdam en omstreken. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Rotterdam-West (Middelland).Verder heeft MOB locaties in Rotterdam-West (Bospolder), Rotterdam Zuid (Afrikaanderwijk en Zuidwijk), Rotterdam-Noord (Oude Noorden) en Vlaardingen (Medisch Centrum Hoog Lede). In Rotterdam Centrum en Rotterdam-Zuid heeft MOB twee Woonzorg- en Servicecentra waarin 24-uur per dag zorg aanwezig is. Tenslotte is MOB onderdeel van
het Gezondheidscentrum Laan op Zuid. Vanuit bovengenoemde locaties gaan de medewerkers
van MOB de wijken van Rotterdam, Spijkenisse, Schiedam en Vlaardingen in, waar zij zorg- en
dienstverlening aan huis leveren.
In het gebied Amsterdam-Amstelland heeft MOB twee locaties. Het hoofdkantoor is gevestigd
in Amstelveen, aan de Alphen Rondweg. De tweede locatie is in Uithoorn, binnen Gezondheidscentrum Waterlinie.
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3 Missie, visie en kernwaarden
In 2020 levert MOB zestien jaar zorg en maatschappelijke ondersteuning aan doelgroepen met
cultureel diverse achtergronden in het gebied Rotterdam-Rijnmond en sinds vijf jaar ook in de
regio Amsterdam-Amstelland. En daar zijn we trots op. Het 15-jarige jubileum hebben we dan
ook vorig jaar groots gevierd met onze medewerkers en ketenpartners.
MOB begon in 2004 met een klein team van maatschappelijk werkers en is tot aan 2020 uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 500 medewerkers en met een aanbod in individuele
begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, wijkverpleging, verpleegzorg en Basis GGZ.
In Rotterdam-Rijnmond is MOB dé cultuurbewuste aanbieder op het gebied van zorg en ondersteuning. Wij ondersteunen onze cliënten zodanig dat ze (nog steeds) deel kunnen uitmaken
van de maatschappij. Onze werkwijze kenmerkt zich door onze multiculturele en innovatieve
aanpak. Deze aanpak zorgt ervoor dat we dichtbij onze cliënten staan. We worden door zorg,
samenwerking en cultuur verbonden. MOB heeft verschillende teams die gespecialiseerd zijn in
de Nederlandse,
Turkse, Marokkaanse, Chinese, Hindoestaans-Surinaamse en Kaapverdiaanse cultuur. Ook organiseren we spreekuren die geheel in deze talen worden gehouden.

De ambitie van MOB | Wie wij zijn en wat wij nastreven
Onze ambitie is
‘Thuiskomen in de zorg. Persoonsgerichte zorg op een doelgerichte en warme wijze.’
Wat wij nastreven is het bieden van persoonsgerichte zorg waar je gezien wordt en je je thuis
voelt.
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De visie van MOB | Waar wij voor staan
Wie vindt dat zorg en welzijn in de thuissituatie op culturele maat georganiseerd moet zijn
met als doel mensen maximaal te laten participeren in de maatschappij, zoekt, vindt en maakt
gebruik van het MOB concept. De kern van het MOB concept is: ‘je klant en zijn omgeving écht
willen kennen.’
Onze kracht
Wij houden rekening met de culturele en religieuze leefwijze en informeren, activeren, ondersteunen en begeleiden onze cliënten en hun omgeving aan deelname aan de samenleving.
De missie van MOB | Waarom wij bestaan
Wij bestaan zodat kwetsbare mensen zo lang mogelijk, op een zelfgekozen wijze zelfstandig
deel kunnen nemen aan de maatschappij.
In het werken aan de ambitie en missie vanuit onze visie zijn drie kernwaarden onze drijfveren, namelijk Mindful, Werkplezier en Thuiskomen. Deze kernwaarden komen in het volgende
hoofdstuk uitgebreid aan de orde.

Mindful

Werkplezier

Thuiskomen

Maatschappelijk Ondersteunings Bureau

13

4

Mindful, Werkplezier en Thuiskomen

14

4 Mindful, Werkplezier en Thuiskomen
Vanaf eind 2019 werkt MOB volgens het meerjarenbeleidsplan
Mindful, Werkplezier & Thuiskomen.
In dit meerjarenbeleidsplan ligt de focus op de medewerker. We gaan uit van de ‘Employees
first-strategy’, mooi verwoord door Richard Branson als volgt:
“Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees,
they will take care of the clients.”
Met andere woorden: Niet de cliënten komen op de eerste plaats, de medewerkers komen op
de eerste plaats. Als je goed zorgt voor je medewerkers, dan zullen zij ook goed zorgen voor de
cliënten.
Onze 3 speerpunten voor de komende jaren zijn dat onze medewerkers Mindful zijn en mindful
te werk gaan, werkplezier ervaren en een gevoel van thuiskomen hebben bij MOB en ook de
cliënten dit gevoel kunnen geven. Bij het maken van nieuwe jaarplannen en keuzes zijn deze
kernwaardes de leidraad. Hieronder een weergave van hoe deze kernwaarden onze koers hebben bepaald in 2020.
Mindful | Wat aandacht krijgt groeit
Mindful betekent bewuste aandacht geven. Bewuste aandacht voor jezelf, de ander, de client,
successen, persoonlijke groei en ontwikkeling. Waarbij we ook bewust zijn van wat ons in de
weg kan staan: stress of negatieve gedachten. MOB wil ruimte creëren om bewust aandacht te
geven aan thema’s waar wij samen of juist individueel mee aan de slag willen. Om weerbaarder en sterker te zijn. Omdat wanneer je goed voor jezelf zorgt, je meer kunt betekenen voor de
ander.
Het doel van MOB is om de weerbaarheid en persoonlijke groei van zowel medewerkers als cliënten te faciliteren. In 2020 is hier op de volgende manier naartoe gewerkt:
- De jaarplannen van de verschillende afdelingen zijn samen met de Bestuurssecretaris
geëvalueerd. Hierbij is stil gestaan bij wat goed is gegaan in 2020 en bij wat minder goed is
gegaan en meer aandacht nodig heeft van de organisatie, het team en/of de leidinggevende. Eind 2020 zijn de jaarplannen voor 2021 door de verschillende afdelingen opgesteld, met
nieuwe doelen en deze plannen worden begin 2021 aan elkaar gepresenteerd. Op deze manier wordt meer verbinding gemaakt tussen de verschillende afdelingen.
- De POPapp is verder ontwikkeld en geïmplementeerd, en het aanbod binnen de app wordt
verder uitgebreid. Het doel van MOB is onder meer dat deze app de medewerkers gaat stimuleren en faciliteren in hun professionele en ook persoonlijke ontwikkeling. Tevens zullen
onze medewerkers zich er mee kunnen identificeren bij onze cliënten.
- Het leernetwerk van MOB is uitgebreid door contact te hebben gelegd met het Verwey Jonker Instituut. Medewerkers van MOB kunnen nu best practices uitwisselen met het Instituut
en zichzelf zo verder ontwikkelen.
- De bestuurders van MOB hebben zich in 2020 verder verdiept in ‘straight line management’
en zetten de geleerde theorie in bij het uitvoeren van hun besturende en leidinggevende
praktijk.
- De afdeling HR is eind 2019 gestart met een ontwikkeltraject van 6 maanden en heeft deze
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succesvol afgesloten in 2020. De medewerkers van de afdeling zijn op individueel vlak allemaal gegroeid in hun competenties en vaardigheden en hebben zich ook als afdeling ontwikkeld tot een sterk en grotendeels zelfsturend team.
- Het thema vitaliteit van medewerkers heeft in 2020 meer aandacht gekregen. MOB is op
zoek naar een leuk aanbod voor de medewerkers om voor zichzelf te werken aan een gezonde leefstijl. Een thema dat ook vanwege COVID-19 meer op de voorgrond is getreden.
- Persoonsgericht werken is verder ontwikkeld in 2020. De Mikzo-methode is geïmplementeerd in de VPT en MPT. In de toekomst wordt deze methode ook geïmplementeerd in de
wijkverpleging en in de WMO. Deze methode past heel goed binnen de doelen van Mindful
vanwege het meer bewust stilstaan bij het persoonlijke verhaal van de client en deze mee te
nemen in het inrichten van de zorg en ondersteuning.
Werkplezier | Doen wat telt
Werkplezier betekent voor ons dat medewerkers op de eerste plaats staan en onze organisatie
ervoor zorgt dat er meer tijd is voor wat telt. Het betekent dat slimme processen meer rust realiseren om dingen met aandacht te doen. Meer aandacht voor jezelf, de client en je collega’s.

