Jaarverslag 2018
Definitief vastgesteld door raad van bestuur
en goedgekeurd door raad van toezicht,13 mei 2019

Voorwoord

Bij Dichterbij ondersteunen we mensen met een verstandelijke beperking om te leven zoals zij willen. Dat
doen we samen: cliënten, verwanten en medewerkers. We zetten ons daarvoor dagelijks vol liefde en
passie in. In dit jaarverslag lees je wat we in 2018 hebben gedaan en nog steeds doen om dit te bereiken,
want in 2019 gaan we door op de ingeslagen weg.
Op die weg, samen met onze cliënten en hun verwanten, komen we uitdagingen tegen. Zo wordt de
zorgvraag zwaarder, onder meer omdat cliënten ouder worden. Ook merken we dat het in onze
maatschappij voor een bepaalde groep cliënten steeds moeilijker wordt om mee te doen en om toegang
tot de juiste zorg te krijgen. En onze behoefte aan personeel groeit, ook al omdat veel collega’s de
komende jaren met pensioen gaan. In de huidige krappe arbeidsmarkt is een inventieve aanpak nodig om
goede mensen aan ons te binden.
Via diverse programma’s gaan we deze uitdagingen aan. Met ‘Als je het mij vraagt’ bijvoorbeeld. Dat is onze
manier van werken. Via ‘Als je het mij vraagt’ proberen we te achterhalen wat onze cliënten goed kunnen,
wat hun wensen zijn en wat ze graag zouden willen leren. Samen met hen en hun familie proberen we die
wensen te realiseren. Ook e-health kan daaraan een wezenlijke bijdrage leveren. Met een ander
programma werken we aan de ontwikkeling tot zelforganiserende teams. Ook hebben we de inrichting van
een centrale serviceorganisatie voorbereid om cliënten, verwanten en teams goed te ondersteunen. En zijn
de eerste successen geboekt met een gerichtere manier van werven van nieuwe collega’s.
Er is dus veel werk aan de winkel. Samen met cliënten, verwanten en onze medewerkers gaan we de
uitdagingen met ambitie en daadkracht aan. En komen we tot oplossingen die daadwerkelijk bijdragen aan
een betere kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Zo maken we samen
Dichterbij.
We wensen je veel leesplezier met dit bestuursverslag over 2018.
Monique Caubo en Cecile Stallenberg
Raad van bestuur Dichterbij
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1.

Missie, visie en meerjarenbeleid

Onze missie
De missie van Dichterbij is uitgewerkt in de Ode. Wij ondersteunen mensen met een
verstandelijke beperking en hun netwerk. Dat doen we met kennis en kunde en in
samenwerking met andere partijen. Doel daarbij is dat kwetsbare burgers zoveel als mogelijk
de regie over hun eigen leven voeren en zelfredzaam zijn. Of samen redzaam, met de hulp van
familie, buurtbewoners en vrijwilligers. In onze manier van werken zijn de kernwaarden uit
onze Ode herkenbaar: professioneel, samen, open en betrokken.
Onze visie
Dichterbij streeft naar een ongedeelde samenleving. Een samenleving waar mensen met een
verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben. Waar ze in de wijken wonen, leven
en werken of een zinvolle dagbesteding hebben. Waar ze zich ontwikkelen, hun talenten
ontplooien en eigen keuzes maken. Want dat geeft zelfvertrouwen. Van daaruit kunnen zij
bijdragen aan de maatschappij. Aan de andere kant stimuleren we de samenleving om de
mogelijkheden en talenten van mensen met een verstandelijke beperking te ontdekken en te
benutten.
Meerjarenbeleid
Op basis van de externe ontwikkelingen zien we de volgende trends voor zorg en welzijn: de
terugtredende overheid, de toename van eigen verantwoordelijkheid, individualisering,
consumentisme en nieuwe solidariteit, vergrijzing en de technologische ontwikkelingen. Gevolg
hiervan is een toename van particuliere initiatieven, verschuiving van GGZ-cliënten naar de
VG-sector en de ontwikkeling van persoonsvolgende zorg. In 2018 hebben we een begin
gemaakt met de herijking van onze meerjarenbeleid. In 2019 ronden we dit af.
In onze toekomstvisie staan drie perspectieven centraal:
•

Wat cliënten vragen, willen we samen met hen en hun vertegenwoordigers realiseren.
Cliënten maken daarin eigen keuzes, wij ondersteunen hen om een volwaardige plek in
de samenleving te hebben. Daarbij zetten we e-health en domotica in: technologische
toepassingen kunnen het leven van mensen met een verstandelijke beperking vrijer,
veiliger, gezonder en leuker maken. We realiseren passende woningen en
appartementen in een veilige woonomgeving die ingericht zijn voor de toepassing van
nieuwe technologie. Doordat cliënten de regie hebben, bepalen ze voor een groot deel
de koers van Dichterbij.
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•

Medewerkers kunnen rekenen op meer autonomie, minder bureaucratie, korte lijnen
en ruimte om hun professie optimaal uit te voeren. Daarnaast krijgen zij professionele
ondersteuning, bijscholing en coaching om in te spelen op ontwikkelingen in de
(zorg)markt. Dit stimuleert vakmanschap, behoefte- en servicegericht werken en een
ondernemende houding. Dat vraagt ook een actieve houding van medewerkers zelf.

•

Zelforganiserende teams vormen de basis van de organisatie. Ze zijn verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken, het management geeft hun daarvoor de ruimte en
het vertrouwen. De teams werken nauw samen met cliënten en vertegenwoordigers
zodat ze optimaal kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de cliënt.

Samenwerking
Om onze doelstellingen te realiseren is samenwerking met andere partijen essentieel; zonder
samenwerking is goede zorg en ondersteuning niet mogelijk. Belangrijke externe partners zijn
overheden, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, zorgkantoren, belangenorganisaties
(cliënten, werknemers en werkgeversorganisaties), banken en verzekeraars. Maar ook
bedrijven, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, collega zorgaanbieders,
vrijwilligersorganisaties en onderwijsinstellingen.
Vaak gaan we specifieke samenwerkingsrelaties aan, al dan niet in een aparte rechtspersoon.
Samenwerkingen zijn gericht op het aanbieden van (zorg)diensten rondom bepaalde
(maatschappelijke) vraagstellingen en thema’s of gericht op kennisdeling, onderzoek en
wetenschap. Een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarvoor een aparte
rechtspersoon is opgericht staat in paragraaf 10.f.
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2.

Kwaliteit en veiligheid

In het kwaliteitskader gehandicaptenzorg draait het om reflecteren, leren en verbeteren.
Binnen Dichterbij geven we hieraan in alle lagen van de organisatie vorm.
•

Op cliëntniveau gebruiken we het instrument ‘Ben ik Tevreden?’ In een gesprek met de
cliënt (en eventueel verwanten) onderzoeken we hoe tevreden de cliënt is over de
kwaliteit van zijn leven: wat gaat goed en wat kan beter?

•

Teams leren en verbeteren via ‘Als je het mij vraagt’, teamreflecties en de audits
kwaliteit & veiligheid.

•

Op regionaal niveau worden de bevindingen van teamreflecties en audits samen met
andere managementinformatie geanalyseerd. Hierover vindt een spiegelgesprek plaats.
Op basis daarvan worden verbeterpunten aangepakt.

•

Op centraal niveau wordt de informatie uit de regio’s gekoppeld aan bronnen als de
jaarverslagen van de klachtencommissie en cliëntvertrouwenspersonen. De analyse die
hieruit volgt laat voor heel Dichterbij zien wat goed gaat en wat beter kan op het
gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit resulteert in een kwaliteitsrapport. Het rapport
beslaat steeds de periode van juli tot en met juni, zodat we verbeteractiviteiten in het
jaarplan van het jaar erop kunnen meenemen. De raad van bestuur bespreekt het
rapport met interne stakeholders (cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van
toezicht). Hun bevindingen worden separaat in het rapport opgenomen. Eens in de twee
jaar houden we een externe visitatie, dit is een brede blik van buiten. In 2019 staat die
weer op het programma.

Kwaliteitsrapport 2017-2018
Het kwaliteitsrapport is opgebouwd rond acht thema’s. Doordat we steeds meer bronnen
gebruiken bij het samenstellen van het kwaliteitsrapport, ontstaat er een steeds beter en
integraler beeld. Naast een uitgebreid rapport maken we ook een korte, makkelijke leesversie
voor cliënten. Beide documenten vind je op onze internetsite. Hieronder een korte
samenvatting van het kwaliteitsrapport 2017-2018.
•

Zorgvuldig proces rond cliënten. Cliënten en verwanten zijn nog meer dan voorheen
betrokken bij het ondersteuningsplan (OP). Fijn is dat ze geen handtekening meer
hoeven te zetten op het OP, dat scheelt veel tijd en werk. Goed is ook dat Expertise de
wachttijd voor behandelingen verkort heeft. Aandachtspunten: het formuleren en
rapporteren van concrete cliëntdoelen en ‘Als je het mij vraagt’.
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•

Kwaliteit van bestaan (‘Ben ik Tevreden?’). We zetten steeds vaker e-health in om
het leven van cliënten te verbeteren. Ook goed is dat teams meer en meer het moreel
beraad inzetten bij ethische kwesties (zie verderop in dit hoofdstuk). Aandachtspunten:
de aansluiting van het woonaanbod op de woonwensen van cliënten, het goed onder de
aandacht brengen van ‘Ben ik Tevreden?’ bij (nieuwe) medewerkers en hun duidelijker
vertellen hoe hulpbronnen samenhangen.

•

Kwaliteit van de relatie tussen cliënt, verwant en professionals. Cliënten en
verwanten zijn meer betrokken bij teamreflecties. Diverse teams hebben een training
relatiegericht werken gevolgd; relatiegericht werken helpt om beter aan te sluiten bij de
wensen en behoeften van de cliënten.

•

Zicht op veilige zorg. Er is onderzoek gedaan om het melden van incidenten
makkelijker te maken. De audits kwaliteit en veiligheid zijn meer gericht op leren.
Teams kunnen deze audit combineren met de teamreflectie. Aandachtspunten: de
jaarlijkse ontruimingsoefening en het tijdig volgen van scholingen over veiligheid en
preventie.

•

Leven in vrijheid (onvrijwillige zorg). Teams hebben veel aandacht voor vrijheid en
het afwegen van risico’s. Het moreel beraad wordt steeds vaker gebruikt om samen
goede oplossingen te vinden. Aandachtspunten: de komende Wet zorg en dwang en het
op de goed plaats vastleggen van (ook lichtere) maatregelen.

•

Samenwerking binnen het team. Meer teams hebben een teamreflectie gehouden,
veel teams zijn ook aan de slag om elkaar in het team feedback te geven.
Aandachtspunten: meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten, de ondersteuning bij
zelforganisatie en de continuïteit in de personele bezetting.

•

Samenwerking binnen Dichterbij. Dichterbij heeft diverse kennisnetwerken die
kennis en ervaringen via intranet delen. De ondersteunende diensten betrekken steeds
vaker zorgmedewerker om bijvoorbeeld beleid samen vorm te geven.
Aandachtspunten: de integrale, 24-uurs zorg. Een betere samenwerking tussen dag- en
nachtzorg (vaak op afstand door de Zorgcentrale) kan de zorg voor cliënten verder
verbeteren.

•

Samenwerking in de keten en met de buurt. Er zijn betere afspraken gemaakt met
onderaannemers die zorg leveren aan cliënten van Dichterbij. Ook is er een nieuwe
samenwerking met andere zorgaanbieders in de buurt.

Teamreflecties
De uitkomsten van teamreflecties vormen een belangrijke bron van informatie voor het
kwaliteitsrapport. Belangrijker nog is dat reflecties teams helpen om te verbeteren. Het
streven is dat ieder team minstens een keer per jaar een teamreflectie houdt op thema’s die
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voor hen relevant zijn, samen met cliënten en verwanten. In het rapportagejaar 2016/2017
was het aantal teamreflecties beperkt (53 teamreflecties). Daarom hebben we het belang
ervan opnieuw onder de aandacht gebracht. Met succes: in de rapportageperiode 2017/2018
hebben 216 teams een teamreflectie gehouden en hierover een verslag aangeleverd. Dit is
circa 80% van de teams. Ze kiezen zelf een (creatieve) werkvorm. Naast de reflecties vinden
er spiegelgesprekken plaats. Teams nodigen iemand van buiten het team uit om kritische
vragen te stellen over de teamreflectie. Op die manier worden blinde vlekken voorkomen en
krijgt de teamreflectie meer diepgang. 51 zorgteams hebben een spiegelgesprek gehouden.
Kwaliteit bij STEVIG
STEVIG heeft in samenwerking met het kwaliteitsnetwerk van Expertisecentrum De Borg een
kwaliteitsrapport opgesteld. Doel van De Borg is kennis delen en bundelen, zodat behandeling
van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische
problemen (SGLVG) nog verder verbeterd wordt. STEVIG heeft in 2018 als eerste forensische
zorginstelling een certificaat behaald voor het eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Dit
systeem is ontwikkeld vanuit wat STEVIG zelf wil en belangrijk vindt, in samenspraak met het
zorgkantoor en justitie.

