Een fijn leven,
daar zorgen we samen voor
UITGEBREID JAARVERSLAG 2019

Voorwoord
Het jaar 2019 heeft ons veel moois gebracht. We hebben hard gewerkt om
onze Ode waar te maken, om mensen met een verstandelijke beperking te
ondersteunen bij een betekenisvol leven. Cliënten en verwanten waarderen dat,
ze zijn over het algemeen tevreden over Dichterbij.
Het nieuwe programma ‘Leven en werken vanuit de Ode’ is een belangrijke aanjager
om talenten van cliënten te ontdekken en ontwikkelen en wensen en ideeën te
realiseren, samen met familie. Ook zetten we sterk in op de rol van de regiebehandelaar om de kwaliteit van zorg verder te vergroten. De eerste ervaringen
hiermee zijn positief.
Bij een betekenisvol leven gaat het vaak om eigen regie, zelfstandigheid en meedoen
in de samenleving. We hebben er veel mee bereikt de afgelopen decennia. Maar
vrijheid, meedoen en eigen regie zijn niet voor alle cliënten de goede antwoorden op
hun zorgvragen. We zijn dan ook anders gaan denken over wat goede zorg is, het
waardigheidsdenken. Want vrijheid en eigen regie zijn belangrijk, maar bescherming
en veiligheid ook. Samen met de cliënt en zijn netwerk kijken we hoe we zorg en een
fijn leven zo goed mogelijk vorm kunnen geven binnen dit spanningsveld.
Helaas waren wij genoodzaakt om in Gennep een zorglocatie te sluiten omdat de
veiligheid van cliënten en de kwaliteit van zorg in het geding was. Er loopt een
politieonderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van drie uitzendkrachten
tegenover cliënten. Een situatie die een grote impact heeft gehad op de betrokken
cliënten, ouders, verwanten en medewerkers. Om te leren van deze en andere lessen,
hebben we iedereen nodig: cliënten, verwanten en medewerkers. Door samen te
signaleren, kritisch te kijken, zaken bespreekbaar te maken, oplossingen te bedenken
en te leren, komen we vooruit.
In dit jaarverslag lees je wat we in 2019 gedaan en bereikt hebben.
We wensen je veel leesplezier.
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. Met familie, buurtbewoners en vrijwilligers werken we binnen Dichterbij samen aan een betekenisvol leven voor
mensen met een verstandelijke beperking. De kernwaarden samen, betrokken,
open en professioneel staan hierbij centraal. Dat is de belofte die we in
onze Ode hebben opgeschreven.
Onze visie
We streven op basis van onze zorgvisie naar een gewoon en betekenisvol leven voor iedere cliënt. Dat doen we door aan te sluiten
bij zijn/haar behoeften en door met elkaar te blijven zoeken naar waar kansen liggen; kansen gericht op ontwikkeling van talenten
en het opdoen van ervaringen. Dat lukt alleen op basis van optimale en zinvolle relaties: tussen zorgverlener en cliënt, maar zeker
ook met verwanten, andere zorgverleners, verenigingen en instanties, kortom met iedereen die van betekenis is voor de cliënt.
Ook stimuleren we de samenleving om de mogelijkheden en talenten van mensen met een verstandelijke beperking
te ontdekken en te benutten.