Het doel van MOB is om een operationeel excellente organisatie te hebben die tijd creëert voor
wat echt telt. In 2020 zijn onder meer onderstaande acties uitgevoerd die meewerken aan het
vergroten van werkplezier:
- In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om begin 2021 de overstap te maken naar het
softwaresysteem Visma dat het werk ondersteund van de afdeling financiën en HRM. De
overstap naar dit systeem vervangt het gebruik van meerdere systemen zoals BCS en Cash
en daarnaast verschillende acties die nog handmatig moeten worden uitgevoerd. Door te
investeren in de overstap naar Visma wordt het werk van de afdelingen financiën en HRM
meer efficiënt ingericht en houden de medewerkers meer tijd over voor andere werkzaamheden en projecten.
- In 2020 is vanuit de afdeling ICT de single-sign-on geïmplementeerd en is de overstap afgerond van CloudVPS naar Azure, waardoor alles vanuit Microsoft is geregeld.
- De aanvraag en toekenning van een aantal subsidies vanuit de regeling SET COVID-19 2.0
heeft bijgedragen aan de werkplezier van de medewerkers. Zoals in de inleiding al besproken
hebben deze subsidies het inzetten van digitale toepassingen voor zorg op afstand mogelijk
gemaakt. Voor de medewerkers heeft dit betekend dat zij tijdens de coronacrisis hun werk
op een alternatieve manier hebben kunnen voortzetten en tevens dat een deel van hun reguliere werkzaamheden op een meer efficiënte manier kan worden uitgevoerd.
- De afdeling financiën heeft in 2020 nog meer stappen gezet in het aanleveren van maandelijkse teamrapportages aan de leidinggevenden. Hiermee hebben de leidinggevenden
periodiek inzicht in de resultaten van hun afdeling en kunnen ze beter sturing geven aan hun
team. Het hebben van inzicht en krijgen van gerichte sturing zorgt voor meer motivatie en
werkplezier bij de medewerkers van de teams.
- Om de zorgafdelingen te ondersteunen in het werkplezier is het ook belangrijk om voldoende medewerkers te hebben. Hiervoor is het project Internationale werving opgestart
en hebben we nieuwe medewerkers kunnen werven in Curaçao en zijn we ook gestart met
werving in Suriname. Deze medewerkers komen ervaring bij ons opdoen en kunnen daarna
kiezen om terug te gaan naar hun eigen land of in Nederland te blijven. Voor dit project in
Suriname hebben we ook een aanbevelingsbrief van de overheid.
- In 2020 is er veel aandacht besteed aan het ziekteverzuim. Met een externe professional is
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er gekeken naar passende verbetermaatregelen binnen de organisatie om het ziekteverzuim
te verlagen. Het inzetten van deze maatregelen heeft gezorgd voor een daling van het ziekteverzuim. Daarnaast heeft dit ook gezorgd voor een meer passend aanbod voor zieke medewerkers en daarmee meer tevredenheid/(werk)plezier.
- In 2020 zijn er verkiezingen geweest voor de OR. Alle medewerkers van MOB hebben de
kans gekregen zich op te geven als kandidaat. Naar aanleiding van de verkiezingen is een
nieuwe OR gevormd.
- Voor de leden van het MT zijn net als in 2019, ook in 2020 sessies georganiseerd met een
coach om verder te werken aan hun eigen persoonlijke uitdagingen/doelen en hiermee hun
werkplezier te vergroten.
- Wat in 2020 ook heeft bijgedragen aan de werkplezier van de medewerkers is het digitale
eindejaarsfeest dat is georganiseerd. Door de coronacrisis was het helaas niet mogelijk om
een ‘echt’ feest te organiseren dus is geïnvesteerd in een goed alternatief. Tijdens het digitale
eindejaarsfeest konden de medewerkers elkaar online treffen, borrelen en digitale kraampjes
bezoeken. Alle medewerkers hebben daarnaast een persoonlijke kaart van hun leidinggevende ontvangen en een presentje vanuit de organisatie.
Thuiskomen | Delen is vermenigvuldigen
Wie een plek heeft om zich veilig, vertrouwd en welkom te voelen zal dit gevoel willen delen
met anderen. Wij willen dat onze medewerkers dit gevoel belichamen. Dit begint bij een organisatie dat zorgt voor een stabiel inkomen en tegen een stootje kan. MOB wil daarom stabiel
groeien en de succesformule van onze woonzorg-locaties uitbreiden. We kunnen daardoor nog
meer mensen het gevoel van thuiskomen laten ervaren en daarmee onze betekenis vergroten.