Brandveiligheid
Een brandveilige woonomgeving is speerpunt bij Dichterbij. Vanaf 2016 hebben we via
brandscans een risicoanalyse per woon-/logeeradres gemaakt en een voorstel gedaan voor
maatregelen. In het verslagjaar zijn die gekoppeld aan een rapport van TNO/Efectis over het
effect van de aangeboden oplossingen en maatregelen. Het managementteam van Dichterbij
neemt in het eerste kwartaal van 2019 een besluit over het advies dat daaruit ontstaan is.
Daarna wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. Daarnaast bevorderen we het
risicobewustzijn: medewerkers kunnen diverse hulpmiddelen gebruiken om brandveiligheid
met cliënten te bespreken, zowel het voorkomen als het omgaan met brand.

Geestelijke verzorging
Bij langdurige zorg draait het om aandacht en zorg voor elkaar. Geestelijke zorg is daarvan
een belangrijk onderdeel. Het draagt bij aan de bewustwording van kwaliteit van (en zin in)
leven van zorgvragers en aan kwalitatief goede zorgverlening. De vraag uit de Ode ‘wie of wat
geeft jouw leven betekenis?’ staat daarbij centraal. De geestelijke verzorgers van Dichterbij
bespreken individueel en in groepsbijeenkomsten thema’s als rouw- en stervensproblematiek,
het levensverhaal, verdriet, veranderingen en gehoord en gezien worden. Ook gaan ze voor op
afscheidsmomenten. Uitgangspunt was en blijft het voortdurend overleggen over zorg en
aandacht op maat mét en voor cliënten.
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In 2018 is in het kader van het thema ‘ontwikkelen doe je samen’ bijzondere aandacht besteed
aan mogelijk veranderende cliëntvragen en aan landelijke ontwikkelingen binnen geestelijke
verzorging. Dit heeft geleid tot een structurele vorm van intervisie bij de geestelijke verzorgers
en nieuwe scholing, onder meer met betrekking tot verlies en rouw.

Ethiek
In 2018 zijn binnen Dichterbij 68 moreel beraden geweest. In een moreel beraad gaan
teamleden onderzoekend met elkaar de dialoog aan over een thema of dilemma, met als doel
samen goede afspraken te maken. De moreel beraden gingen vooral over het spanningsveld
tussen veiligheid en bescherming aan de ene kant en zelfbepaling aan de andere kant. Ook het
samenwerken met anderen (verwanten, disciplines), het spanningsveld tussen systeemwereld
van de organisatie en kwaliteit van zorg en de begeleiding van mensen met een lichte
verstandelijke beperking en gedragsproblemen (LVB+) waren onderwerpen.

Pagina 9 van 50

3.

Thema’s 2018

Ons doel is een gelukkig en fijn leven voor cliënten, tevreden en wendbare medewerkers en
een toekomstbestendige organisatie die goed inspeelt op de wensen van (potentiële) cliënten.
In ons jaarplan met de titel ‘Ontwikkelen doen we samen’ staan de activiteiten om dit te
realiseren. Dit gebeurt aan de hand van vier thema’s: ‘Als je het mij vraagt’, de ontwikkeling
van medewerkers, zelforganisatie en de blik naar buiten: wat is de reden dat (potentiële)
cliënten, verwanten en medewerkers voor Dichterbij kiezen? Analoog aan het jaarplan doen wij
hieronder per thema verslag van de activiteiten in 2018.

‘Als je het mij vraagt’: reflecteren, vragen, luisteren en handelen
‘Als je het mij vraagt’
‘Als je het mij vraagt’ is onze manier om de talenten van cliënten goed te leren kennen. Het is
gebaseerd op waarderend onderzoeken; de focus daarbij ligt op het vergroten van krachten en
het ontwikkelen van successen. Teams vertalen de uitkomsten naar concrete actieplannen.
Niet alle teams werken actief met ‘Als je het mij vraagt’. Om hen te stimuleren en te
ondersteunen, hebben we in 2018 samen met cliënten, verwanten en medewerkers vijf
sleutels geformuleerd om medewerkers te helpen. Dit zijn ze: we gaan positief waarderend
met elkaar om, we praten altijd met elkaar, we maken dilemma’s bespreekbaar (er is niet
altijd een oplossing), we maken afspraken, komen deze na en evalueren en: we zetten onze
deskundigheid in. Deze vijf sleutels gaan we ook in de teamreflecties toepassen.
Oorspronkelijk was het plan om medewerkers in 2018 actief scholing aan te bieden voor ‘Als je
het mij vraagt’ en teamreflecties. Daarvan hebben we afgezien: op ons intranet is duidelijk
beschreven hoe het werkt, ook vinden teams er diverse werkvormen die ze kunnen gebruiken.
In 2019 gaan we medewerkers op aanvraag scholen in gesprekstechnieken. Ook onderzoeken
we wat teams nodig hebben om ‘Als je het mij vraagt’ in de genen te krijgen.
Een belangrijke succesfactor van ‘Als je het mij vraagt’ is het delen van verhalen en
ervaringen. Daarmee zijn we in 2018 doorgegaan. We doen dit op een speciale pagina op
internet, www.dichterbij.nl/alsjehetmijvraagt en op onze zeer succesvolle Facebookpagina. Die
heeft bijna 14.000 volgers.
E-health en innovatie
Om in te spelen op de behoeften en wensen van cliënten, zetten we meer en meer ehealthtoepassingen in. Er komen steeds meer technologische toepassingen die het leven van
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cliënten vrijer, veiliger, gezonder en leuker kunnen maken. Ons doel is om e-health te
verankeren in het alledaagse denken en doen van cliënten, verwanten en zorgprofessionals.
Dat willen we via een aantal sporen bereiken:
§

Kennisvergroting. In 2018 is het platform www.dichterbij.nl/e-health in de lucht
gegaan met meer dan 500 technologische hulpmiddelen (websites, apps, fysieke
toepassingen, software). Dit initiatief heeft ook van collega-instellingen veel waardering
gekregen en is opgenomen in het Living Lab Zorgtechnologie in Roermond, een
expertisecentrum zorgtechnologie. Ook hebben we e-health gepromoot in teams, op
scholen, familiedagen en wervingsdagen, een succesvol en inspirerend e-health
symposium gehouden voor behandelaars en een onderwijsmodule e-health gerealiseerd
voor mbo-studenten. Op intranet delen we kennis en ervaringen met meer dan 450
collega’s die zich hierbij aangesloten hebben. In 2018 hebben we samen met 34 andere
zorgorganisaties voor verstandelijk gehandicapten meegedaan aan de VGHackathonXL.
Geïnteresseerden konden ons dagelijks volgen.

§

Integratie van e-health in de dagelijkse begeleiding en behandeling. Via het
portaal Quli hebben cliënten en verwanten onder meer inzage in het cliëntendossier. In
2018 zijn er 150 nieuwe gebruikers bijgekomen, waardoor nu 900 cliënten en
verwanten een Quli-account hebben. In 2018 is ook de e-health uitleenservice
begonnen: teams kunnen hier toepassingen lenen om proefondervindelijk vast te
stellen of die bijdragen aan een beter leven van de cliënt. In totaal hebben teams 150
aanvragen ingediend. In 2018 zijn ook diverse pilots gestart met e-healthtoepassingen
om te kijken of ze toegevoegde waarde hebben, zoals de VraagApp, ABCDate, slimme
incontinentie, JouwOmgeving, Glazz, GetGrip en CRDL.

§

Netwerk van ambassadeurs. In 2018 hebben we medewerkers geworven die
affiniteit hebben met e-health en over kansen voor hun locatie willen nadenken. In
2019 bouwen we dit netwerk verder uit en willen we de ambassadeurs activeren om het
gebruik van e-health binnen Dichterbij verder uit te bouwen.

Bekijk hoe Truus, Shirley, Jamie en Jethro, cliënten van DIA+ en de kinderen van De Sprong
profiteren van de voordelen van e-health.
Individueel wonen
Veel cliënten willen graag individueel wonen. Daarom zijn we in 2018 doorgegaan om dit voor
hen te realiseren. Bij nieuwbouw werken we samen met bouw- en ontwikkelingsbedrijven,
beleggers, investeringsmaatschappijen en woningbouwcorporaties om samen te ontwikkelen
en risico’s te delen. Voorbeelden zijn:
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-

Woon- en dagbestedingscomplex Regouin in het centrum Cuijk. Hier krijgen dertig cliënten
een eigen studio. We realiseren het complex samen met een vastgoedbelegger, een
zorgpartner en de gemeente Cuijk.

-

In Oss is de bouw gestart van zestien woonzorgappartementen met een gezamenlijke
ruimte. We huren dit van een bouw- en ontwikkelingsmaatschappij.

-

In Venray realiseren we in samenwerking met Wonen Limburg en de GGZ Noord-Limburg
negen appartementen in het nieuwe complex San Damiano.

-

Voor STEVIG worden nieuwe behandellocaties gerealiseerd in Nijmegen en in Tilburg.

-

We hebben stappen gezet met de herontwikkeling van Mikado en Twinkeling, grote locaties
in Horst.

De nieuwe privacywetgeving
In 2018 is de nieuwe Wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. We
hechten veel waarde aan de privacy van cliënten en medewerkers. Op basis van de AVG
hebben we tal van activiteiten ondernomen. Zo zijn voor verschillende doelgroepen (cliënten,
medewerkers, sollicitanten, bezoekers website) verklaringen gemaakt over de bescherming
van hun persoonsgegevens. Voor medewerkers hebben het boekje ‘Aandacht voor privacy’
uitgebracht. Hierin staan handreikingen om het onderwerp met cliënten te bespreken en
privacytips om te voldoen aan de AVG. Op een speciale pagina op onze website staat hoe
Dichterbij met privacy omgaat. Daar kunnen bezoekers (vooral ook cliënten) een test over
privacy maken.
Ontwikkelingen STEVIG
Ook in 2018 zijn er weer bij STEVIG behandelde cliënten met een woonvraag uitgestroomd
naar Dichterbij. Daarmee wordt nog steeds gevolg gegeven aan het masterplan van 2013,
waarin afgesproken is dat deze cliënten bij Dichterbij de kwaliteit van leven kunnen verhogen
en verbeteren. Voor vele van hen is het spannend en risicovol om te verhuizen, maar door de
inzet van deskundige collega’s zijn ze zeer succesvol verlopen.
STEVIG heeft in 2018 een imago-onderzoek gehouden onder verwijzers en collega-instellingen.
De uitkomst is een bevestiging van wat goed gaat en wat beter kan. Verbeteringen zijn onder
meer het wegwerken van de wachtlijst en het explicieter zichtbaar zijn in het werkgebied.
Veiligheid is een majeur issue bij STEVIG. Incidenten zijn niet gewoon, zelfs abnormaal. Vanuit
dit adagium is de Veiligplus-aanpak ingezet: alle medewerkers gaan samen gestructureerd de
dialoog aan over het voorkomen van incidenten en het vergroten van ieders veiligheid.
STEVIG is in 2018 begonnen met het Forensisch FACT team voor het hele werkgebied.
Certificering daarvan volgt in 2019. Tot slot kunnen we vaststellen dat Dichterbij en STEVIG
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steeds nauwer met elkaar optrekken, waardoor de kennis en kunde van Dichterbijmedewerkers over de doelgroep LVG+ toeneemt.
Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
Dichterbij investeert in de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijk onderbouwde
kennis en kunde op het gebied van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit
doen we via deelname aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke
beperking (AWVB) bij Tranzo (Tilburg University). De samenwerking binnen de AWVB is
gelieerd aan de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en
behandeling. Professor Petri Embregts bekleedt deze leerstoel, die gedragen wordt door alle
structurele partners van de AWVB.
Promotieonderzoek
Dichterbij stimuleert en financiert van november 2011 tot 1 augustus 2019 vier
promotieonderzoeken die ondergebracht zijn bij de AWVB: 1) Motivatie, welbevinden en leven
met een lichte verstandelijke beperking: een perspectief vanuit de zelfdeterminatie theorie
(2011 – 2016), 2) Mensen met een lichte verstandelijke beperking en grensoverschrijdend
gedrag (2012 – 2018), 3) Sociale steun in netwerken van mensen met een lichte
verstandelijke beperking (2014 – 2019) en 4) Stigmatisering van mensen met een
verstandelijke beperking (2013 – 2019). De verdediging van het eerste proefschrift heeft
plaatsgevonden in 2017, de verdediging van het tweede en derde proefschrift zal plaatsvinden
in 2019 en het vierde in 2020.
Academische werkplaats Sterker op eigen benen
Dichterbij participeert in de academische werkplaats Sterker op eigen benen. Deze werkplaats
bevordert de gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking
door integratie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. In 2018 werd onder meer
onderwijs ontwikkeld waarmee alle geneeskundestudenten vanaf 2019 gaan oefenen met
communiceren met mensen met een verstandelijke beperking. Ook werd de e methode
Dromen, ontdekken en doen! Meer bewegen in je dagelijks leven! gelanceerd en kwam de
PALLI beschikbaar, waarmee zorgverleners vroegtijdig kunnen vaststellen of palliatieve zorg
nodig is. Dichterbij gebruikt dit hulpmiddel.
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De zorgvraag verandert, medewerkers veranderen mee
Duurzaam inzetbaar
Cliënten worden steeds ouder, de zorgvraag complexer en de maatschappij ontwikkelt zich
zodanig dat het voor cliënten steeds moeilijker is om mee te doen. Deze veranderingen vragen
veel van de medewerkers. Daarom investeren we in duurzame inzetbaarheid. We willen nu en
in de toekomst beschikken over vitale en gekwalificeerde medewerkers die een goede invulling
kunnen geven aan de hulpvragen van onze cliënten. Zo faciliteren we kennisdeling en scholing
van medewerkers. Belangrijk daarbij is ook dat de leidinggevende regelmatig het gesprek met
medewerkers aangaat over duurzame inzetbaarheid.
Ook vitaliteit is belangrijk om duurzaam inzetbaar te blijven. We willen de vitaliteit van
medewerkers vergroten, zodat het verzuim daalt. In 2018 is dit zeker nog niet gelukt; het
verzuimpercentage is gestegen tot 7%. Deze stijging was ook in de branche zichtbaar. De
belangrijkste oorzaken: werkdruk, de krappe personele bezetting en de zwaardere inhoud van
het werk. Voor de korte termijn zetten we in op concrete activiteiten om het verzuim terug te
dringen. Voorbeelden zijn een andere manier van roosteren met een betere balans tussen
werk en privé en een focus op de arbeidsmarkt om de personele bezetting te verruimen. Ook
zijn we in 2018 een traject begonnen voor zij-instromers. Voor de (middel)lange termijn
stellen we een strategisch vitaliteitsplan op. Naast het vergroten van vitaliteit en duurzame
inzetbaarheid richten we ons daarin ook op positieve gezondheid en werkgeluk.
In 2018 heeft ieder bedrijfsonderdeel (resultaatverantwoordelijke eenheid) een 0meting uitgevoerd op het thema vitaliteit en verzuim. Per regio zijn daar acties en
verbeterpunten uit gekomen die nu actief worden opgevolgd. Belangrijk verbeterpunt het
bieden van (inhoudelijke) ondersteuning aan managers om verzuim te verminderen en te
voorkomen.
Arbeidsmarktbenadering
Dichterbij wil een aantrekkelijke werkgever zijn en dit ook duidelijk zichtbaar maken aan
potentiële sollicitanten. Daarom hebben we in 2018 het wervings- en selectieproces
gedigitaliseerd en aangepast. Ook is de nieuwe www.dichterbij.nl/werken-bij gelanceerd.
Daarop vind je profielvacatures; uitgangspunt daarbij zijn de wensen van de sollicitant. Als een
kandidaat bijvoorbeeld geïnteresseerd is in de functie van begeleider, dan bespreken we met
hem waar hij wil werken, hoeveel uren, met welke doelgroep, et cetera. Op basis van zijn
wensen zoeken we een geschikte werkplek. Om sterker in de arbeidsmarkt te staan, hebben
we in 2018 ook een aantal recruiters geworven die vorm gaan geven aan werving en
arbeidsmarktcommunicatie.
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Zelforganisatie
Zelforganisatie is maatwerk
De ontwikkeling van zelforganisatie binnen de teams gaat onverminderd door. Intern is nu
duidelijk dat zelforganisatie geen doel is, maar helpt bij het realiseren van betere zorg, bij
eigenaarschap, vakmanschap en samenwerking. Elk team is anders, werkt anders. Precies
daar draait het bij zelforganisatie om: durf te differentiëren. Daarom pakt ieder team zaken op
zijn eigen manier aan. Dat heeft in 2018 mooie initiatieven opgeleverd. Een greep uit de
praktijk.
•