Onze grondhouding: ‘Als je het mij vraagt’
‘Als je het mij vraagt’ (AJHMV) is de Dichterbij-manier van werken. Het is gebaseerd op positief waarderend handelen, gericht op
het tot bloei laten komen van ieders talenten. Wat vindt iemand belangrijk? Waar is hij goed in? Waarin wil hij zich ontwikkelen? We
willen aansluiten bij wat cliënten nodig hebben, willen en kunnen, door aandacht te hebben voor wensen en talenten. Deze leren
we kennen, verstaan en begrijpen vanuit professionele nabijheid (in de letterlijke zin van het woord Dichterbij dus), door erover in
gesprek te gaan met cliënten en hun netwerk. Dit doen we op basis van vijf afspraken:
- Wij gaan positief waarderend met elkaar om;
- Wij praten altijd met elkaar;
- Wij maken dilemma’s bespreekbaar. Er is echter niet altijd een oplossing;
- Wij maken afspraken, komen deze na en evalueren;
- Wij zetten onze deskundigheid in.
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Meerjarenbeleid
In 2019 hebben we gewerkt aan de herijking van onze strategie. Maatschappelijke trends als de groeiende behoefte aan betekenisgeving, verduurzaming, digitalisering en een toenemende complexiteit zijn van invloed op hoe we als samenleving kijken naar
de zorg voor mensen met een beperking. We zien dat vrijheid en eigen regie niet voor alle cliënten de goede antwoorden op hun
zorgvragen zijn. We zijn dan ook anders gaan denken over wat goede zorg is, uitgaande van de waardigheid van de cliënt. Vrijheid
en eigen regie zijn hierbij belangrijke waarden, maar bescherming en veiligheid ook. Het waardigheidsperspecief staat centraal in
de herijkte strategie die wij medio 2020 willen presenteren.
De essentie van waardigheid als uitgangspunt is dat een goed leven voor mensen met een beperking ontstaat in een context met
anderen, levend in een vitaal netwerk buiten of binnen een zorginstelling. Dat netwerk is gestoeld op een gelijkwaardige samenwerking tussen (familie-) vertegenwoordigers, professionals en omstanders die zich in hen weten te verplaatsen en hen accepteren zoals ze zijn. Een samenwerking die voortdurend zoekt naar kansen om mensen met een beperking binnen de kaders van hun
mogelijkheden te prikkelen om ervaringen op te doen en oprechte relaties aan te gaan.

Samenwerking
Om onze doelstellingen te realiseren is samenwerking met andere partijen essentieel; alleen dan is goede zorg en ondersteuning
mogelijk. Daarom hechten we veel waarde aan de samenwerking met familie, buurtbewoners en vrijwilligers. 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 10.6.
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2. Kwaliteit en veiligheid van zorg
Logterberge
In het najaar van 2018 is vastgesteld dat de kwaliteit en veiligheid van zorg
op de locatie Logterberge niet in orde was. Dichterbij heeft daarop de nodige
maatregelen genomen. De samenwerking met het uitzendbureau dat de nodige
menskracht heeft geleverd op deze locatie is beëindigd en ook hebben we
aangifte gedaan tegen een aantal uitzendkrachten wegens vermoedens
van ontoelaatbare gedragingen.
De sluiting kende verregaande gevolgen voor de cliënten, verwanten en medewerkers. In de periode die volgde na de sluiting, de
herplaatsing van de cliënten en de aangiftes, hebben we in samenspraak met de politie zo goed als mogelijk dit precaire proces
begeleid. Helaas moesten we achteraf bezien constateren, dat we niet altijd in staat zijn gebleken om de connectie en communicatie met de betrokkenen voldoende in stand te houden. Dit werd duidelijk toen in juli 2019 een krantenartikel werd gepubliceerd,
waarin een aantal verwanten hun ongenoegen uitten over de gang van zaken. Het bestuur heeft deze feedback uiterst serieus
genomen en is direct in contact getreden met alle betrokken verwanten. In samenspraak is gekeken wat de wenselijke wijze is van
informatievoorziening en communicatie, wat nodig is om in gezamenlijkheid het proces verder te kunnen doorlopen en hoe we
oog blijven houden voor de behoefte van de ander. De dialoog met betrokkenen en de hieruit volgende feedback heeft geholpen
om onze handelswijze op een aantal onderdelen aan te scherpen.
De sluiting en de omstandigheden die hebben geleid tot deze keuze, zijn door Dichterbij bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
gemeld. De inspectie heeft Dichterbij bezocht en gevraagd een verbeterplan op te stellen. Verder heeft op 10 juli 2019 een gesprek
met een afvaardiging van IGJ plaatsgevonden. Op basis van dit gesprek, de verbeterpunten, de acties die zijn ingezet en de ontwikkelcurve die Dichterbij liet zien, constateerde de IGJ dat Dichterbij zich voldoende bewust is van de verbeterslagen die gemaakt moeten
worden en ook de bijbehorende interventies heeft gepleegd die nodig zijn om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
In afwachting van de uitkomsten van het politieonderzoek dat nog gaande is, blijven we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor een gedegen en passende nazorg voor alle betrokkenen. Daarom informeren en faciliteren we verwanten en/of
medewerkers zo goed mogelijk bij elke stap in het onderzoeksproces. Ook het structureel doornemen of de zorg voor alle cliënten
van Logterberge op orde is, maakt daar onderdeel van uit.
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Reflecteren, leren en verbeteren

Kwaliteit van de relatie tussen cliënt, verwant en professionals

Leren op alle niveaus

- Veel cliënten, verwanten en teams zijn tevreden over de onderlinge relatie.
- Er is aandacht nodig voor de vaardigheden van medewerkers om de dialoog te kunnen voeren.