Het doel van MOB is om stabiel te groeien zodat cliënten en medewerkers zich veilig, vertrouwd
en welkom voelen, nu en in de toekomst. Het gevoel van thuiskomen is in 2020 gefaciliteerd op
de volgende manieren:
- In 2020 is MOB gestart met de verbouwing van de locatie op de Riebeekstraat in Rotterdam. Het verbouwen van de locaties van MOB zodat zowel medewerkers als cliënten zich
meer thuis voelen is onderdeel van het meerjarenbeleidsplan. Op de locatie op de Riebeekstraat is met de verbouwing een meer open ruimte gecreëerd waar medewerkers elkaar
beter kunnen treffen en meer verbindingen kunnen leggen. Naast de open ruimte zijn er ook
ruimtes voor spreekuren, overleg en meer individueel werken.
- Samen met het innovatielab is een Wlz folder en grenzenkaart gemaakt voor de medewerkers en cliënten om verpleegzorg in de eigen woning te kunnen leveren. Met deze middelen
is de zorg en ondersteuning binnen de Wlz visueel gemaakt en kunnen potentiële cliënten
beter beoordelen of ze deze zorg via MOB thuis willen ontvangen of kiezen voor een verpleeghuis.
- De bestuurders van MOB hebben in 2020 verschillende zoommeetings georganiseerd voor
de medewerkers van de ondersteunende diensten en de leidinggevenden. In deze zoommeetings is aandacht besteed aan inspiratie, samenkomen, vasthouden van het gevoel van
thuiskomen bij MOB ‘op afstand’, het delen van successen en plannen. Ook is plezier maken
een onderdeel geweest van deze zoommeetings. De ‘werkplekkenquiz’ was een succes!
- In 2020 hebben de cliëntenraden van MOB en MOB Drechtsteden (met als label “Internos
“) de beslissing genomen om te fuseren tot één cliëntenraad en op deze manier de krachten
nog beter te bundelen. MOB heeft de cliëntenraden waar nodig ondersteund in deze ontwikkeling.
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Kwaliteit van de zorg
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5.1 Monitoren en verbeteren
In 2020 heeft MOB op het gebied van het digitaal kwaliteitsmanagementsysteem de overstap
gemaakt van Qlink naar Sharepoint, mede in het kader van de optimalisering van de software
van de kantooromgeving. De keuze hiervoor is gemaakt omdat Sharepoint voor de medewerkers meer laagdrempelig werkt. Alle medewerkers hebben toegang tot Sharepoint en hiermee
ook tot het kwaliteitshandboek en alle documenten die daarbij horen. De afdeling kwaliteit
heeft daarnaast toegang tot het continu beheren, monitoren en verbeteren van het kwaliteitssysteem.
In oktober 2020 is het Prezo Gouden Keurmerk van MOB weer
met één jaar verlengd. Er heeft een meerdaagse tussentijdse
externe audit plaatsgevonden en hier is een positief oordeel uit
voortgekomen. Er is goed gewerkt aan de kwaliteit van zorg en
de verbeterpunten en de kwaliteit is wederom omhoog gegaan.
Zo is, om de kwaliteit van zorg te verbeteren, in 2020 het Mikzo-project uitgevoerd. De Mikzo
methode is hierbij geïmplementeerd binnen de VPT afdeling. Dit is een methode waarmee
persoonsgerichte zorg wordt gewaarborgd. In de toekomst willen we deze methode vanuit het
kwaliteitskader wijkverpleging mogelijk ook implementeren in de wijkverpleging en op een
aangepaste manier in de WMO.
Verder zijn in 2020 stappen gezet in het uitbreiden van het aanbod in passende e-learning aan
de medewerkers. In 2021 zal MOB hiervoor een samenwerking aangaan met TVO Solutions. Zij
staan voor competentiegericht leren op een continue manier. De voordelen van e-learning:
Door middel van scholing beter worden in het werk en de kwaliteit van zorg verhogen
Continu leren en je kennis op peil houden
Een gesloten circuit van bekwaamheid en deskundigheid, waarbij de certificaten in het
persoonlijk dossier van de medewerkers in de MOB POP-App komen.
Net als in 2019 is er in 2020 verder geïnvesteerd in het verbeteren van de aantoonbare
bekwaamheid van de medewerkers en de deskundigheidsbevordering. De POPapp die MOB
hiervoor heeft ontwikkeld , is in 2020 verder gefinetuned. Er is gekeken naar welke onderdelen
van kwaliteit allemaal in de app kunnen worden gegoten zodat naast deskundigheidsbevordering ook thema’s zoals incidenten, datalekken
en privacy erin worden opgenomen. Het doel
is dat alle belangrijke informatie die medewerkers moeten weten in de app te vinden is en
ook kan worden gemonitord dat deze informatie wordt behandeld door de medewerker.
Daarnaast is het doel dat alles wat een medewerker dient te melden, zoals incidenten, ook
middels de app kan. Dit maakt het melden
voor medewerkers erg laagdrempelig. Daarnaast kunnen meldingen via de app veel beter
worden (op)gevolgd.
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In de wijkverpleging en de verpleeghuiszorg is door middel van het kwaliteitsplan geanalyseerd
waar we staan en waarop we ons willen ontwikkelen. Per afdeling zijn verbeterplannen opgesteld. De evaluatie van de kwaliteitsplannen is in de kwaliteitsverslagen verwerkt en is zowel als
interne en externe verantwoording gebruikt.
Daarnaast is er ook in 2020 veel aandacht geweest voor privacy. De focus hierin is het continue
actueel houden van het beleid en het periodiek onder de aandacht brengen bij de medewerkers. Samen met de Functionaris Gegevensbescherming wordt de voortgang geëvalueerd.
In 2021 zal binnen de afdeling kwaliteit de focus liggen op de verdere implementatie van de
POPapp, optimaliseren van de persoonsgerichte zorg en op het verder ontwikkelen van de bekwaamheden van de medewerkers.
Klachten
Het klachtenreglement van MOB heeft als uitgangspunt dat er op zorgvuldige wijze met klachten wordt omgegaan en dat er van klachten kan worden geleerd. Alle klachten van cliënten
worden geregistreerd in het registratiesysteem. Binnen MOB is er een klachtbemiddelaar en
–functionaris die ingezet kunnen worden wanneer er klachten zijn. Daarnaast is er een externe
klachtencommissie die de formele klachten oppakt. In 2020 zijn de volgende klachten gemeld:

Type klacht		

Aantal		

Ondernomen acties			

									

Aantal naar
tevredenheid afgehandeld

Officiële klachten
behandeld door
externe klachtencommissie

0

Nvt

Nvt

Officiële klachten
intern behandeld

16

Klachten afgehandeld samen met cliënt, 5 klachten ongegrond bevonden

16

Materiele schades

32

Schade afgehandeld samen met
cliënt, 0 schadeclaims ongegrond
bevonden

32

Maatschappelijk Ondersteunings Bureau

20

5.2 Wat vinden onze medewerkers van MOB?
Eind 2019 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de medewerkers
van MOB. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau.
Voor dit onderzoek zijn 303 medewerkers benaderd voor deelname en is er een responspercentrage van 37,29% geweest. Het gemiddelde rapportcijfer voor de totale tevredenheid bij MOB is
een 7,3. MOB heeft dus tevreden medewerkers.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de medewerkers het meest tevreden zijn over het thema
leidinggevenden en vinden het thema communicatie/planning het meest belangrijk. Dit laatste
thema scoort relatief laag in de tevredenheid en wordt daarmee een belangrijk verbeterpunt.
In 2020 is HR samen met de leidinggevenden aan de slag gegaan met het verder analyseren
van de resultaten en het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan. Op teamniveau is met de
leidinggevenden nagedacht over mogelijke verbeteringen.
Ondanks de situatie rondom COVID-19 hebben verschillende trainingen toch doorgang kunnen
vinden binnen MOB. Voor alle zorgmedewerkers zijn in het eerste kwartaal van 2020 trainingen
georganiseerd met onder andere onderwerpen als:
-

feedback geven en krijgen
communiceren
rapporteren
zelfverdediging
assertiviteit
gezond werken.