In 2018 hebben we uit gesprekken met teams geleerd dat één (ontwikkel)oplossing
voor alle teams geen optie is. We leren waar behoeften liggen, daar spelen we op in
met een grote diversiteit aan hulpbronnen, methodieken, trainingen en instrumenten.
Voorbeelden zijn relatiegericht werken, regelarm werken, teamcoaching, cliëntgericht
plannen, inwerkvormen voor nieuwe medewerkers en methodieken als waarderend
onderzoeken en dynamisch verbinden. Ieder team kiest wat het nodig heeft.

•

We zien ook variatie in prioriteit. Daar waar het ene team zich richt op bijvoorbeeld
teamreflectie, persoonlijke en teamontwikkeling en kwaliteitsbevordering, heeft het
andere team meer aandacht gegeven aan het rooster en de financiën.

•

Diverse cliënten hebben hun team gevraagd om creatieve oplossingen te zoeken voor
bijvoorbeeld de organisatie rondom de cliënt of om het activiteitenaanbod uit te
breiden. DIA+ is daarvan een schitterend voorbeeld: de uitbreiding van activiteiten en
toepassing van e-health maakt het voor iedereen zóveel boeiender.

•

De mening van de medewerkers telt. Een warm welkom aan de nieuwe collega of een
verdiepingsbijeenkomst op een specifiek onderwerp maakt dat Dichterbij de
medewerker een belangrijke stem geeft. Dat geldt ook voor de medezeggenschap:
bestuurders/directeuren en medezeggenschap trekken meer en meer samen op,
ontwikkelen in co-creatie. Een formele instemmings- of adviesaanvraag is dan vaak niet
meer dan een hamerstuk.

•

Inzoomen op eigenaarschap, vakmanschap en samenwerken zorgen dat we van elkaar
weten wie wat doet en hoe de processen lopen. Teams experimenteren in het gerichter
werken vanuit en met (kern)rollen. Zij kunnen daarbij ondersteuning krijgen.

Rol ondersteunende diensten
De servicebehoefte vanuit de zorgteams is mede door zelforganisatie sterk veranderd. Dat
heeft consequenties voor de rol van de ondersteunende diensten. Die waren aanbodgericht
georganiseerd, maar hebben steeds meer oog voor behoeften van zorgmedewerkers en –
teams. In 2018 hebben we daarvoor de reis ingezet van ‘ondersteunende diensten’ naar
‘serviceorganisatie’.
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FrontOffice
In 2018 hebben we de voorbereidingen getroffen voor de FrontOffice, een centrale voordeur
voor alle vragen van cliënten, verwanten, medewerkers. Hiermee spelen we in op de wensen
van (toekomstige) cliënten, verwanten en medewerkers om beter en sneller geholpen te
worden. De FrontOffice gaat vanaf het voorjaar van 2019 alle binnenkomende
telefoongesprekken, e-mails en chat snel en goed afhandelen. In 2018 zijn we al actief
begonnen met chatten met (potentiële) cliënten, verwanten en medewerkers via onze website.
Dit is succesvol: mensen zijn positief verrast over de snelle service.
Cliëntgericht plannen en roosteren
Zorgteams gaan op een andere manier roosteren, vanuit de zorgvraag van de cliënt:
cliëntgericht plannen. Doel hiervan is om zowel cliënten als medewerkers rust en duidelijkheid
te geven. Onder meer drie maanden vooruitplannen, zelf diensten roosteren en
capaciteitsplanning –inzicht in de benodigde cliëntgerichte en indirecte uren- maken onderdeel
uit van cliëntgericht plannen. Teams worden in de nieuwe werkwijze geschoold, ook krijgen ze
ondersteuning vanuit de centrale organisatie. Eind 2018 hadden negentig teams de scholing
gevolgd; zij werken nu dus actief met cliëntgericht plannen. Doel is dat op 1 augustus 2019
alle driehonderd zorgteams cliëntgericht plannen.
Automatisering
Geautomatiseerde processen en systemen ondersteunen medewerkers om hun werk goed te
doen en makkelijk te maken. Daarnaast worden de teams hierdoor ondersteund bij
zelforganisatie. In 2018 zijn de mogelijkheden van bestaande ICT-systemen zoals
medewerkersportaal en roosterpakket verder uitgebreid. Ook zijn de processen van vacatures
aanmelden, volgen, beheren en het in dienst nemen van medewerkers gedigitaliseerd. Dit
levert een fikse tijdbesparing op voor sollicitant, nieuwe medewerker, manager en de
personeels- en salarisadministratie.
Sociaal intranet
Ook het sociaal intranet van Dichterbij ondersteunt medewerkers bij hun werk en helpt bij
kennisdeling en het verbeteren van samenwerking. Uit onderzoek van de Universiteit van
Amsterdam in samenwerking met adviesbureau Evolve blijkt dat Dichterbij tot de organisaties
behoort waar sociaal intranet het meest en best gebruikt wordt. We staan op plaats 7 van de
139 onderzochte organisaties. Zo was het aantal actieve gebruikers eind 2018 57%
(gemiddelde van alle organisaties 27%). Ook op doelmatigheid scoren we boven het
gemiddelde. En organisatorisch heeft Dichterbij de zaakjes op orde, aldus de onderzoekers:
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medewerkers denken via onder meer een klankbordgroep mee om intranet verder te
verbeteren. Een aandachtspunt is de integratie van intranet in werkprocessen.

Waarom Dichterbij?
We willen het toekomstige cliënten makkelijker maken om voor ons te kunnen kiezen door
duidelijk te maken wat we te bieden hebben, door toegankelijk te zijn en door in te spelen op
hun wensen en behoeften. In 2018 hebben we daarom het productenboek met onze diensten
bijgewerkt. In 2018 hebben we ook de website verder verbeterd, gewerkt aan de vindbaarheid
en een chatfunctie toegevoegd. Bezoekers kunnen op die manier laagdrempelig en makkelijk
in contact komen met onze medewerkers. De veranderingen hebben gewerkt, dat zien we
terug in de groei van het aantal bezoekers en het aantal contacten.
Ook de website van STEVIG is aangepast. In het verslagjaar hebben we onderzocht hoe de
verwijzers tegen STEVIG aankijken. Daaruit is gebleken dat zij STEVIG zien als de beste partij
voor de doelgroep licht verstandelijk beperkt met gedragsproblemen. Ze noemen vooral de
expertise over de doelgroep, de behandelmogelijkheden, het laagdrempelige en professionele
contact met medewerkers en de individuele aanpak per cliënt als pluspunten.
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4.

Financiën

Het merendeel van de zorgomzet (circa 95%) bestaat uit opbrengsten inzake de Wet
Langdurige zorg (Zorgkantoren) en Forensische Zorg (Ministerie van Justitie en Veiligheid).
Met beide afnemers worden op jaarbasis contracten gesloten en loopt Dichterbij financieel
risico in het geval van onder- dan wel overproductie. Om dit risico te mitigeren wordt de
ontwikkeling van de zorgomzet op maandbasis gemonitord en vindt er tussentijds overleg
plaats met beide contractpartijen.
De behoeften van cliënten veranderen. Ze willen meedoen in de maatschappij en willen graag
individueel wonen. Ook de vergrijzing leidt tot andere ondersteuningsvragen. Hierdoor zijn
investeringen nodig in vastgoed en medewerkers, rekening houdend met de geldende
financiële regelgeving. Om nu en in de toekomst financieel gezond te blijven, sturen we op
resultaten, efficiënte bedrijfsvoering, kostenbeperkingen en de verdere versterking van het
vermogen. Dit doen we door:
•

nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen met meer gebruik van e-health en domotica;

•

zo regelarm mogelijk kwalitatief goede zorg te verlenen;

•

te investeren in wendbare medewerkers;

•

zorgmedewerkers te ondersteunen met efficiënte ICT en processen.

Dichterbij is georganiseerd in resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) die zijn opgebouwd
uit zelforganiserende teams. De planning- en controlcyclus is de basis voor adequate financiële
sturing. Alle teams hebben de opdracht en de verantwoordelijkheid om een gezonde financiële
(zorg)huishouding te voeren. Maandelijks monitoren we de resultaten op team-, RVE- en
totaalniveau. Via prognoses die we elk kwartaal actualiseren bekijken we of de kosten en
opbrengsten met elkaar in balans blijven en zo nodig sturen we bij.

Resultaat 2018
In 2018 heeft Dichterbij een positief resultaat van € 10,1 miljoen behaald (2017: € 3,0
miljoen). Het resultaat is tot stand gekomen met een omzet van € 228,5 miljoen (2017: €
221,8 miljoen). De zorgomzet is met € 6,7 miljoen toegenomen ten opzichte van 2017
vanwege de gestegen zorgverzwaring en cliëntaantallen, de subsidies zijn met € 0,4 miljoen
gedaald en de overige omzet is met € 0,4 miljoen toegenomen.
Het gerealiseerde resultaat 2018 ligt € 8,0 miljoen hoger dan het gestelde doel en wordt
beïnvloed door een aantal incidentele effecten die in 2018 in het resultaat tot uitdrukking
komen maar in feite niets met de normale bedrijfsuitoefening te maken hebben.
De resultaatstoename in 2018 wordt veroorzaakt door de hogere WLZ-zorgomzet van € 5,1
miljoen en hogere FZ-omzet van € 1,6 miljoen in combinatie met de hogere PNIL en personele
kosten van € 5,7 miljoen, de terugname van impairments van € 3,4 miljoen, de lagere
kapitaalslasten (afschrijvingen en rente) van € 1,4 miljoen en de gelijkgebleven overige
bedrijfskosten.
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Bedragen * 1.000.000
Personeelskosten/Totale omzet
Totale opbrengsten (in € mln.)
Resultaat (in € mln.)

2018
65,6%
228,5
10,1

2017
64,9%
221,8
3,0

2016
65,2%
213,3
0,034

2015
66,6%
220,7
2,2

Ratio’s
In 2018 is het weerstandsvermogen toegenomen naar € 70,0 miljoen (2017: € 59,8 miljoen).
Bedragen * 1.000.000
Ontwikkeling groepsvermogen (in € mln.)
Ontwikkeling voorzieningen (in € mln.)
Balanstotaal
Solvabiliteitsratio’s
Eigen vermogen/totale opbrengsten
Eigen vermogen/Balanstotaal

2018
69,8
9,8
174,3

2017
59,8
11,4
169,9

2016
56,8
12,5
171,6

2015
56,7
11,9
174,3

30,6%
40,0%

27,0%
35,2%

26,6%
33,1%

25,7%
32,6%

Het balanstotaal bedraagt ultimo 2018 € 174,3 miljoen en is € 4,4 miljoen gestegen t.o.v.
ultimo 2017. Dit komt vooral door het toegenomen eigen vermogen en de lagere
voorzieningen en langlopende schulden.
In onderstaande tabel zijn de financieringsstructuur en liquiditeit gecombineerd weergegeven:
Bedragen * 1.000.000
Vaste activa
Vlottende activa
Kortlopende schulden
waarvan vakantiedagen incl PBL
Werkkapitaal
Financieringsbehoefte
Gefinancierd met:
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Totale financiering
Current ratio aangepast

2018
136,5
37,8
-45,6
-17,2
-7,8
128,7

2017
137,5
32,4
-46,3
-16,3
-13,9
123,6

2016
140,3
31,4
-45,8
-13,4
-14,5
125,8

2015
146,1
28,1
-45,3
-12,4
-17,2
129,0

69,8
9,8
49,1
128,7
1,33

59,8
11,4
52,4
123,6
1,09

56,8
12,5
56,5
125,8
0,97

56,7
11,9
60,4
129,0
0,86

Liquiditeit
Alle activiteiten op het gebied van treasury dienen onze missie. Onze treasuryactiviteiten
omvatten cashmanagement, financieringsbeleid en (rente)risicomanagement. De richtlijnen en
voorwaarden zijn vastgelegd in ons treasurystatuut. Wij zorgen ervoor dat de lange- en korte
termijnfinanciering concernbreed verzekerd is binnen de wettelijk voorgeschreven en door ons
aanvaardbare risicogrenzen. In 2018 voldeden wij hieraan.
We reduceren het renterisico door een goede spreiding van de renteherzieningsdata en
vervaldata van leningen en door een goede matching van de investeringen in de materiële
vaste activa en de portefeuille van leningen/financiering. Voor de langlopende leningen zijn
voornamelijk vaste renten overeengekomen met de financiers.
Qua liquiditeit zorgen we voor voldoende middelen. Eind 2018 hadden we € 27,1 miljoen aan
liquide middelen beschikbaar. Voor werkkapitaalfinanciering staat een gecommitteerde
rekeningcourantfaciliteit van € 18,5 miljoen ter beschikking. Deze faciliteit is in 2018 voor 2
jaar verlengd.
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Het kasstroomoverzicht toont in 2018 een toename van € 4,7 miljoen aan liquide middelen. In
2018 hebben wij voor circa € 6,4 miljoen geïnvesteerd in vaste activa. Dit is € 2,1 miljoen
lager dan in 2017 (€ 8,5 miljoen). De investeringen 2018 hebben vooral betrekking op
vastgoed, inventaris en ICT. De reguliere kasstroom uit de operationele activiteiten is positief
en bedraagt voor 2018 € 13,6 miljoen.
De aard en omvang van een aanzienlijk deel van de (externe) dienstverlening van Dichterbij
en de daaruit voortvloeiende vorderingen is zodanig dat het kredietrisico beperkt is. 95% van
onze vorderingen betreft immers vorderingen op zorgkantoren en Ministerie van Veiligheid en
Justitie.
Als gevolg van een terugtrekkende overheid in de zorgsector neemt de volatiliteit in de
exploitatie en daarmee ook het benodigde vermogen toe. Een adequaat treasurybeleid is
belangrijk en zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Op de langlopende
leningenportefeuille onroerend goed is € 3,3 miljoen afgelost. De current ratio aangepast1 van
Dichterbij bedraagt 1,3.

Risicomanagement en mate van beheersing
We monitoren risico’s via interne en externe audits en via gesprekken op operationeel, tactisch
en strategisch niveau. Onderstaand vindt u een overzicht van de voornaamste risico’s.
Perspectief

Risico’s

Maatregelen van beheersing

Zorgmarkt
(cliënten)

- Dichterbij is onvoldoende in staat om de
organisatie aan te passen aan de
veranderende wensen van cliënten op
het gebied van zorg en huisvesting.

-

Via onder meer Ben ik tevreden? (BIT), Als je het
mij vraagt en teamreflecties weten we steeds beter
wat er bij cliënten speelt en waaraan ze behoefte
hebben. Daar spelen we met onze diensten,
vastgoed en scholing op in.

1

De current ratio aangepast corrigeert de kortlopende schulden met de reservering inzake PBL en vakantie-uren en
meeruren. Deze uren geven de gespaarde rechten van medewerkers weer; deze rechten worden in de praktijk beperkt
uitbetaald (ze worden doorgaans opgenomen in de loop der tijd (toekomstige perioden)).
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Perspectief

Risico’s

Maatregelen van beheersing

Personeel

- Als gevolg van wijzigingen in de
dienstverlening, maatschappelijke
ontwikkelingen en de organisatie kan er
een discrepantie ontstaan tussen de
aanwezige en toekomstig gevraagde
kwaliteiten van medewerkers.
- We vragen medewerkers om flexibiliteit,
vakmanschap, eigenaarschap en
ondernemerschap, maar zij kunnen dit
onvoldoende waarmaken door de vele
protocollen en regels.
- Door de krapte op de arbeidsmarkt
wordt het steeds lastiger om vacatures
in te vullen. Omdat de gemiddelde
leeftijd van medewerkers relatief hoog
is, zullen de komende jaren de nodige
medewerkers uitstromen.

-

-

-

-

We leiden intern personeel op en we werken
nauwer samen met opleidingen (ROC’s/HBO’s) om
zo voldoende leerlingen binnen te halen. In 2018
zijn 33 zij-instromers gestart.
We werken samen met andere zorgaanbieders
door te leren van elkaar, uit te wisselen en samen
op te trekken. Teams reflecteren op hun eigen
prestaties: wat gaat goed en wat kan er anders om
zorg en ondersteuning te verbeteren. Op basis
hiervan stellen ze een team ontwikkelplan op.
Teams hebben middelen gekregen om hiermee aan
de slag te gaan.
Eigen medewerkers worden opgeleid om de leanmethodiek toe te passen (o.a. met als regelarm en
efficiënter werken). Verdere implementatie van de
besturingsfilosofie zelforganisatie en vakmanschap,
waarbij ter ondersteuning een leiderschapsprogramma van start gaat.
Professionaliseren van de recruitmenttaak (o.a.
aantrekken wervingsspecialisten, nieuwe wervingsprofielen, efficiënter systeem en onboardingsprogramma). Andere wervingskanalen worden
aangeboord. De voorbereidingen zijn gestart om te
komen tot een strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan incl. actieplan.

Financieel

- Dichterbij is onvoldoende in staat om
personeels-, materiële en
vastgoedkosten aan te passen aan de op
termijn verwachte dalende opbrengsten
per cliënt.
-

Managementinformatie is op het laagste niveau
(team) beschikbaar. Maandelijks worden de
gerealiseerde rendementen per team vergeleken
met de prognose. Hierover wordt per kwartaal
gerapporteerd.
Verdere kostenbesparingen realiseren we door
zorgconcepten anders te organiseren.

Vastgoed

- Als gevolg van het scheiden van wonen
en zorg ontstaat het risico dat de kosten
van vastgoed hoger worden dan
toekomstige inkomsten. Daarnaast kan
het vastgoed onvoldoende flexibel zijn
om aan de veranderende wensen en
eisen van klanten te voldoen.
- Stijgende prijzen voor bouw en
materieel. Haalbaarheid investeringen
en rentabiliteit komt onder druk te
staan.
- Door marktomstandigheden tekort aan
bouw/ontwikkellocaties.

-

De waardering van het vastgoed wordt jaarlijks
beoordeeld.
We zijn doorgegaan met de transitie van
groepswonen naar individueel wonen. Nieuwe
locaties worden zo flexibel mogelijk gebouwd.
We hebben stappen gezet met de herontwikkeling
van grote locaties in Horst (Mikado en Twinkeling).
We monitoren het resultaat per locatie.
We zoeken samenwerking met bijvoorbeeld
ontwikkelaars en corporaties om samen te
ontwikkelen zodat we de risico’s meer spreiden.

- We hebben onvoldoende
financieringsmogelijkheden voor
toekomstige behoefte aan werkkapitaal
en investeringen.

-

Financiering

-

We stellen periodiek een (herijkte) meerjarenprognose op, rekening houdend met wijzigingen in
wet- en regelgeving, vastgoedstrategie, personele
en demografische ontwikkelingen. Zo nodig sturen
we bij. Deze prognose delen we met onze
kredietverschaffers. Op die manier stellen we de
toegang tot financieringen veilig.
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Perspectief

Risico’s

Kwaliteit en
veiligheid

- We zijn onvoldoende in staat om
inzichtelijk te maken dat we voldoen aan
de eisen van financiers en toezichthouders op het gebied van kwaliteit en
veiligheid.

Maatregelen van beheersing
In 2018 zijn we doorgegaan met de kwaliteitscyclus die we hebben ingericht om in de
organisatie vorm te geven aan het kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg. De teamreflecties zijn hier een
belangrijk onderdeel van. Reflectie vindt op alle
niveaus plaats: rondom de individuele cliënt, op
teamniveau, regioniveau en concernniveau.
Voor het kwaliteitsrapport 2017-2018 is informatie
uit een groot aantal diverse bronnen geanalyseerd.
Dit draagt bij aan de ontwikkeling om meer
integraal te kijken naar Kwaliteit in de organisatie.
Daarnaast is het thema kwaliteit in 2018 vast
onderdeel geworden van de kwartaalrapportages
op RVE en concern niveau. De concernrapportage
delen we met stakeholders. Thema’s die
terugkomen zijn heel divers en gaan bijvoorbeeld
over het ondersteuningsplan, vakbekwaamheid en
scholing personeel, brandveiligheid, agressie,
medicatie, preventie en dergelijke.
In 2019 krijgt iedere cliënt een regiebehandelaar.

-

-

Organisatie

- De bedrijfsvoering en de dienstverlening
van Dichterbij zijn in hoge mate
afhankelijk van ICT. Dit stelt hoge eisen
aan beveiliging, beschikbaarheid en
performance van ICT.

-

In 2018 hebben we maatregelen genomen in het
kader van de gewijzigde Europese privacywetgeving.
We hebben geïnvesteerd in nieuwe telefonieplatformen om de bereikbaarheid te verbeteren en
te moderniseren en de kosten te verlagen.

-

Toekomstverwachtingen
In 2019 verwachten we een resultaat te halen van € 2,4 miljoen (1,0%) bij een omzet van €
237,0 miljoen. Dit resultaat is lager dan het in 2018 behaalde resultaat van € 10,1 miljoen.
Opgemerkt wordt dat het resultaat 2018 een aantal posten bevat die geen terugkerend effect
hebben en daarom genormaliseerd dienen te worden. Het genormaliseerde resultaat 2018
bedraagt € 3,7 miljoen en wordt hieronder toegelicht.
EUR x mln.

2018

2017

Nettoresultaat

10,1

3,0

2016
0,0

2015
2,2

Bij: Eenmalige lasten:
— Nabetaling ORT vakantiedagen

-

2,5

0,4

— Desinvestering afgestoten panden /afwaardering

-

0,6

0,2

— Onterecht geactiveerde kosten 2015

-

0,2

0,5

0,6

— Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

0,7

— Aanpassing parameters PBL voorziening e/o jubilea

0,6

— Aanpassing opslag sociale lasten op de verlofrechten (PBL,
meeruren, vakantiedagen)

2,3

— Vorming voorziening langdurig zieken

1,6

— Afwaardering Quli en overige zeggenschapsbelangen

0,7

— Additionele kosten Unik
Totaal eenmalige lasten

2,2
0,7

5,1

4,4

2,8

0,1

0,4

Af: Eenmalige baten:
— Verkoop UniK
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— Boekwinst verkoop materiële vaste activa

0,8

0,2

0,7

-

0,8

— Vrijval ORT

0,3

— Schattingswijziging jubileumvoorziening

0,5

1,7

1,4

-

— Vrijval PBL, jubileumvoorziening en reorganisatiekosten Unik

— Vergoeden overproductie voorgaand jaar

0,2

— Terugname bijzondere waardevermindering
— opnemen vordering compensatie inzake
transitievergoedingen

4,1

— overig
Totaal eenmalige baten
Nettoresultaat genormaliseerd

1,1

0,2

1,8
0,2
7,1
3,7

2,4
5,7

3,2
1,3

1,6
3,4

De opbrengsten van de zorgverlening nemen in 2019 toe door herijkte WLZ tarieven,
tariefindexatie en zorgverzwaring met circa € 9 miljoen. Voor 2019 heeft het zorgkantoor het
maximaal haalbare prijsniveau voor de levering van zorg vastgesteld, zijnde 96,75% van de
NZa-tarieven. Er is geen sprake van een doelmatigheidskorting.
Deze (extra) opbrengsten worden ingezet om te kunnen voldoen aan personele en materiële
kostenstijgingen door prijsindexaties (cao, inflatie en btw). Verder gaat onze aandacht uit naar
de verdere optimalisering van de bedrijfsvoering afgestemd op de vraag, investeren in een
toekomstbestendige ICT-omgeving die de zorgmedewerkers optimaal faciliteert en het
aanpassen van onze vastgoedportefeuille.
De speerpunten zoals genoemd in hoofdstuk 3 gaan gepaard met geprognosticeerde
investeringen in vaste activa van € 14,1 miljoen en projectinvesteringen en innovatiebudget
van € 5,2 miljoen. De vastgoedplannen zijn deels concreet en bevinden zich in de concept- en
besluitvormingsfase en deels moeten ze nog verder worden uitgewerkt. Daadwerkelijke uitvoer
is mede afhankelijk van de business case en de werkelijke liquiditeitsontwikkeling gedurende
het jaar. Indien nodig wordt eerst externe financiering aangetrokken.
Vooruitkijkend naar 2020 en verder verwachten we op termijn minder budget per cliënt (met
name vanwege de onderhandelbaarheid van de NHC-component in de integrale zorgtarieven).
Dit betekent dat we ons moeten voorbereiden om per cliënt te kunnen volstaan met minder
kosten om in staat te zijn een duurzame bedrijfsvoering te kunnen blijven bieden.
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5.