Door corona zijn deze trainingen naar later in het jaar verplaatst maar alsnog wel gegeven. Voor
de leidinggevenden heeft een training coachend leiderschap plaatsgevonden. Ook is er in het
laatste kwartaal van 2020 een start gemaakt met een opleidingsplan per team, waarbij meer is
gekeken naar de trainingsbehoeften van de teams.
Eind 2020 waren er 383 medewerkers in loondienst. Een kleine groei ten opzichte van 2019, toen
er 355 medewerkers in loondienst waren. In 2020 zijn er 122 nieuwe collega’s bij gekomen en
hebben we ook afscheid genomen van 94 collega’s. Dit zorgt voor het beeld bij grafiek 1. Ook
heeft MOB in 2020 15 stagiairs mogen verwelkomen en hebben 19 stagiairs in 2020 hun stage
afgerond. Eind 2020 waren er 6 stagiairs binnen MOB.
In 2020 werkten er bij MOB in totaal 34 BBL leerlingen, waarvan 8 leerling helpende niveau 2, 1
praktijkopleider, 1 begeleider specifieke doelgroepen, 19 leerling verzorgende IG niveau 3,
en 5 leerling verpleegkundige niveau 4. Hiervan zijn 9 medewerkers uit dienst gegaan of
hebben door omstandigheden de opleiding moeten staken.
In 2020 hebben 4 leerlingen hun diploma behaald. Dit waren 4 helpende niveau 2. MOB wil haar
medewerkers stimuleren om zichzelf te ontwikkelen, waarbij goede praktijkopleiders ook een
grote rol spelen.
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Verloop aantal medewerkers in loondienst
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Grafiek 1: verloop aantal medewerkers in loondienst
In 2020 heeft MOB het aanbieden van gratis financiële spreekuren met een onafhankelijk
financieel adviseur voortgezet. Hier wordt door de medewerkers van MOB volop gebruik van
gemaakt. MOB hecht veel belang aan de financiële fitheid van haar medewerkers. Daarom
zullen deze financiële spreekuren ook in 2021 weer worden aangeboden aan de medewerkers.
Deze inzet is succesvol voor medewerkers die bijvoorbeeld vervroegd met pensioen willen of
door toeslagen niet meer kunnen overzien hoe zij alles zo goed mogelijk kunnen organiseren.
De financieel adviseur brengt alles in kaart voor de medewerkers en zorgt voor inzicht en vooral
opluchting bij medewerkers. Dit heeft weer impact op het lager houden van het verzuim.
Het verzuimpercentage over geheel 2020 is 6%. Dit betekent dat het verzuim met 0,21% is
afgenomen ten opzichte van 2019 (6,21%).
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5.3 Samenwerken in de zorg
De mening van onze klanten en andere stakeholders is belangrijk om onze diensten te verbeteren. Al onze inspanningen hebben tot doel tevreden cliënten te hebben. Periodiek laten wij een
clienttevredenheidsonderzoek (CQ-index) uitvoeren door een extern bureau. In mei 2019 heeft
dit onderzoek plaatsgevonden.
De cliënten geven MOB een gemiddeld rapportcijfer van een 7,84. De cliënten zijn het meest
tevreden over het vertrouwen in MOB, de bereikbaarheid en het inzicht van de medewerkers in
de ziekte of gezondheidsproblemen. De cliënten zijn het minst tevreden over het meebeslissen
over de zorgverlener.
Vanuit de PREM-meting wijkverpleging 2020 scoort MOB een 8,1. MOB wordt door 94% van de
cliënten aanbevolen aan familie en bekenden.
De Gemeente Rotterdam voert in het kader van de WMO zelf een cliënttevredenheidsonderzoek uit onder de cliënten met een WMO-arrangement. Ook in dit onderzoek scoort MOB in
2020 goed, gemiddeld cijfer van een 8.0.
MOB hecht veel waarde aan het bieden van maatwerk aan haar klant. Om dit optimaal uit te
kunnen voeren werken we samen met verschillende andere organisaties. Onze samenwerkingspartners zijn een groot aantal huisartsen, psychologen, psychiaters, welzijnsorganisaties, mantelzorgers, vrijwilligers en zelforganisaties. MOB is in Rotterdam-Rijnmond aanwezig in verschillende gebieden op de eigen locaties, maar ook in verschillende Gezondheidscentra en Huizen
van de Wijk. In samenwerking met onze ketenpartners vervullen we een regierol voor verschillende doelgroepen.
In 2020 is MOB het gesprek aangegaan met Conforte om toe te treden als (aspirant)lid. Deze
samenwerking gaat per 1 januari 2021 in. Daarvoor is MOB onderdeel geweest van Conforte Plus
(zie hieronder).
Verder zijn in 2020 de samenwerkingen die zijn aangegaan in voorgaande jaren voortgezet. Dit
zijn onder meer:
- De samenwerking met het Ikazia ziekenhuis om kwetsbare ouderen meer passende zorg
te geven. Het is belangrijk dat het ziekenhuis een nauwe samenwerking heeft met thuiszorg
zodat de in- en uitstroom van kwetsbare ouderen soepel verloopt.
- De samenwerking in de wijkgerichte zorg samen met een aantal andere zorgorganisaties in
Rotterdam vanuit het samenwerkingsverband Conforte Plus.
- De actieve deelname aan het Innovatielab. Het lab richt zich op projecten die anders werken mogelijk maken door inzet van technologische innovatie. Een focus is de schaarste op de
arbeidsmarkt en hoog verzuim in de zorg.
- De samenwerking met de migrantenpoli. De migrantenpoli is gericht op het verminderen
van het taboe rondom dementie binnen migrantengroepen en het zichtbaarder en toegankelijker maken van de hulpverlening die er op dit gebied is. MOB neemt deel aan de verdiepende bijeenkomsten en denkt mee in het beter signaleren van dementie en een meer
laagdrempelige toeleiding naar hulpverlening onder de migrantengroep.
- De samenwerking met de Vraagwijzers en Wijkteams in Rotterdam.
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- In de gemeenten Diemen en Uithoorn de samenwerking met de wmo-consulenten om
passende zorg te leveren aan kwetsbare burgers. In het kader van de WMO is het belangrijk
om goed samen te werken om expertise met elkaar uit te wisselen en de in- en uitstroom
van cliënten soepel te laten verlopen.
- De samenwerking met ZorgSamen MVS. In de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werkt MOB sinds half 2020 als onderaannemer samen met ZorgSamen MVS. Daarvoor
had MOB een contractering met ROGplus.
MOB draagt een steentje bij aan het creëren van economische meerwaarde. Dit gebeurt door in
te zetten op het verbeteren van de werkgelegenheid (groei medewerkers) en hierbij wordt ook
gelet op het geven van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. MOB voldeed
in 2020 aan de verplichtingen vanuit de SROI (Social Return On Investment), wat gekoppeld is
aan de WMO.
Daarnaast is MOB actief in het meewerken aan de uitdagingen die samengaan met het langer
thuis blijven wonen van ouderen. MOB heeft in Rotterdam twee woonzorgcentra waar ouderen
kunnen wonen die 24-uur zorg behoeven en opent in 2021 en 2022 nog twee woonzorgcentra
voor deze doelgroep. Er is een groot tekort aan passende woningen voor ouderen die langer
thuis willen blijven wonen. MOB denkt en werkt hier erg actief aan mee en is voornemens om
meerdere woonzorgcentra te openen als zich daartoe de mogelijkheden voordoen. MOB heeft
in 2019 ook meegewerkt aan het Langer Thuisblijven Akkoord van de Gemeente Rotterdam, dat
begin 2020 is ondertekend.

In 2020 is MOB wederom actief geweest in het sponsoren van maatschappelijke doelen. Zo heeft MOB
een actieve bijdrage geleverd aan
Stichting MIJ, die allerlei initiatieven in het sociale domein versnelt,
aanjaagt en mogelijk maakt. MIJ
is een ‘social incubator’ die samen
met vrijwillige young professionals
ideeën in zorg en welzijn in coöperatief verband begeleidt naar
(crowd)funding en realisatie. Daarnaast is MOB jaarlijks actief in het
sponsoren van initiatieven tijdens
de Ramadan. Er wordt geld ingezameld binnen de organisatie voor
de minder bedeelden.

MOB betrekt haar medewerkers bij de steun en sponsoring om bij te dragen aan de bewustwording van medewerkers betreft sponsoring en doneren aan goede doelen. Tenslotte organiseert
MOB op verschillende locaties gratis spreekuren voor mensen die ondersteuning nodig hebben
bij specifieke vragen.
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6.1 Raad van Bestuur
MOB is een Besloten Vennootschap met als Algemeen Directeur dhr. M.I. Meral. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de Algemeen Directeur. Deze wordt ondersteund door de Strategisch
Directeur, dhr. Jacco Lamper. De Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding. De Strategisch Directeur voor beslissingen op het gebied van het strategisch beleid.

6.2 Ondernemingsraad
De leden van de ondernemingsraad vertegenwoordigen de verschillende afdelingen van MOB
en behartigen de belangen van de medewerkers van MOB. In 2020 hebben er verkiezingen
plaatsgevonden en is de ondernemingsraad uitgebreid met drie nieuwe leden.
De ondernemingsraad bestaat nu uit 10 leden.
De ondernemingsraad van MOB is als volgt samengesteld:
Lid					Functie
Angela Axuc				Voorzitter
Murat Uzal				Vice-voorzitter
Orhan Celen				Secretaris
Salih Aksu				Notulist
Graciela Kurvers			
Lid (nieuw)
Assia Oufkir				Lid (nieuw)
Chaima Bouaouiouich		
Lid
Kanza el Khattoutu 			
Lid
Sema Tasgin				Lid (nieuw)
Andreza do Rosario			
Lid
De OR heeft in 2020 vier keer vergaderd, waarvan twee keer met de directie erbij. Daarnaast
heeft de OR één keer een overleg gehad met de Raad van Commissarissen en ook één keer met
de OR van MOB Drechtsteden (Internos). Los daarvan heeft de voorzitter van de OR bij behoefte
overleg met de voorzitter van de OR MOB Drechtsteden.
De belangrijkste thema’s die binnen de ondernemingsraad zijn besproken in 2020 zijn:
- Coronaprotocol voor zorgprofessionals
- Ontwikkelingen rondom corona
- Functiewaardering Helpende Plus
- Uitbreiding bevoegdheden Helpende niveau 2
Op 17 en 18 november heeft training van de OR plaatsgevonden.
Voor het jaar 2021 wil de OR de focus leggen op de interne communicatie van de organisatie.
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6.3 Cliëntenraad
De cliëntenraad van MOB wordt ondersteund vanuit de afdeling kwaliteit. Er wordt minimaal vier
keer per jaar vergaderd, waarbij twee keer per jaar de bestuurder aansluit. De cliëntenraad staat
MOB bij door gevraagd en ongevraagd advies te geven.
In 2020 is er een grote ontwikkeling geweest binnen de Cliëntenraad en dat is namelijk dat de
cliëntenraden van MOB Rotterdam en MOB Drechtsteden zijn samengevoegd tot 1 cliëntenraad.
In november is een voorzitter, vice voorzitter en secretaris gekozen en zijn de thema’s verdeeld
onder de leden (aandachtsvelders).
De huidige leden zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mr. Jan van Baren (voorzitter)
Mr. Arnold Gortzak
Mw. Anky Romeijnders
Mw. Jacqueline v.d. Bergh
Mw. Marion Landman
Mr. Robert Chin On (gestopt in Q4 2020)
Mw. Louisa Lie (gestopt in Q4 2020)
Mw. Suk Ying Lui
Mr. Dennis Fernald
Mr. Mohamed El Wakidi (vice-voorzitter)
Mw. Ellen Willemsen