Maatschappelijk ondernemen

Meerwaarde voor de samenleving
Ook mensen met een verstandelijke beperking willen meedoen aan de maatschappij en van
betekenis zijn voor de buurt. Het geeft zelfvertrouwen als ze zich ontwikkelen, hun talenten
laten zien en eigen keuzes maken. Wij helpen hen daarbij. Aan de andere kant stimuleren we
de samenleving om de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking te
ontdekken en te benutten. Dat heeft ook in 2018 weer tot talloze mooie initiatieven geleid. Een
aantal voorbeelden:
•

Bij dagbesteding wordt gekeken of en hoe we kunnen aansluiten bij de behoeften van
de omgeving. Zo zijn er locaties waar cliënten helpen bij de kinderopvang en materialen
schoonmaken voor de nabijgelegen basisschool. Andere cliënten knutselen samen met
basisschoolleerlingen, helpen bij het onderhouden van de openbare of vormen
klusteams die de wijk ingaan om klussen bij mensen thuis uit te voeren.

•

Cliënten ondersteunen bij speciale evenementen, onder meer als verkeersregelaar
bij de wandelvierdaagse voor basisschoolkinderen.

•

Dichterbij is in samenwerking met het zorgkantoor op zoek naar nieuwe, innovatieve en
kostenbesparende oplossingen om goede zorg te bieden en deelt dit waar mogelijk met
collega-organisaties (deeltijdwonen voor kinderen, mogelijkheden om wonen en zorg
structureel goed te splitsen). Dit verhoogt de kwaliteit van zorg en beperkt de kosten.

•

Dichterbij pakt samen met buurtbewoners initiatieven op. Zo zijn in Gennep en
Venlo samen met partijen in de buurt en middelen vanuit stichting SamenLeven (de
vriendenstichting van Dichterbij) speeltuinen aangelegd waar mensen uit de buurt en
mensen met een verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten.

•

We stellen onze gebouwen soms open om maatschappelijk relevante doelen te
ondersteunen, bijvoorbeeld het Alzheimercafé.

•

In nieuwe woon-/leefconcepten nemen we de behoeften van de omgeving mee. We
creëren bijvoorbeeld een bibliotheekfunctie voor de buurt of cliënten helpen als
onderdeel van hun programma hulpbehoevende ouderen in het huishouden of de tuin.
Ook kunnen ze samen sociale activiteiten ondernemen.

Om te laten zien wat meedoen voor cliënten en de maatschappij kan betekenen, hebben we in
2018 op onze site een speciale pagina met mooie voorbeelden gelanceerd:
www.dichterbij.nl/meedoen.
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Duurzaamheid vastgoed
Bij nieuwbouw en grootschalige renovaties is duurzaamheid altijd een belangrijk
aandachtspunt. In 2017 hebben we alle locaties voorzien van slimme meters; die geven
actueel inzicht in het stroom- en gasverbruik. De toepassing daarvan bevordert het
energiebewustzijn en stimuleert daarmee een efficiënter gebruik van energie.
In 2018 zijn we binnen het platform duurzaamheid van de Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland (VGN) samen met andere zorgorganisaties begonnen met het opstellen van kaders
voor duurzaamheid binnen de sector. In 2019 werken we die verder uit. Deze kaders zijn
straks richtinggevend voor duurzaamheid in onze vastgoedportefeuille.
Goed bestuur
Good governance en transparantie zijn belangrijke uitgangspunten van Dichterbij. Daarom
hechten wij er waarde aan om via dit jaardocument verantwoording af te leggen over onze
activiteiten en de besteding van het budget. De Governancecode Zorg en de Wet bestuur en
toezicht vormen het kader. De code en de wet zijn voor Dichterbij ook de leidraad voor de
inrichting van het bestuur en het toezicht op het bestuur.
In de statuten en bijbehorende reglementen zijn de randvoorwaarden voor en de werkwijzen
van zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur vastgelegd. In de statuten zijn onder
meer de regels voor nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur vastgelegd.
Nevenfuncties van bestuursleden dienen altijd de goedkeuring van de raad van toezicht te
hebben; dit was in 2018 het geval.
Aanvullend op statuten en reglementen geldt voor leden van de raad van bestuur en raad van
toezicht de Gedragscode integriteit leden raad van bestuur en raad van toezicht Dichterbij. De
gedragsregels voor de overige medewerkers van Dichterbij zijn vastgelegd in de Gedragscode
Dichterbij en de brochure Grondhouding voor bejegening. Deze documenten vormen onderdeel
van het introductiepakket van nieuwe medewerkers.
De raad van toezicht is onafhankelijk van de organisatie en vervult zijn taak zonder last of
ruggenspraak. Binnen de raad zijn alle deskundigheden aanwezig die nodig zijn voor een
adequaat toezicht. De raad van toezicht werkt met een toezichtvisie en -kader. Hierin is ook
een informatieprotocol opgenomen, waarin staat over welke onderwerpen en op welke
momenten de raad van toezicht wordt geïnformeerd en om goedkeuring wordt gevraagd.
Specifiek voor vastgoed geldt een competentieschema met daarin de bevoegdheden van de
raad van bestuur voor het nemen van besluiten.
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Dichterbij streeft naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de top van de
organisatie. Op 31 december 2018 heeft Hans de Veen afscheid genomen als tijdelijk
voorzitter van de raad van bestuur. Hij is in januari 2019 opgevolgd door Monique Caubo.
Verder heeft Paul Stuyt eind 2018 afscheid genomen als toezichthouder bij Dichterbij. Frans
Stals is met ingang van 1 januari 2019 zijn opvolger in de raad van toezicht.
De salarissen van de leden van de raad van bestuur passen binnen de richtlijnen van de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Een
overzicht van de bestuurskosten is opgenomen in paragraaf 10.c. Ook het honorarium van de
leden van de raad van toezicht past binnen de WNT. De hoogte van de salarissen en honoraria
staan in de jaarrekening.
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6.

Dichterbij in 2019

De visie staat, de koers is duidelijk en de ambities helder. In 2019 gaan we dan ook verder op
de ingeslagen weg om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij een
volwaardig leven. Concreet werken we in 2019 aan de volgende activiteiten binnen vier
hoofdthema’s:
‘Als je het mij vraagt’: reflecteren, vragen, luisteren en handelen
‘Als je het mij vraagt’ is onze manier om de talenten van cliënten en verwanten te leren
kennen. Veel teams werken volgens de principes van ‘Als je het mij vraagt’, andere hebben
behoefte aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van het voeren van
waarderende gesprekken. Die krijgen ze. In 2019 verweven we de waarderende grondhouding
van ‘Als je het mij vraagt’ verder in ons gedrag en onze processen. Dat doen we via vijf
sleutels: we gaan positief waarderend met elkaar om, we praten altijd met elkaar, we maken
dilemma’s bespreekbaar (er is niet altijd een oplossing), we maken afspraken, komen deze na
en evalueren en: we zetten onze deskundigheid in. Medewerkers kunnen extra ondersteuning
verwachten om met dilemma’s om te gaan (onder meer via moreel beraad). De inzet van ehealth blijft speerpunt om het leven van cliënten veiliger, vrijer, gezonder of leuker te maken.
De zorg verandert, medewerkers veranderen mee
Om goed in te kunnen spelen op de zorgvragen hebben we vitale medewerkers nodig die
gekwalificeerd, vakbekwaam en duurzaam inzetbaar zijn. Teams en medewerkers geven zelf
aan wat ze nodig hebben om de zorgvragen van cliënten te beantwoorden. Dat faciliteren we.
Ook investeren we in vitaliteit, bijvoorbeeld via gezond roosteren; dit is een onderdeel van het
programma ‘cliëntgericht plannen’, waarbij we op basis van de cliëntvraag zorgen voor een
goede personele bezetting, met meer rust en een goede balans tussen werk en privé. Ook
gaan we medewerkers met het programma ‘werkgeluk’ helpen om hun vitaliteit te vergroten.
Om te zorgen dat medewerkers zoveel mogelijk aandacht kunnen geven aan cliënten, werken
we aan een nieuwe digitale en mobiele werkplek die medewerkers optimaal ondersteunt. De
eerste stappen zijn al gemaakt met onder meer sociaal intranet en een medewerkersportaal.
Zelforganisatie
Teams geven op eigen wijze invulling aan zelforganisatie. We weten inmiddels dat er niet één
methode, één instrument of één hulpmiddel is dat optimaal is voor alle teams. In 2019 gaan
we alle waardevolle ervaringen van teams delen en methodieken en hulpbronnen opnieuw
bekijken en ‘Als je het mij vraagt’-proof maken (waarderend van opzet). Ook de
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ondersteunende diensten zijn volop in beweging. De servicebehoefte van zorgteams is de
afgelopen jaren sterk veranderd. Daarom ontwikkelen de diensten zich naar een
serviceorganisatie die zorgteams flexibel, snel en servicegerichte ondersteuning biedt. We
realiseren onder meer een centrale voordeur waar een zorgmedewerker met al zijn vragen
terecht kan. Verder werken we in 2019 aan eenvoudigere processen, passende
overlegstructuren en gaan we uitwerken wat de gewenste stijl van leidinggeven is die aansluit
bij Dichterbij en past bij teamontwikkeling.
Daarom Dichterbij!
We gaan zowel cliënten als potentiële medewerkers in 2019 nog duidelijker laten zien waarom
Dichterbij de beste keuze is. We zetten in op online kanalen om onze doelgroepen beter te
bereiken en werken aan een nog betere vindbaarheid van onze website. We blijven ‘Als je het
mij vraagt’-verhalen delen met de buitenwereld. In 2018 zijn we met een nieuwe manier van
personeelswerving begonnen die we in 2019 verder ontwikkelen. Ook zorgen we voor een
warm welkom van nieuwe collega’s.
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7.