De medezeggenschapsregeling en het huishoudelijk reglement zijn opgesteld in het tweede
kwartaal 2020. Deze voldoen aan de WMCZ2018.
De belangrijkste thema’s waar de cliëntenraad advies of instemming over heeft gegeven in 2020
zijn:
- Opstellen 1 cliëntenraad en rollenverdeling
- PREM meting
- Ontwikkelingen corona
- Meerjarenbeleidsplan
- Medezeggenschapsregeling
- Huishoudelijk reglement
- Cliëntendag 2020: bespreken van een alternatief vanwege de coronamaatregelen
- Internationale werving
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6.4 Raad van Commissarissen
MOB werkt volgens de principes van de Governance Code met als doel het waarborgen van
goede zorg en het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en het maatschappelijk
vertrouwen. Deze principes zijn de basis van de overleggen tussen de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur (RvB). Binnen de overleggen wordt het voldoen aan de
principes beoordeeld en worden zo nodig acties en verbetermaatregelen uitgezet.
In 2020 hebben er 6 vergaderingen plaatsgevonden tussen de RvC en de RvB. Daarnaast zijn
meerdere videocalls door de RvC onderling gevoerd en ook op bepaalde thema’s met het bestuur. Tevens heeft de RvC op regelmatige basis contact gehad met een vertegenwoordiging
vanuit de organisatie en periodieke overleggen met de Cliëntenraden (CR) en Ondernemingsraden (OR). De RvC hecht belang aan een open en constructieve/proactieve dialoog tussen
het bestuur en de OR en CR.
Het jaar 2020 is een intensief jaar geweest vanwege de coronacrisis, financiële cijfers 2019 en
2020, besprekingen met de OR en de governance omtrent Stichting MIJ. Net als in 2019 heeft
de nadruk voor de RvC gelegen op operationeel en financieel management van MOB. In deze
jaren heeft de directie diverse aanpassingen doorgevoerd op het gebied van financiële sturing, het vervangen van medewerkers op belangrijke functies, verbeteringen in de operationele bedrijfsvoering alsmede het verder doorvoeren van nieuwe automatisering (Nedap, Visma).
De RvC heeft het bestuur van MOB geadviseerd op het gebied van financiën en de KPI’s van
de organisatie, en contact met de medezeggenschapsraden.
Voor de aanpak van MOB tijdens de coronacrisis geeft de RvC haar
complimenten. MOB heeft hard gewerkt om de veiligheid van de medewerkers en cliënten zo goed mogelijk te waarborgen, het verzuim
zo laag mogelijk te houden en de dienstverlening zo veel mogelijk te
laten doorgaan.
Daarnaast spreekt de RvC haar waardering uit voor het functioneren van het bestuur en het realiseren van de doelstellingen van de
organisatie. De cliënten zijn tevreden en dit geldt ook voor de medewerkers. Een knappe prestatie van zowel het bestuur als de medewerkers van
MOB.
Voor het jaar 2021 is het belangrijk om aandacht te blijven besteden aan het inzetten van de
juiste coronamaatregelen om besmettingen te voorkomen en aan capaciteit en voldoende
inzet personeel. Daarnaast zal de focus liggen op de doelen en organisatie van Stichting MIJ.
De RvC heeft het volle vertrouwen dat de operationele sturing vanuit het bestuur in 2021 zal
leiden tot verdere verbetering van het bedrijfsresultaat. In 2020 is ook al een mooi positief
resultaat geboekt.
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6.4 Raad van Commissarissen
MOB heeft een Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan en deze bestaat uit drie
personen.
Naam					Functie			Aandachtsgebieden
Reyhan Cephe				Lid RvC			Bedrijfsvoering en
										Financiën
Sander van der Molen			
Lid RvC			
Juridisch en Governance
Jan Michiel Meeuwsen			
Voorzitter			
Zorginhoud en Innovatie

Meer informatie vanuit de RvC is te lezen in het evaluatieverslag van de Raad van Commissarissen op www.mob.nu.

Maatschappelijk Ondersteunings Bureau

29

7

Uitgangspunt huidig financieel beleid

30

Uitgangspunt huidig financieel beleid
MOB kent in totaal drie financieringsstromen, namelijk gelden vanuit de WMO, de wijkverpleging (Zvw) en het Zorgkantoor (Wlz).
De omzet in 2020 bedraagt € 13,4 mln (2019: € 11,7 mln). We zien dat de omzet van MOB ten opzichte van 2019 is gestegen. De begroting voor 2020 was vastgesteld op € 13,1 mln. De omzet is
iets hoger uitgevallen dan begroot. Het resultaat over 2020 bedraagt € 95.837 (2019: € -350.118).
De rentabiliteit bedraagt 2,59%. Een mooi resultaat voor een erg bewogen jaar.
In 2020 zijn er door MOB een aantal investeringen gedaan. Deze investeringen zijn gericht
geweest op het verder optimaliseren van het werk van de medewerkers op de werkvloer, denk
daarbij aan redesign van het proces voor de WMO-medewerkers, nieuwe mobiele telefoons,
nieuwe laptops, digitaliseren van de verwijzingen van de huisartsen en de ziekenhuizen en het
implementeren van MSOffice365 (optimalisering ondersteuning direct personeel) en Visma.
Hiermee hebben we de operationele organisatie efficiënter gemaakt, het werkplezier verhoogd
en zijn we optimaal ingericht voor de komende jaren zodat veranderingen in dienstverlening of
financiering eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. We zijn er trots op dat we deze stappen
hebben kunnen maken in het coronajaar 2020. En we kunnen ook wel zeggen dat het dankzij
corona is, dat we deze stappen versneld hebben doorgevoerd zodat iedereen, plaats en tijd ongebonden, zijn werkzaamheden kan uitvoeren.
Ratio’s
Current ratio
Solvabiliteit

2020
1,86
17%

2019
1,35
26%

2018
1,72
42%

2017
1,18
40%

MOB heeft, zoals blijkt uit deze ratio’s een gezonde financiële positie waarbij de current ratio
aangeeft of aan de verplichtingen op korte termijn kan worden voldaan en de solvabiliteit of er
voldoende eigen vermogen is om tegenslagen op te vangen. Door de onzekerheid die is ontstaan door de coronacrisis heeft MOB ervoor gekozen om te focussen op voldoende liquiditeit.
Dit zodat bij tegenslagen op korte termijn we geen problemen ondervinden in het nakomen
van onze verplichtingen. Met name ook ten aanzien van de investering in de nieuwe locaties om
verpleegzorg thuis te gaan leveren (Beyt Essalam, Bienvenido). Gelukkig is de impact beperkt
gebleven en zullen we na de coronacrisis de balans herfinancieren waardoor de current ratio
weer omlaag zal gaan en de solvabiliteit omhoog.
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7.1 Ontwikkeling reslutaat en financiële positie over 2020
Kernprestaties
MOB heeft in 2020 2254 cliënten ondersteund. In het overzicht hieronder is per dienst te zien
hoeveel cliënten worden ondersteund door MOB. Verder geeft de tabel weer hoeveel productie
er is gedraaid in uren of dagen en wat de omzet per dienst is.
Dienst		
Aantal 		
			cliënten

Productie) 			
(uren/dagdelen/etmalen

Personeel
Omzet in 		
in Fte		euro’s

Wmo 			

1481

weekbudgetten

95,56

€ 6.271.693

Zvw 			

640

49901 			

42,58

€ 2.704.203

Wlz

133

					

35,96

€ 3.416.386

		

Ondersteunende				

40,32

diensten
Totaal 		

2254

					

214,42		

€ 12.392.282

7.2 Risicomanagement en mate van beheersing
Bij MOB wordt in alle lagen van de organisatie aandacht besteed aan risicomanagement. Dit is
een continu proces waarin risico’s worden geïdentificeerd en op waarde geschat. Regelmatig
wordt door het management stilgestaan bij risico’s door risico-assessments uit te voeren: interne audits op verschillende thema’s (kwaliteit) en interne controles (financiën) en door operationele overleggen waarin de focus ligt op het bespreken van financiën, HRM en de stand van
zaken van de verschillende afdelingen. Risico’s worden verder afgewogen in alle besluitvorming
die plaatsvindt. Daarnaast worden incidenten en klachten geregistreerd en geanalyseerd. Er
wordt gebruikt gemaakt van verschillende systemen en methodes om risico’s te managen en te
beheersen, waaronder Sharepoint (kwaliteitsmanagement), Easy Privacy (Dashboard AVG) en de
PDCA-methode die in alle lagen wordt toegepast. Aan de hand van alle input worden verbetermaatregelen ontwikkeld, doorgevoerd en gemonitord.
Voor 2021 heeft MOB contracten afgesloten met alle relevante financiers waardoor risico’s en onzekerheden ten aanzien van de financiering van de dienstverlening zijn beperkt. In 2021 vinden
er weer nieuwe aanbestedingen plaats voor de Wmo en dient MOB zich weer in te schrijven om
een nieuw contract te krijgen.
In 2021 zullen per halfjaar interne audits en interne controles worden uitgevoerd om mogelijke
risico’s tijdig te signaleren en erop te kunnen handelen. Tevens worden de operationele overleggen in 2021 voortgezet en uitgebreid en ook het maandelijks overleg tussen de bestuurder en
de afdeling Risicomanagement en Kwaliteit zal worden georganiseerd. Tevens zullen we in 2021
het beleid rondom informatieveiligheid nog beter gaan vastleggen en waar nodig optimaliseren.
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JBCPBUFJ=<CEOCJ;G=><C>ELBBHELCE=>FJCGG=><VE
:;<=>;?@

0122454
6474789 1 9 5   9  29

1234356547889:4;<<=47++=4>8=?.8@8=A488.4:<8,8B8,C84D8.A-<8.=8,8E-.,54F-8=;<<=4-.4++.@8=?-.,4?<@8.C84
>8=?.8@8=A478GG8.4<D4C84D8.A-<8.,8=8H7:-,C84E889:-IC4=8H7:4<D488.4D8.A-<8.4C+:4-A4,8G+A88=C4<D478:4
,8@-CC8EC4;8=C-8.C84E<<.4G8=8?8.C4<;8=4C84I+=8.4C+:4C84>8=?.8@8=4D8.A-<8.47889:4<D,8G<J>C4G-I41234356554
K84;8=DE-H7:-.,8.L4C-84;<<=:;E<8-8.4J-:4C8B84=8H7:8.4;+.47++=4D8=A<.88EL4B-I.4<.C8=,8G=+H7:4G-I478:4
G8C=-I9A:+?D8.A-<8.9<.CA4M<=,48.4N8EB-I.54123435654G8:++E:47-8=;<<=4D=8@-8A4>++=;+.4C8478E9:4C<<=4C84
>8=?,8;8=4><=C:4G8:++EC48.4C8478E9:4C<<=4C84>8=?.8@8=54K84D8.A-<8.=8H7:8.4><=C8.4I++=E-I?A4,8O.C8P88=CL4
-.C-8.48.4;<<=4B<;8=4C84C8??-.,A,=++C4;+.478:4D8.A-<8.9<.CA4Q78:4;8=@<,8.4;+.478:4D8.A-<8.9<.CA4,8C88EC4
C<<=47++=49-.+.H-RE84;8=DE-H7:-.,8.S4C-:4:<8E++:54*8=4/4I+.J+=-4TU/04,8EC8.4.-8J>84=8,8EA4;<<=4D8.A-<8.9<.CA8.54
K++=G-I4G87<<=:4<<?488.4.-8J>84G8=8?8.-.,4;+.4C84C8??-.,AV,=++C54K84W.-8J>8W4C8??-.,A,=++C4-A478:4,8@-CC8EC84
;+.4C84E++:A:84:>++E94C8??-.,A,=+C8.54K<<=488.4,8@-CC8EC84:84,8G=J-?8.L4B+E4C84C8??-.,A,=++C4.J4@-.C8=4A:8=?4
AH7<@@8E8.54X.4@++=:4TUT/4G8C=<8,4C84C8??-.,A,=++C4YZLY[54F8:4;8=8-A:84.-;8+J4;+.4C84C8??-.,A,=++C4-A4
/T/L\[54F8:4D8.A-<8.9<.CA4;<<=B-8:4,88.4.<<CB++?4;<<=4C84++.,8AE<:8.4-.A:8EE-.,8.4<@48P:=+4A:<=:-.,8.4:84
;8==-H7:8.4<94<@4G-IB<.C8=84D=8@-8;8=7<,-.,8.4C<<=4:84;<8=8.541234356547889:4,88.4;8=DE-H7:-.,4:<:478:4;<EC<8.4
;+.4++.;JEE8.C84G-IC=+,8.4-.4,8;+E4;+.488.4:8?<=:4G-I478:4D8.A-<8.9<.CAL4+.C8=A4C+.478:48998H:4;+.47<,8=84
:<8?<@A:-,84D=8@-8A541234356547889:4C++=<@4+EE88.4C84;8=AH7JEC-,C84D=8@-8A4:<:48.4@8:478:48-.C84;+.478:4
G<8?I++=4-.4C84I++==8?8.-.,4;8=+.:><<=C5
!"#!!#
K849-.+.H-RE84G+:8.48.4E+A:8.4G8:=8998.4;+.4C8=C8.48.4,=<8DA@++:AH7+DD-I8.4<.:;+.,8.4Q:84<.:;+.,8.S48.4++.4
C8=C8.48.4,=<8DA@++:AH7+DD-I8.4G8:++EC84Q:84G8:+E8.S4-.:8=8A:54
$%&'()"(
2;8=78-CAAJGA-C-8A4><=C8.4++.;+.?8E-I?4-.4C84G+E+.A4<D,8.<@8.4+EA4;<<=J-:<.:;+.,8.4G+:8.4B<C=+48=4=8C8E-I?84
B8?8=78-C4G8A:++:4C+:4B-I4BJEE8.4><=C8.4<.:;+.,8.48.4C+:4C84,=<8D4B+E4;<EC<8.4++.4C84C++=++.4;8=G<.C8.4
;<<=>++=C8.54]JGA-C-8A4:8=4H<@D8.A+:-84;+.4C<<=4C84,=<8D4,8@++?:84?<A:8.4><=C8.4A^A:8@+:-AH74+EA4
<DG=8.,A:8.4-.4C84>-.A:V8.V;8=E-8A=8?8.-.,4<D,8.<@8.4-.4C8B8E9C84D8=-<C84+EA4C-84>++=-.4C84?<A:8.4><=C8.4
,8@++?:54]JGA-C-8A4:8=4H<@D8.A+:-84;+.4C84,=<8D4;<<=4C84?<A:8.4;+.488.4+H:-894><=C8.4A^A:8@+:-AH74-.4C84>-.A:V
8.V;8=E-8A=8?8.-.,4<D,8.<@8.4,8CJ=8.C84C84,8G=J-?ACJJ=4;+.478:4+H:-8954
*+,-.+/0