Verslag raad van toezicht

Inleiding
Dichterbij heeft gekozen voor een besturingsfilosofie op basis van zelforganisatie. Dat heeft
gevolgen voor alle geledingen in de organisatie, ook voor de raad van toezicht. Zelforganisatie
betekent meer autonomie en verantwoordelijkheid voor de teams. Een dergelijke werkwijze
vraagt om een open cultuur en vertrouwen. Vertrouwen in de professionaliteit van
medewerkers om kwalitatief goede en veilige zorg aan cliënten te bieden. Maar ook
vertrouwen dat zij zich daarbij houden aan de kaders die de organisatie en wet- en regelgeving
stellen en dat zij elkaar onderling aanspreken als dat niet gebeurt. Het principe van ‘loslaten in
vertrouwen’ is het uitgangspunt voor de raad van toezicht.
Onze hoofdtaak is het toezichthouden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene
gang van zaken. We geven goedkeuring aan besluiten en stellen documenten vast waarvoor
dat op grond van de statuten van Dichterbij vereist is. Daarnaast zorgen we voor goed bestuur
van de stichting. We zijn werkgever van de raad van bestuur, adviseren de raad van bestuur
op verschillende domeinen en werven en selecteren leden voor de raad van toezicht en raad
van bestuur. Bovendien is er regelmatig overleg tussen de voorzitter van de raad van bestuur
en de raad van toezicht.
De raad van toezicht van Dichterbij heeft drie commissies: de auditcommissie, de
remuneratiecommissie en de kwaliteitscommissie. Alle commissies hebben een voorbereidende
en adviserende taak, die reglementair is vastgelegd; ze hebben geen besluitvormende
bevoegdheden.
Veranderingen samenstelling raad van bestuur en raad van toezicht
Met ingang van 1 september 2017 heeft de raad van toezicht Hans de Veen als tijdelijk
voorzitter van de raad van bestuur benoemd voor de periode tot 31 december 2018. Wij zijn
Hans de Veen zeer erkentelijk voor zijn inzet voor Dichterbij en de wijze waarop hij zijn interim
taken heeft vervuld. Met ingang van 7 januari 2019 heeft de raad van toezicht Monique Caubo
benoemd als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Dichterbij. Monique Caubo heeft
een brede achtergrond binnen de gezondheidszorg. Ze deed ervaring op als bedrijfsarts bij
Shell en Achmea en stuurde de arbodiensten bij Rabobank en DSM aan. Verder was zij
directeur Kwaliteit, Informatiebeveiliging en Privacy bij HumanTotalCare. Ook is ze lid van een
aantal toezichthoudende organen en was ze acht jaar lang voorzitter van de raad van toezicht
van de Conrisq Groep, waartoe ook De Rooyse Wissel en meerdere jeugdzorginstellingen
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behoren. De raad van toezicht is verheugd dat de raad van bestuur nu weer definitief ingevuld
is.
Verder hebben wij op 31 december 2018 na twee periodes van vier jaar afscheid genomen van
Paul Stuyt als lid van de raad van toezicht. Mede dankzij de inzet van Paul Stuyt is kwaliteit en
veiligheid van zorg stevig op de agenda van de raad van toezicht komen te staan. Wij danken
hem hartelijk voor zijn inzet voor Dichterbij. Frans Stals is met ingang van 1 januari 2019 als
opvolger van Paul Stuyt benoemd tot lid van de raad van toezicht. Zijn aandacht gaat met
name uit naar zorg, kwaliteit en veiligheid. Frans Stals is als arts-microbioloog verbonden aan
Zuyderland, dat bestaat uit een ziekenhuis op meerdere locaties in Zuid-Limburg, acht
zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg,
thuiszorg, huishoudelijke hulp en jeugdgezondheidszorg. Bestuurlijke ervaring heeft hij
opgedaan in de zeven jaar dat hij voorzitter is geweest van het medisch specialistisch bedrijf.
Als medisch manager draagt hij momenteel de (mede)verantwoordelijkheid voor veiligheid en
kwaliteit van zorg bij Zuyderland.
Ontwikkeling en opleiding
In het kader van good governance streven wij ernaar om bestuur en toezicht binnen Dichterbij
optimaal vorm en inhoud te geven. Onze inzet is gericht op een steeds beter functionerend
Dichterbij, gebaseerd op het vertrouwensbeginsel. Wij vinden het in dat kader van belang om
kritisch te reflecteren op het functioneren van de raad van bestuur, maar ook op de raad van
toezicht zelf alsook de samenwerking met de raad van bestuur. In 2018 hebben de leden van
de raad van toezicht tijdens de jaarlijkse tweedaagse wederom deelgenomen aan een aantal
gezamenlijke kennissessies.
Onder leiding van prof. dr. Piet Eichholtz en drs. Pim Diepstraten is stilgestaan bij
ontwikkelingen op het gebied van (zorg)vastgoed en de impact daarvan op het strategisch
vastgoedbeleid van Dichterbij. Verder hebben we in een workshop onder leiding van prof. dr.
Paul Iske het belang van innovatie en duurzame waardencreatie behandeld. Tot slot is aan de
hand van drie toekomstscenario’s van Vilans gesproken over trends en ontwikkelingen en
mogelijke toekomstscenario’s voor de gezondheidszorg in Nederland en de gevolgen daarvan
voor Dichterbij.
Vergaderingen en bijeenkomsten
In 2018 heeft de raad van toezicht acht keer vergaderd. Op 31 oktober en 1 november 2018
heeft de jaarlijkse tweedaagse sessie plaatsgevonden samen met de raad van bestuur.
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De auditcommissie heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd. Belangrijkste bespreekpunten
waren de voorbereiding van de behandeling van het jaardocument (verslagjaar 2017), de
financiële prognose 2019, de ontwikkeling van het resultaat in 2018, de herontwikkeling van
Mikado te Horst en selectie en kennismaking met de nieuwe accountant. De
remuneratiecommissie is in 2018 vier keer bij elkaar geweest in verband met haar
werkgeversrol voor de raad van bestuur en de werving van een nieuw lid van de raad van
toezicht en een nieuwe voorzitter voor de raad van bestuur. De kwaliteitscommissie heeft in
2018 drie keer vergaderd waarbij het professioneel statuut, de positie van Expertise, de
herziening van de positie medisch-directeur/geneesheer-directeur, nieuw zorgconcept Mikado,
het kwaliteitsbeleid van STEVIG en de ‘Kwaliteitsrapportage 2017-2018’ belangrijke
bespreekpunten waren. Verder hebben twee wisselende leden van de raad van toezicht in
2018 beide overleggen tussen raad van bestuur en ondernemingsraad op grond van artikel 24
Wet op de ondernemingsraden (WOR) bijgewoond. Tijdens dit overleg is de algemene gang
van zaken binnen Dichterbij besproken en vooruitgekeken naar aangelegenheden waar adviesof instemmingsrecht van de ondernemingsraad aan de orde is.
Agendapunten
Belangrijke jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda van de raad van toezicht zijn de
bespreking en goedkeuring van het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en het jaarplan.
In 2018 hebben we het jaardocument 2017 en de financiële prognose 2019 met bijbehorend
jaarplan goedgekeurd. De vaststelling van het jaardocument was in aanwezigheid van de
accountant. Verder besteden we regelmatig aandacht aan de periodieke
managementrapportage van de raad van bestuur en staan we expliciet stil bij de (financiële)
risico’s en de beheersing daarvan.
In 2018 hebben we in het bijzonder aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
Kwaliteit van zorg
Kwaliteit van zorg was in 2018 een belangrijk gespreksonderwerp van de raad van toezicht. Zo
zijn onder meer de uitkomsten van de kwaliteitsrapportage 2017/2018 besproken en is
stilgestaan bij het professioneel statuut, de positie van Expertise en de herziening van de
positie medisch-directeur/geneesheer-directeur. Verder is diverse keren gesproken over
innovaties, zoals de herontwikkeling van locatie Mikado met daaraan gekoppeld een nieuw
woon-/leefconcept.
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Evaluatie hoofdstructuur
De raad van bestuur heeft in 2018 de hoofdstructuur geëvalueerd. De uitkomsten van de
evaluatie, de conclusie van de raad van bestuur en de hieruit voortvloeiende voorstellen zijn
gedurende meerdere vergaderingen aan de orde geweest. Wij delen de conclusie van de raad
van bestuur dat de hoofdstructuur in hoofdlijnen prima voldoet om de ambities van Dichterbij
te realiseren, maar dat op onderdelen optimalisaties mogelijk zijn. In 2018 zijn door de raad
van bestuur reeds de eerste verbeteracties in gang gezet.
Met de aantrekkende economie wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. Tegelijkertijd vraagt de
steeds zwaarder wordende zorgvraag om goed opgeleid personeel. In 2018 is besproken hoe
Dichterbij hierop met HR-beleid kan inspelen. Daarnaast is meerdere keren gesproken over het
ziekteverzuim en de mogelijkheden om dit terug te dringen.
ICT
Gelet op het toenemende belang van ICT, e-health en domotica hebben wij in 2018 diverse
keren gesproken over de ICT-strategie van Dichterbij en de stappen die Dichterbij op dit
gebied wenst te zetten.
Aanpassing statuten en benoeming accountant
In 2018 hebben we de statuten op enkele onderdelen aangepast zodat deze op alle onderdelen
aantoonbaar voldoen aan de Governancecode Zorg. Verder is na een uitgebreide
selectieprocedure in juni 2018 Deloitte door de Raad van Toezicht benoemd tot nieuwe
controlerend accountant van Dichterbij.
In 2018 waren er diverse vacatures in de directie en raad van bestuur. Dit heeft ertoe geleid
dat de voortgang op onderdelen niet zo snel is verlopen als gewenst. Nu zowel directie als raad
van bestuur weer een volledige en vaste bezetting hebben, is er een goede basis om in 2019
voortvarend te werken aan de verdere ontwikkeling van de ambities van Dichterbij. Wij zien
met vertrouwen uit naar de samenwerking.
Namens de raad van toezicht,
Léon Frissen
Voorzitter
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8.

Verslag cliëntenraad

Samenstelling en werkwijze
De cliëntenraad (CR) is het formele medezeggenschapsorgaan van Dichterbij. De raad bestaat
uit vijf cliënten en vijf verwanten. We overleggen acht keer per jaar met de raad van bestuur,
voorafgegaan door een eigen vooroverleg. Een coach, notulist en ambtelijk secretaris
ondersteunen de CR. Naast de cliëntenraad zijn er vijf regionale platforms met elk vijf cliënten
en vijf verwanten. Zij vergaderen zes tot acht keer per jaar met de regiodirecteur. Ook zij
krijgen ondersteuning van een coach en notulist.
Het jaar 2018
•

De CR heeft in het verslagjaar de laatste besluiten van de raad van bestuur over de
afronding van de hoofdstructuur goedgekeurd.

•

Met veel enthousiasme hebben we ook het jaarplan 2018 ontvangen. Jammer genoeg is
een aantal zaken uit dat jaarplan niet of onvoldoende van de grond gekomen.

•

In 2018 zijn zorgen ontstaan over de krapte op de arbeidsmarkt en de bemensing
binnen Dichterbij.

•

De Tweede Kamer heeft in november 2018 het wetsvoorstel Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 aangenomen. We verwachten dan ook dat de
wet in 2019 een belangrijk onderwerp wordt.

Adviezen
De cliëntenraad heeft in 2018 dertien formele adviezen gegeven:
•

Begroting 2018

•

Mikado/Twinkeling

•

Toetsingskader Vastgoed

•

Hoofdstructuur

•

Herbenoeming leden klachtencommissie

•

Privacy beleid en reglement

•

Leefgelden

•

Aanvullende dienstverlening

•

Benoeming lid voorzitter raad van bestuur

•

Positie medisch directeur

•

Samenvoeging Klachtencommissies

•

Kader roosteren/plannen

•

Palliatieve zorg
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Activiteiten
In 2018 hebben we aan een aantal activiteiten deelgenomen en/of mede geïnitieerd.
•

We hebben een werkbezoek afgelegd bij de nieuwe vestiging van STEVIG in Nijmegen.
Daar hebben we tekst en uitleg gekregen over ambulante zorg en dagbehandeling.

•

We zijn aangesloten bij het initiatief van de Familievereniging Dicht-bij voor een
informatieve bijeenkomst over erfrecht in relatie tot mensen met een verstandelijke
beperking.

•

Enkele cliënten hebben in het kader van de prokkelweek het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezocht en een onderhoud gehad met minister De
Jonge.

•

We hebben deelgenomen aan een aantal landelijke zorg-gerelateerde symposia.

•

We hebben twee keer overlegd met het bestuur van de Familievereniging Dicht-bij.

•

We hebben overleg gehad met het zorgkantoor; de CR is structureel betrokken bij het
jaarlijks inkoopproces. Daarnaast hebben we samen met het zorgkantoor een
verdiepingsbijeenkomst gehouden over teamreflectie.

Financiële commissie
De financiële commissie van de cliëntenraad bespreekt op concernniveau de inkomsten,
uitgaven, jaarrekening en begroting met de concerncontroller. De vragen van de commissie
zijn naar tevredenheid beantwoord.
Voorzittersoverleg
Drie keer per jaar stemmen de cliëntenraad en de cliëntenplatforms de centrale en decentrale
thema’s met elkaar af. Aan dit overleg neemt ook de Familievereniging Dicht-bij deel. De
onderwerpen teamreflecties, zelforganisatie, ‘Als je het mij vraagt’ en continuïteit van
gekwalificeerd zorgpersoneel zijn meerdere malen besproken. Een aantal adviezen heeft de CR
eerst besproken met de voorzitters alvorens we in besluitvormende zin een advies gaven aan
de bestuurder.
Studiebijeenkomsten cliënten
Voor de cliënten zijn drie studiematige bijeenkomsten gehouden over de onderwerpen het
jaarplan 2018, palliatieve zorg en de bekostiging van het zorgstelsel.
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Het cliëntenpanel
Het cliëntenpanel bestaat uit cliënten en verwanten die meedenken over uiteenlopende
onderwerpen. In het verslagjaar is het panel geraadpleegd over de thema’s mondzorg en
roosteren en plannen.

Namens de cliëntenraad
Harrie Curfs
Voorzitter
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9.