0122454
6474789 1 9 5   9  29
64747849!"#
D*%4'%:33//'<'*0*(%E,/4+%B,35&%33*.'2,5'*%0*%4'%F0=>+50:*%G,/(0*&+'550*('*%''*%&'()'*+3+0'%23*%4'%
/'&;5+3+'*/'<'*0*(%(')33<+%0*%4'%2,5('*4'%&'()'*+'*%HIGJ%HKL%'*%G2H@%%%
90:%4'%2'/4'50*(%23*%4'%/'&;5+3+'*/'<'*0*(%-'/%,-'/3+0,*'5'%&'()'*+%0&%33*('&5,+'*%,-%4'%3=+020+'0+'*%23*%>'+%
.'4/0:?&-/,='&@%A'%2'/4'50*(%23*%0*40/'=+'%<,&+'*%,2'/%4'%+'%,*4'/&=>'04'*%B,/(&,,/+'*%('&=>0'4+%,-%.3&0&%23*%
>'+%2,5('*4'%;0+(3*(&-;*+C
$%&'()'*+,-./'*(&+'*%0*%1%23*%4'%+,+35'%,-./'*(&+'*
63(0*378

0122454
6474789 1 9 5   9  29
647478469 !"#!$!%&"'#!
iNPLUCVVPKJJSJQNK^E_[PLEVLJTDNVPN]MLJTLeCVEVLQCFLMNLEFMEKN_PNLSNP[JMNc
jNPC]EFDNFL̀N]UNLQJJKPQ]JNENFLOEPL]CFD]JTNFMNL]NFEFDNFL̀JKMNFLQJJKL[NPLDNMNN]PNLMCPLeNPKNUUEFDL[NN\PLJTLMNLKNFPNL
JTDNFJSNFLJFMNKLMNLUCVVPKJJSLOEPLJTNKCPEJFN]NLC_PEQEPNEPNFLNFLQJJKL[NPLDNMNN]PNLMCPLeNPKNUUEFDL[NN\PLJTLMNL
C\]JVVEFDLC]VLUCVVPKJJSLOEPL\EFCF_ENKEFDVC_PEQEPNEPNFcLkFLMN^NLJTVPN]]EFDLEVLMNLSOPCPENLQCFLMNLUJKP]JTNFMNLV_[O]MNFL
CCFLMNLUKNMENPEFVPN]]EFDNFLeNDKNTNFLEFLMNLSOPCPENLQCFLMNL]ElOEMNLSEMMN]NFc

()*)*+),-./012345671-800/-6797:/;71<3371-15-95451325;:=
dNeNOKPNFEVVNFLMENLFCMNKNLEF\JKSCPENLDNQNFLJQNKLMNL\NEPN]EfUNLVEPOCPENLTNKLeC]CFVMCPOSLNFLMENLe]EfUNFLPJPLCCFLMNL
MCPOSLQCFL[NPLJTSCUNFLQCFLMNLfCCKKNUNFEFDL̀JKMNFLQNK`NKUPLEFLMNLfCCKKNUNFEFDc
dNeNOKPNFEVVNFLMENLDNNFLFCMNKNLEF\JKSCPENLDNQNFLJQNKLMNL\NEPN]EfUNLVEPOCPENLTNKLeC]CFVMCPOSL̀JKMNFLFENPLEFLMNL
fCCKKNUNFEFDLQNK`NKUPcLg]VLMNKDN]EfUNLDNeNOKPNFEVVNFLQCFLeN]CFDL^EfFLQJJKLMNLJJKMNN]VQJKSEFDLQCFLMNLDNeKOEUNKVL
QCFLMNLfCCKKNUNFEFDbL̀JKMNFLMNLCCKMLNFLMNLDNV_[CPPNL\EFCF_Eh]NLDNQJ]DNFLNKQCFLPJNDN]E_[PLEFLMNLfCCKKNUNFEFDc
()*)*+)>-?55/27/<1636/012345671-?@A
IJJKLMNLOEPQJNKEFDLQCFLMNLRNPLFJKSNKEFDLPJTEFUJSNFVLWRXYZL[NN\PLMNLEFVPN]]EFDL^E_[LDN[JOMNFLCCFLMNL̀NPaLNFL
KNDN]DNQEFDLEF^CUNLMNLRXYbL̀CCKJFMNKLMNLEFVPN]]EFDVVTN_E\ENUNLWVN_PJKC]NZLKNDN]Vc
BCDEFCGH

0122454
64747891 91 2 
 95
!"#!
,-./0-12321452-.2/.46/.78695:
<=>?@ABCDABE==FGHIIBFH@BCDABF@JF@ABH>BC@JKJ@E@A
R=?DDIBHSSD?@JHTI@BCD>?@BDU?HCD
V-5.7-W6880.74X.Y-.2ZZ45-W2[6-.415274.2X.\-5.7-W/649]44W.2/.46/.78695.^--W.5-.9-7-X:

$7%&'(%)*
;
LMNOPQ
LMNOPQ
)*)*
;
O
LQNdOO
LNPdh
LMNOPQ

$7%&'(%7+
;
O
O
)*7+
;
O
O
O
O

$7%&'(%)*
;
{QNd{d
PMN~MP
O
PNL~
Ld~NhO
)*)*
;
LL{NOMQ
~dNQdM
PNdLQ
Ld~NhOM

$7%&'(%7+
;
LhNhQO
MLNdM{
hNLh~
hhN~~M
LL{NOM
)*7+
;
LOQNM{~
dNL
dPNPPh
LL{NOM

_=@KGDDJF@B̀@JBLBaDAbDJHB
_HacBHAC@>?@JHAE@A
efcBDf>UgJHaCHAE@A
2i'jkllm&'n'm$7&'('op'm
9i'qr(struvw
==JB@@ABADF@J@B>`@UHfHUD?H@BCDABg@?BC@JI==`BCDABF@BHSSD?@JHTI@BCD>?@BDU?HCDB̀@JBDU?HCDEJ=@`BG=JF?BC@JG@@ABADDJBg@?B
Sb?D?H@=C@JHUg?B=AF@JBdNLNLdN
xy!"#!
,-./0-12321452-.2/.46/.78695:
zDUgHA@>B@ABHA>?DIID?H@>
eAF@J@BCD>?@B|@FJHaf>SHFF@I@A}B?@UgAH>Ug@B@ABDFSHAH>?JD?H@C@BbH?Jb>?HAE
zD?@JHTI@BCD>?@B|@FJHaf>DU?HCDBHABbH?C=@JHAEB@ABC==JbH?|@?DIHAE@AB=`BSD?@JHTI@BCD>?@BDU?HCD
H@?BDDABg@?B|@FJHaf>`J=U@>BFH@A>?|DJ@BSD?@JHTI@BDU?HCD
R=?DDIBSD?@JHTI@BCD>?@BDU?HCD
V-5.7-W6880.74X.Y-.Z45-W2[6-.415274.2X.\-5.7-W/649]44W.2/.46/.78695.^--W.5-.9-7-X:

_=@KGDDJF@B̀@JBLBaDAbDJHB
_HacBHAC@>?@JHAE@A
efcBDf>UgJHaCHAE@A
2i'jkllm&'n'm$7&'('op'm
9i'qr(struvw
==JB@@ABADF@J@B>`@UHfHUD?H@BCDABg@?BC@JI==`BCDABF@BSD?@JHTI@BCD>?@BDU?HCDB̀@JBDU?HCDEJ=@`BG=JF?BC@JG@@ABADDJBg@?B
Sb?D?H@=C@JHUg?B=AF@JBdNLNLMN
DEHAD L

0122454
64747891

91 2 

45!""#$%$#&!""#$!$#'2()' (
*+7
*+7,
*+7*+7.
*+*+
""&
/
/
/
/
/
/
954<=:
95;4585
234536 788489:
53;42:3
8;248=<
"&071""
>?@A@B?CD?@EFGCDFBH?IJKLCMNAAD
5634==;
3;64<82
793<4=2:
59=4<;6
OLDDCBP?CFJGLLDEAA@QCJNADC@
7=:42:9
7=648::
75=84<3=
RCPAI?@EC@SL@PGA@EFPC@
<
TUKPLPAAIJVUPAP?CJKLCMNAAD
7=:42:9 5634==;
7=648::
3;64<82
793<4=2:
7284=83
788489: 53;42:3
954<=:
95;4585
734;52
89<428;
"&0W7#XY
TPAQ?UVJGA@JGAFPFPCII?@EJZ[CDJCDMC@@?@E\]
R
K^JLGCDCC@FPCVV?@EJVCPJ_LDEGCD_CMCDAADF
A^J?@PCD@CJKCDCMC@?@E
K^JLGCDCC@FPCVV?@EJVCPJ_LDEGCD_CMCDAADF
B^JQC`?@?P?CGCJGAFPFPCII?@EJabA
W7c#c*+ W7c#c7.
/
/
dAADGA@JEC[DCFC@PCCDQJAIF]
<
95;4585
7JGLDQCD?@EC@JU?PJHLLQ̀CJGA@J̀?@A@B?CD?@EFPCMLDP
734;52
<
7JFBHUIQC@JU?PJHLLQ̀CJGA@J̀?@A@B?CD?@EFLGCDFBHLP
734;52
95;4585
0##""#$!$#&Y%1""
dCPPCI?NMJKUQECPJGLLDJAA@GAADQKADCJMLFPC@JdI_7_LDEJZCeBIUF?CJ̀FUKF?Q?CF\
f`]JGCDELCQ?@EC@JPCDJQCMM?@EJGA@JHCPJgCPPCI?NMJKUQECP
hLPAAIJ̀?@A@B?CD?@EFGCDFBH?I
ijklmnopmqrmskmsktumrovmkutrwmrosvms
xyz{|y}~~}~yz~{z{z
LDQCD?@EC@JL[JQCK?PCUDC@
CMC@?@EJOLUDA@PJEDLC[FVAAPFBHA[[?NC@
aLEJPCJL@PGA@EC@JKCQDAEC@JGA@U?PJbd
aLEJPCJL@PGA@EC@JKCQDAEC@JGA@U?PJd
GCD?ECJGLDQCD?@EC@]
hLPAAIJQCK?PCUDC@JC@JLGCD?ECJGLDQCD?@EC@
AE?@A5=

W7c#c*+
/
9485949;:
9453:4985
3;64<82

W7c#c7.
/
3462<4<::
348:94<35
3;64<82

W7c#c*+
/
543:<45=3
5684;;;
3:4269
5<;4;9<
66<48;=
3498<4=65

W7c#c7.
/
54=9342:9
54<6649=2
<
<
39:4;8<
9438:46=;

0122454
64747891 91 2 
 95

!"#$%"&'('&)*'"#'$#)+$#,-+.*/

071234156
8
ABCDEBFGH
LDBLLM
ABCADBMFC

9:;<=><>;?;@>;
J:KK>;
NOP::QRQ?ST?U>RV?UU>Q>;

W:@?;:DE

071234177
8
ACIBCIG
II
ACIBGIC

0122454
64747891 91 2 
5
 !
"#$%#&'#(%)#*+,'#(%-#.$//$%0&$%1#%),2'#(1#%3,+4,(#($#(5
?@ABC@@D
IDJKLKMKNKMNOPKQBJKNQKRKQPKR
WOC@@DNKBJKMNPKQLOJKM
YZ[\]ZZ^
"#$%)#*2,,4%&.%/2.%),2'$%f##*%$#%'#)#(5
?@ABC@@DN
WOC@@DNk@ABC@@D
lm !nn
"#$%)#*2,,4%&.%/2.%),2'$%f##*%$#%'#)#(5
IDJKLKMKNQKRKQPKRo
IDJKLKMKNQKRKQPKNpLO
IDJKLKMKNQKRKQPKNpDs
IDJKLKMKNQKRKQPKNuPp
vPKQBJKNQKRKQPKRo
WOC@@DN@DJKLKMKNKMNOPKQBJKNQKRKQPKR
w@JBM@VE

67789:7;<
>
EFGHHH
STTGFUU
SSXGFUU

67789:77=
>
EFGHHH
FFVGHVS
SHHGHVS

Z^8_[9` a9bc^]ZZ]7
77gZh7;<;< i9b]9jj\he
>
>
EFGHHH
H
EFGHHH
H

1d9`\e9
Z^8_[9`
jc]Z]\9b 67789:7;<;<
>
>
H
EFGHHH
H
EFGHHH

Z^8_[9` a9bc^]ZZ]7
77gZh7;<;< i9b]9jj\he
>
>
EHHGSXq
rqGFVr
FrUGFVF
trGrTH
VFrGVXE
XUGrFq
tqXHGHHH
H
FFVGHqV
SXGFqT

1d9`\e9
Z^8_[9`
jc]Z]\9b 67789:7;<;<
>
>
H
ErrGTTT
H
FrVGqXF
H
qrHGTqr
H
tqXHGHHH
H
STTGFUF

0122454
64747891 91 2 
5

./012/3455617819481254:01;//310/1:/2/<=

 !"#$%&
#''(% 1)''&%**()+
5&(,- !  !"#$%&
7>,)>?@?@
A7>"%B>?@?@
C
C
C
C
C
DEFGHIJKGLMKNOJIPQRISTKS
UUVWXW
YVWZ[
X
X
U\V[Z]
^_R̀`JEM__NaIKSISTKS
UUVWXW
YVWZ[
X
X
U\V[Z]
b5/47cd07<:17<1;/4e/1f90/1gd/01050994129<h1i/12553j7/<7<:/<1948149<:456/<i1f5/0/<1;53i/<1k/8cd5l;i=
A7>"%B>?@?@
m_NRJ_OKSnEnKKJEM`SEnKEM__NaIKSISTKSEopEUEFNVq
U\V[Z]
r`STJ_OKSnEnKKJEM`SEnKEM__NaIKSISTKSEosEUEFNVq
X
9#%!(Bt'()+$%&B '%+#&(%-##&u(%)()+v
_S_NLEnKEE^EIEEVVEMKNOJIPQRE_LEKNSKLKNEFGHIJK`ERKEHKR̀JKSEHIFEU\E\EKSEYXEF̀NITKEnIKSRMKNH`SnKSV
wxyz{|}~z||yyy
/186/c77c907/17819481254:0=

A7>"%B>?@
C
UVW[VU]
UVW[VU]

A7>"%B>7
C
X
X

?@?@
C
R̀SnEOKNEUEF̀SG`NIE
X
IFESIKGKEJKSISTKSE
UVW[VU]
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X
r`STJ_OKSnEnKKJEM`SEnKEJ̀STJ_OKSnKEPQGJnKSEosEUEFNVqEoH`J̀SO_Rq
UVW[VU]
QIKNM`SEsE\EF̀`N
X

?@7
C
X
X
X
X
X
X

MKNITKEJ̀STJ_OKSnKEPQGJnKS
^_R̀`JEJ̀STJ_OKSnKEPQGJnKSEoS_TEM__NELKKNEn`SEKKSEF̀`Nq
./012/3455617819481254:01;//310/1:/2/<=

__NEKKSES`nKNKER_KJIPQRISTE_OEnKEJ̀STJ_OKSnKEPQGJnKSE_NnREMKNKaKSES``NEnKEHIFJ̀TKE_MKNaIPQREJ̀STJ_OKSnKEPQGJnKSV
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