Verslag gemeenschappelijke ondernemingsraad

Samenstelling en werkwijze
Ook in 2018 gaf de GOR samen met de raad van bestuur op participatieve wijze inhoud aan de
Wet op ondernemingsraden (WOR). De GOR werd daarbij ondersteund door de MZ-platforms.
De GOR en MZ-platforms kwamen maandelijks bij elkaar voor overleg.
De GOR bestond in 2018 uit zeven leden. Halverwege ging het GOR-lid van RVE Noord-Midden
met pensioen en werd vervangen door de eerstvolgende op de kieslijst.
De GOR droeg vanuit zijn rol bij aan belangrijke besluiten van raad van bestuur waarbij voor
de GOR waarden als gelijkheid, eenduidigheid, objectiviteit, transparantie en open
communicatie leidend waren.
De GOR werkte het hele jaar goed samen met de raad van bestuur. In december 2018 nam de
interim bestuursvoorzitter Hans de Veen afscheid van Dichterbij.
Belangrijke onderwerpen in 2018
•

Evaluatie hoofdstructuur

In 2018 participeerde de GOR in de evaluatie van de hoofdstructuur van Dichterbij. De GOR
was vooral benieuwd of raad van bestuur aanpassingen zou voorstellen over de formele
zeggenschap bij Dichterbij. De GOR was verrast toen dat niet het geval bleek te zijn. De
formele besluitvorming conform de WOR ligt ook na 2018 bij raad van bestuur.
•

Verkiezingen medezeggenschap

In 2019 vinden de verkiezingen van de medezeggenschap plaats. De GOR vond het belangrijk
om te weten of de medezeggenschapsnotitie en reglementen van de GOR en MZ-platforms
moesten worden aangepast voor de komende verkiezingen. Daarom heeft de GOR een enquête
gehouden onder de leden van de MZ-platforms, managers, directeuren, raad van bestuur en
de GOR. De uitkomsten van de enquête hebben geleid tot enkele aanpassingen in de notitie en
reglementen. Daarnaast heeft de GOR, net zoals raad van bestuur, de methode dynamisch
verbinden geadopteerd als werkwijze.
Net zoals drie jaar geleden heeft de GOR voor digitale verkiezingen gekozen. De laatste
maanden van 2018 werd er veel aandacht besteed aan de medezeggenschapsverkiezingen
door de GOR en raad van bestuur op sociaal intranet. Na de verkiezingen wordt de
gemeenschappelijke ondernemingsraad weer gewoon ondernemingsraad.
•

Actualisatie functiegebouw

De GOR nam ook deel aan de evaluatie van het functiegebouw. Daarin had de GOR er
nogmaals op aangedrongen om snel iets te doen aan de problematiek rondom de
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begeleidersfuncties en wat Dichterbij verwacht van haar medewerkers in het kader van de
veranderende zorg. Zowel de GOR als de medewerkers vroegen daar al langer om.
De GOR is dan ook blij dat raad van bestuur en GOR hierin gezamenlijk optrekken.
•

Arbeidstijdenwet

In 2018 zijn de GOR en de raad van bestuur begonnen met het terugdringen van
overtredingen van de arbeidstijdenwet (ATW). Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk
om erachter te komen tegen welke problemen de teams en medewerkers van Dichterbij
aanlopen als er conform de ATW gewerkt wordt. Als blijkt dat er aanvullende afspraken nodig
zijn die medewerkers daarin kunnen helpen, worden die door de raad van bestuur met de GOR
gemaakt.
Advies- en instemmingsaanvragen 2018
De volgende belangrijke advies- en instemmingsaanvragen zijn in 2018 aan de GOR
voorgelegd:
•

Aanpassing privacybeleid en reglement

•

Aanpassing klachtenreglement

•

Richtlijnen bij leertrajecten

•

Aanpassing hoofdstructuur

•

Inrichting centrale Front Office

•

Overheveling PSA naar HR

•

Mikado

•

Werkkostenregeling

•

Scholingsbeleid risicovolle en voorbehouden handelingen

•

Uitvoeringsregeling vergoedingen en terugbetaling studie en opleiding

Namens de gemeenschappelijke ondernemingsraad,
Henk Haenraets
Voorzitter
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10.

Bijlagen
a.

Uitgangspunten verslaglegging

Uitgangspunten
Dichterbij hecht als maatschappelijke organisatie grote waarde aan het open en transparant
verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de resultaten. Hoewel er wettelijk slechts
beperkte eisen gelden, leggen we jaarlijks uitvoerig verantwoording af. Hierbij houden we
rekening met de Jaarverantwoording aanbieders van zorg, jeugdhulp en jeugdbescherming/reclassering 2017 en 2018. Daarmee voldoen we ook aan de eisen in Titel 9 Boek 2 BW en de
Governancecode Zorg.
Reikwijdte
Dit jaardocument heeft betrekking op de Stichting Dichterbij. Met dit jaardocument legt de
Stichting Dichterbij verantwoording af op concernniveau. Ook biedt het de samenleving inzicht
in de ambities en activiteiten van de organisatie en draagt het bij aan het vergroten van de
transparantie in de zorg.
Onderdelen van de jaarverantwoording
De totale jaarverantwoording bestaat uit vier delen. Het eerste deel is het maatschappelijk
jaarverslag. Het tweede deel bestaat uit de jaarrekening. Het derde deel omvat de
verstrekking van kwantitatieve gegevens en prestatiegegevens via DigiMV. Dit is een
webapplicatie waarmee we gegevens verstrekken aan instanties aan wie we verantwoording
afleggen. Het vierde deel betreft de verantwoording over kwaliteit van zorg door middel van
een jaarlijkse kwaliteitsrapportage. Voor deze kwaliteitsrapportage hanteren we een cyclus van
juli tot en met juni. Op die manier kunnen we de resultaten als input gebruiken voor het
jaarplan van het daarop volgende jaar. Sinds 2017 wordt het Kwaliteitskader
gehandicaptenzorg als veldnorm gehanteerd door Zorginstituut Nederland, Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd en Zorgkantoren Nederland.
Vaststelling
Het jaardocument (jaarverslag en jaarrekening samen) is vastgesteld door de raad van
bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht in haar vergadering van 13 mei 2019.
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b.

Gegevens van de organisatie

Naam verslagleggende rechtspersoon:

Stichting Dichterbij

Adres:

Zwerfheide 2

Postcode en plaats:

6591 RC Gennep

Telefoonnummer:

088 7540 000

Identificatienummer NZa:

600-480/710/711/810

Nummer KvK:

16079866

E-mailadres:

bestuurssecretariaat@dichterbij.nl

Internetpagina:

www.dichterbij.nl

Structuur van het concern
Juridische structuur
Dichterbij is een stichting, statutair gevestigd te Gennep. Dichterbij werkt volgens het raad
van toezichtmodel. Dat betekent dat we werken met een raad van bestuur en een raad van
toezicht. Het jaarverslag raad van toezicht is onderdeel van het jaarverslag (hoofdstuk 7). De
raad van bestuur houdt kantoor in Gennep.
Organisatorische structuur
Het werkgebied van Dichterbij is verdeeld in vier regio’s. Iedere regio is een zelfstandige
resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE). De behandeling van mensen met een lichte
verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag vindt plaats vanuit de regio-overstijgende
RVE specialistische en forensische zorg (STEVIG). Kennis en kunde op gebied van diagnostiek
en behandeling, consultatie en advies zijn gebundeld in de RVE Expertise. Elke RVE wordt
geleid door een directeur. Dichterbij heeft daarnaast een aantal ondersteunende bureaus
gebundeld in de RVE Hoofdkantoor. De medisch directeur/geneesheer-directeur functioneert
rechtstreeks onder de raad van bestuur (als onderdeel van de bestuursstaf). In 2018 is de
hoofdstructuur van Dichterbij geëvalueerd. In algemene zin is geconcludeerd dat die voldoet
om onze doelstellingen te realiseren. Wel is het aantal organisatieonderdelen binnen RVE
Hoofdkantoor gereduceerd. Schematisch ziet de hoofdstructuur van Dichterbij er als volgt uit:
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Medezeggenschap cliënten
De medezeggenschap van cliënten is ingericht volgens de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (Wmcz). Dichterbij heeft een cliëntenraad (CR), waarin zowel cliënten als
verwanten zitting hebben. De vier zorgregio’s en STEVIG hebben ieder een eigen
cliëntenplatform. Zowel de organisatie als de cliëntmedezeggenschap maakt gebruik van een
cliëntenpanel.
De CR adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over het organisatiebeleid. De
CR kent een agendacommissie, een financiële commissie en contactpersonen voor het overleg
met externe partijen zoals het zorgkantoor en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Daarnaast is de cliëntenraad betrokken bij het benoemen van cliënten, verwanten en/of
cliëntvertegenwoordigers die participeren in interne of externe (advies)commissies, zoals bij
ethiek, wetenschappelijk onderzoek, klachten en kwaliteit & veiligheid. Op jaarbasis zijn er
enkele bijeenkomsten (recepties, studiebijeenkomst, openingen) met de raad van toezicht, de
gemeenschappelijke ondernemingsraad en de directie. De CR is lid van de landelijke
koepelorganisatie LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en kan daardoor gebruikmaken
van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV).
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Een cliëntenplatform voert overleg met de zorgdirecteur in de regio over de uitvoering van
vastgesteld centraal beleid en adviseert over regio-specifieke aangelegenheden. Driemaal per
jaar overleggen de voorzitters van de cliëntenplatforms, Familievereniging Dicht-bij en de CR
met de raad van bestuur over strategische onderwerpen en de voortgang van de onderwerpen
uit het jaarplan.
Familievereniging Dicht-bij
Familievereniging Dicht-bij is een belangenorganisatie van en voor familieleden van cliënten
van Dichterbij. Het is voor ouders, broers en zussen een aanspreekpunt, een vraagbaak en een
ontmoetingsplaats. Onder het motto ‘maak kennis van elkaars kennis’ stimuleert de
familievereniging de contacten tussen Dichterbij en Dicht-bij. De familievereniging overlegt
tweemaal per jaar met de raad van bestuur en de cliëntenraad.
Medezeggenschap medewerkers
De medezeggenschap van medewerkers is ingericht volgens de Wet op de ondernemingsraden
(WOR). De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) adviseert de raad van bestuur
gevraagd en ongevraagd over het beleid van de organisatie. Daarnaast is de GOR betrokken
bij het benoemen van leden van diverse (advies)commissies, zoals de klachtencommissie en
de commissie sociale begeleiding. Op jaarbasis is er meerdere keren contact met raad van
toezicht, cliëntenraad en directie.
De afzonderlijke regio’s, specialistische eenheden en ondersteunende diensten hebben ieder
een eigen medezeggenschapsplatform (MZ-platform, zeven in totaal). Deze platforms
overleggen met de betreffende directeur over de uitvoering van centraal vastgesteld beleid en
regio-specifieke aangelegenheden. Ook geven ze de GOR input voor advisering van de raad
van bestuur. De MZ-platforms en de GOR hebben maandelijks afstemmingsoverleg.
c.

Raad van bestuur

Samenstelling en aandachtsgebieden
De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de
organisatie. In 2018 bestond de raad van bestuur uit twee personen:
-

De heer drs. H.H.W. (Hans) de Veen MHA (tijdelijk voorzitter);

-

Mevrouw drs. C.G.H.M. (Cecile) Stallenberg RA, lid raad van bestuur.
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De aandachtsgebieden van de raad van bestuur waren als volgt verdeeld:
Hans de Veen

Cecile Stallenberg

Primair proces / dienstencentrum / staf
RVE Noord en Midden

RVE Zuid

RVE Oost

RVE West

STEVIG

Dienstencentrum Expertise

Medisch directeur / kwaliteit en veiligheid

Behandelinnovatie en wetenschap

Financiën en bedrijfsvoering

Planning en control

Vastgoed

Human resources

Bestuurssecretaris/bestuurssecretariaat

Communicatie en marketing

Gezamenlijk
Medezeggenschap cliënten
Medezeggenschap medewerkers
Klachtencommissies en cliëntvertrouwenspersonen
Overleg raad van toezicht
Overleg managementteam Dichterbij
Overleg vastgoedplatform
Overleg zorgvierhoek
Overleg medisch directeur
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur en de wijze waarop deze
in relatie tot de raad van toezicht gestalte krijgen, zijn vastgelegd in het reglement raad van
bestuur.
Nevenfuncties
Lid

Nevenfuncties

Cecile Stallenberg

Uit hoofde van lidmaatschap raad van bestuur Dichterbij (allen
onbezoldigd):
- Lid bestuursraad coöperatie Quli
- Lid bestuursraad Academische werkplaats Sterker op eigen
benen
- Lid bestuursraad Academische werkplaats Leven met een
verstandelijke beperking
- Lid adviesraad Tranzo
- Vertegenwoordiger namens Dichterbij in AvA UniK
Overige nevenfuncties:
- Lid raad van toezicht Rubicon jeugdzorg (bezoldigd)
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Lid

Nevenfuncties

Hans de Veen

Uit hoofde van lidmaatschap raad van bestuur Dichterbij (allen
onbezoldigd):
- Lid bestuur De Hagert (Stichting samenwerking ZZG en
Dichterbij)
- Lid bestuur De Borg (sinds december 2017)
- Vertegenwoordig namens Dichterbij in AvA UniK
Overige nevenfuncties:
- Hoofddocent bij RINO Groep (bezoldigd).
- Lid bestuur Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en
Psychotherapeuten (vacatiegeld).
- Lid klankbordgroep Klankbordgroep GGz Verpleegkundig
Specialist.

Wat betreft het aantal bestuurs- en toezichthoudende functies voldoen de leden van de raad
van bestuur aan de Wet bestuur en toezicht.
Declaraties 2018
Lid

Kosten

Cecile
Stallenberg

Vergaderkosten (waaronder lunch- en dineroverleg op
locatie met diverse personen/geledingen)
Parkeerkosten
Openbaar vervoer/taxikosten
Overig (kantoorapparatuur)
TOTAAL
Vergaderkosten (waaronder lunch- en dineroverleg op
locatie met diverse personen/geledingen)
Parkeerkosten
Openbaar vervoer/taxikosten
Overig
TOTAAL

Hans de Veen

Bedrag
€ 489,35
€ 70,69
€ 355,20
N.v.t.
€ 915,24
€ 782,90
€ 85,11
€ 10,80
€ 9,99
€ 888,81
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d.

Raad van toezicht

Naam en functie
binnen rvt

Inbreng
deskundigheid

De heer L.J.P.M.
(Léon) Frissen

-

(voorzitter)
-

De heer drs. H.
(Hans) Jennissen

-

Strategie van
overheden en
collectieve
sector;
Signaleren
macro trends
en
ontwikkelingen
in zorg en
welzijn

Financieel
economische
kennis

(lid)

De heer drs. A.J.
(Hans) Ooms RA
(lid)

-

Financieel
economische
kennis

Datum
van aftreden /
benoeming
31-12-2019
(tweede
benoeming in
oktober 2015)

31-12-2022
(tweede benoemi
ng in december
2018)

31-12-2019
(tweede
benoeming in
oktober 2015)

Hoofd- en nevenfuncties
in 2018
Hoofdfunctie:
Waarnemend burgemeester
gemeente Schinnen
Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van
Toezicht Maastricht
School of Management.
• Lid raad van toezicht
Zuyderland Ziekenhuis
(Sittard-Heerlen).
• Voorzitter raad van
commissarissen Media
Groep Limburg.
• Lid raad van
commissarissen
Greenport Development
Company Venlo.
• Lid raad van
commissarissen
Greenport Vastgoed.
• Voorzitter stichting
Navenant (goede doelen
stichting)
Hoofdfunctie:
CFO MGG International
Nevenfuncties:
• Lid raad van
commissarissen LIOF
• Lid raad van toezicht
Limburgs Museum.
Nevenfuncties
• Lid raad van
commissarissen
Rabobank RoermondEcht
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Naam en functie
binnen rvt

Inbreng
deskundigheid

De heer H. (Henk)
van Rees

-

(lid op voordracht
van de
gemeenschappelij
ke
ondernemingsraad
)
Mevrouw drs.
A.M.LM. (AnneMiek) Nelissen –
Hanssen

Werkgevers en
werknemers
aangelegenhede
n

Datum
van aftreden /
benoeming
31-12-2022
(tweede
benoeming
december 2018)

- Juridische kennis
- Organisatie
ontwikkeling,
bestuur
structuren en
management
- Governance

31-12-2019

Mevrouw dr. C.
Exterkate

-

31-12-2021

(lid op voordracht
van de
cliëntenraad

-

(lid)

-

Zorginhoudelijk
Kwaliteit en
veiligheid
Wetenschappeli
jk onderzoek
Governance

(tweede
benoeming in
oktober 2015)

(eerste
benoeming in
december 2017)

Hoofd- en nevenfuncties
in 2018
Nevenfunctie:
• Voorzitter PvdA-afdeling
Oirschot/de Beerzen
• Voorzitter Sociaal
Progressief Oirschot
• Voorzitter raad van
toezicht Vivantes

Nevenfuncties:
• Lid raad van toezicht
Stichting Signum
Onderwijs
• Voorzitter bestuur
Stichting Hospicezorg
Den Bosch en omgeving
• Lid bestuur Stichting
Gedragswerk
• Lid bestuur Stichting
Bernhoven
Hoofdfunctie: lid raad van
bestuur Pro Persona
Nevenfuncties:
• Lid Bestuur TOPGGZ (vice
voorzitter): stichting
Topklinische GGZ;
portefeuille kwaliteit en
doelmatigheid
• Voorzitter Bestuur
vLOGO: vereniging
Landelijk Overleg
Geestelijke
Gezondheidszorg
Opleidingsinstellingen
• Lid Bestuur Stichting
Psychologische vervolg
Opleidingen Nijmegen
(SPON) onderdeel van
Radboud Centrum Sociale
Wetenschappen:
Radboud Universiteit
• Bestuurslid Wilhelmina
Snelle Stichting
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Naam en functie
binnen rvt

Inbreng
deskundigheid

Datum
van aftreden /
benoeming

Hoofd- en nevenfuncties
in 2018
•

•

•

•

•

De heer prof. dr.
P. (Paul) Stuyt

-

(Plv. voorzitter)
-

Medische en
sociaalmaatschappelij
ke
vraagstukken
Kwaliteit en
veiligheid
Ethiek
Wetenschappelijk
onderzoek

31-12-2018
(tweede
benoeming in
september 2014)

Voorzitter
Aandeelhoudersvergaderi
ng Indigo Service
Organisatie
Bestuurslid General
Board Academische
Werkplaats Jeugd InsideOut
College van Toezicht
lectoraat Sociale en
Methodische Aspecten
van Psychiatrische Zorg.
Arbiter Stichting
Scheidsgerecht
Gezondheidszorg
Vertrouwenspersoon
Vereniging voor
Gedragstherapie en
Cognitieve therapie
(VGCt)

Nevenfuncties
• Voorzitter Stichting
Geneeskunde & Ethiek

Wat betreft het aantal bestuurs- en toezichthoudende functies voldoen alle leden van de raad
van toezicht aan de Wet bestuur en toezicht.
Commissies en bijzondere taken
De raad van toezicht van Dichterbij heeft drie commissies: een remuneratiecommissie, een
auditcommissie en een kwaliteitscommissie. Alle drie de commissies hebben een
voorbereidende en adviserende taak, die reglementair is vastgelegd; ze hebben geen
besluitvormende bevoegdheden.
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De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de werving en selectie en het
bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur en raad van toezicht van Dichterbij. Op grond van
het reglement bestaat de renumeratiecommissie uit de voorzitter van de raad van toezicht en
leden die kennis en affiniteit hebben met de relevante onderwerpen. De remuneratiecommissie
bestond in 2018 uit Léon Frissen (voorzitter), Anne-Miek Nelissen–Hanssen en Henk van Rees.
De auditcommissie richt zich op voorbereiding en advisering over financiële onderwerpen, in
het bijzonder de jaarrekening en de begroting. De auditcommissie bestaat op grond van het
reglement uit twee of drie leden van de raad van toezicht, waaronder ten minste een persoon
met financieel-economische expertise. De auditcommissie bestond in 2018 uit Hans Ooms
(voorzitter) en Hans Jennissen.
Doel van de kwaliteitscommissie is de raad van toezicht te informeren en te adviseren op het
gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg binnen Dichterbij. De raad van toezicht krijgt op die
manier een beter beeld van de kwaliteit van zorg die Dichterbij levert. De kwaliteitscommissie
bestaat op grond van het reglement uit twee of drie leden van de raad van toezicht. De
kwaliteitscommissie bestond in 2018 uit Paul Stuyt (voorzitter) en Cecile Exterkate.
Paul Stuyt heeft tot 1 januari 2019 namens de raad van toezicht zitting gehad in het
curatorium van de bijzondere leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking:
Psychopathologie en Behandeling. Deze bijzondere leerstoel is op initiatief van Dichterbij
gerealiseerd en gevestigd aan de Universiteit van Tilburg. Na positieve evaluatie in 2015 is
besloten Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking met de hieraan
gerelateerde leerstoel te verlengen met een tweede termijn tot mei 2020.
e.

Kerngegevens

Dienstverlening en werkgebied
Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in alle fasen en op alle
domeinen van het leven: kinderen en jeugdigen, (jong)volwassenen en ouder wordende
mensen. Dat doen we in het oostelijk deel van Noord-Brabant, het zuidelijk deel van
Gelderland en het noordelijk deel van Limburg. Het gebied wordt omzoomd door de steden ’sHertogenbosch, Eindhoven, Nijmegen, Venlo en Roermond. We werken nauw samen met de
zorgkantoren Noord- en Midden- Limburg, Noordoost-Brabant en Nijmegen.
Via STEVIG bieden we onderzoek, diagnostiek en behandeling aan volwassenen met een lichte
verstandelijke beperking die kampen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek
(SGLVG). STEVIG is een van de vier erkende instellingen voor de behandeling van SGLVGPagina 47 van 50

cliënten. STEVIG heeft de provincies Noord-Brabant en Limburg als werkgebied. Ook heeft
STEVIG een forensisch psychiatrische afdeling met 28 plaatsen, waarvoor afspraken zijn
gemaakt met het ministerie van Justitie.

CIJFERS 2018
Aantal klanten
Kerngegevens WLZ :
cliënten/productie/capaciteit

2016

2017

2.154*

2.173*

2.154

2.175

2.177

409

342

348

783.872

793.553

795.364

63.902

73.789

78.497

Aantal dagdelen extramurale zorg in verslagjaar

105.706

93.981

89.378

Totaal aantal uren/dagdelen extramurale productie in
verslagjaar

169.608

167.770

167.875

2016

2017

2018

Aantal intramurale/semimurale cliënten op 31
december
Aantal werkelijke plaatsen op 31 december (capaciteit
afspraak)
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar
(extramuraal)
Aantal verpleegdagen /bezettingsdagen in verslagjaar
Aantal uren extramurale zorg in verslagjaar

2018
2.174*

*excl. plaatsen justitie
Kerngegevens Justitie
Intramuraal in aantal dagen
Categorie
SGLVG verblijf (VG7)
Overig ZZP-VG
SGLVG 1
SGLVG+ behandeling

657
378
1.644
8.547

831
519
904
8.497

775
2.535
940
8.977

96
2.588

42
2.061

5
9.762

Extramuraal in aantal uren
Categorie
Begeleiding
Behandeling basis SGLVG
Toelatingen:
De toelatingen zien er als volgt uit:
specificatie plaatsen naar categorie:
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Toelatingen in plaatsen
WLZ

Totaal
toegekende
plaatsen

VG Algemeen

(J)LVG

SGLVGverblijf

SGLVGBehandeling

2.497

7

7

353

44*

Totaal
*excl. 28 forensische plaatsen

Toelating forensische
plaatsen
Totaal

Forensisch
VG
28

Personeel:
Ziekte verzuim
2018 in %

Aantallen 2018
Soort
Vaste medewerker
Leerling
Oproepkracht
Stagiair
Externen
Totaal

Personen
3.497
164
89
328
264
4.342

Dienstverbanden
3.682
167
124
341
265
4.579

In FTE
2.469,2
125,6
16,1

7,01%

2.615,2

Dienstverbanden
Land
België
Duitsland
Nederland

Totaal

f.

Provincie
AN
NWF
DR
FL
GLD
GN
LB
LI
NB
NH
OV
UT
ZH
ZLD

Vaste
Oproep
medewerker Leerling kracht Stagiair Externen
1
16
1
1
2
1
523
34
13
50
61
1
1.563
69
46
117
70
16
1
1
2
4
1.530
62
61
171
66
26
1
1
4
5
6
35
1
15
1
1
3.682
167
124
341
265

Totaal
2018
1
18
2
1
681
1
1.865
24
1.890
32
5
41
16
2
4.579

Overzicht samenwerkingsverbanden
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Stichting Intvizier helpt mensen met een beperking om werkervaring op te doen in een
para-commerciële omgeving. In 2016 is besloten de stichting te ontbinden omdat het
merendeel van de activiteiten met de stelselherziening zijn komen te vallen onder de
verantwoordelijkheid van de gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Per 2017 zijn de nog lopende activiteiten overgedragen aan Dichterbij en de nog lopende
financiële verplichtingen afgehandeld. De stichting blijft tot uiterlijk 2021 bestaan om
eventuele financiële verplichtingen af te handelen. In het bestuursbesluit van Stichting
Intvizier is vastgelegd dat het te verwachten batig saldo na formele liquidatie ten goede komt
van Dichterbij.
Stichting Landelijk Expertisecentrum SGLVG De Borg is een samenwerkingsverband van
de vier landelijk erkende behandelinstellingen (waaronder STEVIG) die zich richten op de
diagnostiek en behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige
gedragsstoornissen.
Stichting Samenwerking ZZG – Dichterbij is een samenwerking met Zorggroep Zuid
Gelderland (ZZG) in zorgboerderij De Hagert in Wijchen.
Stichting De Bekkerie, een initiatief van Rendiz, Dichterbij en De Zorggroep, is een bakkerij,
lunchroom en bibliotheek in Boekend (Venlo). De Bekkerie vervult een belangrijke functie voor
de lokale samenleving en biedt werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Coöperatie Quli is een initiatief van Dichterbij, Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn,
ARQ en ICT-bedrijf Ordina. Quli is een e-healthplatform dat de mens centraal stelt. De
zorginstellingen brengen hun visie op zorg in. Zij zien in ICT de aanjager van innovatie, ook in
de zorg. Ordina brengt brede kennis van de mogelijkheden van informatietechnologie in, en
meer specifieke kennis van e-health.
Sinds de oprichting van Quli BV, in juli 2015, geldt een nieuwe situatie qua besturing. In de
coöperatie hadden de initiatiefnemers volledige zeggenschap over Quli en de
productontwikkeling, in Quli BV hebben ze medezeggenschap. De coöperatie is
grootaandeelhouder van de Quli BV, samen met een aantal andere aandeelhouders waaronder
Nextgen en Ordina. Coöperatie Quli bezit 45% van de aandelen van Quli BV.
UniK B.V. is een joint venture van Dichterbij en Assist Zorg voor cliënten die worden
gefinancierd vanuit de Jeugdwet en Wmo. Dichterbij bezit 51% van de aandelen van UniK.
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