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 heeft die plaatsgevonden.

Kwaliteitsrapportage
Dichterbij maakt jaarlijks een kwaliteitsrapportage. Dit rapport geeft weer wat er goed gaat binnen Dichterbij en wat er beter zou
kunnen. 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 juli 2018 - juni 2019. Het rapport is ingedeeld in acht
thema’s. Deze thema’s zijn afgeleid van de thema’s in het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg.

Zicht op veilige zorg
- Risico’s en onveilige situaties worden eerder gesignaleerd door de komst van de regiebehandelaar.
- Het aanstellen van vast en bevoegd personeel heeft hoge prioriteit.

Leven in vrijheid (onvrijwillige zorg)
- Teams zijn zich steeds beter bewust van vrijheid en vrijheidsbeperking.
- Nog niet alle medewerkers hebben de verplichte training gevolgd.
- Voorbereidingen voor invoering Wet zorg en dwang zijn in volle gang.

Samenwerking binnen het team (inclusief zelforganisatie)
- Samenwerking is het belangrijkste thema in teamreflecties.
- Het ziekteverzuim is licht gedaald.
- Er is aandacht nodig voor het inwerken van nieuwe medewerkers en flexibele krachten.

Samenwerking binnen Dichterbij
- De nieuwe FrontOffice is een stap vooruit in de ondersteuning van zorgteams.
- Zorgteams ervaren soms nog te weinig ondersteuning van de serviceorganisatie bij zelforganisatie.

Samenwerking in de keten/met de buurt
- Teams hebben wisselende ervaringen in samenwerking met de buurt.
- Medewerkers zijn zeer te spreken over vrijwilligers.

Zorgvuldig proces rond cliënten
- Aandacht voor een actueel ondersteuningsplan blijft nodig.
- Relatiegericht werken (Triple-C) heeft een positief effect op de zorgkwaliteit.
- Proactieve rol van de gedragsdeskundige is goed voor het zorgproces rondom de cliënt.

Kwaliteit van bestaan (‘Ben ik Tevreden?’)
- Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van hun leven en over hun begeleiders.
- Meedoen en huisvesting blijven aandachtspunten.
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Audits en teamreflecties
De informatie in het rapport is onder meer afkomstig uit informatiesystemen, ‘Ben ik Tevreden?’, teamreflectieverslagen en
auditrapportages. Vanaf het tweede kwartaal 2019 auditen we teams op een andere manier. Nieuw daarin is dat we medewerkers
in hun dagelijkse werk observeren, ook de werking van de leer- en verbetercyclus auditen en in de rapportage behalve verbeterpunten ook sterke punten noemen. De stijl van auditen is net als in de oude audits waarderend. In de periode juli 2018-juni 2019
zijn 77 audits oude stijl en 40 nieuwe audits gehouden. Bij 56 van de 77 audits oude stijl is als extra de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) getoetst. Bij ondersteunende diensten zijn 41 audits gehouden die specifiek gericht waren op de
AVG. In het verslagjaar zijn 149 verslagen van teamreflecties verzameld. Dit is flink minder dan een jaar eerder (216). Teams
noemen verschillende redenen waarom ze geen teamreflectie gehouden hebben, zoals een verhuizing of krapte in de bezetting.
Deze daling in deelnemende teams vraagt extra onderzoek naar de manier waarop we teams kunnen ondersteunen, faciliteren en
stimuleren, zodat reflectie een logisch onderdeel wordt van hun leer- en verbetercyclus.

Externe visitatie
Iedere twee jaar houdt Dichterbij een externe visitatie. De externe visitatie bevordert het leer- en ontwikkelvermogen. De externe
visitatie vond plaats op 8 november 2019. Het visitatieteam bestond uit een divers gezelschap van negen externen van binnen
en buiten de sector, onder wie een bestuurder, een HR-manager van een collega-instelling, een deskundige op het gebied van
e-health en een zorginkoper. Op basis van hun bevindingen is een aantal punten opgenomen in het jaarplan van 2020 (zie ook
hoofdstuk 6), zoals de invoering van de Wet zorg en dwang en meer aandacht voor medische en verpleegkundige zorg
in de dagelijkse cliëntenzorg. Door deze prioriteiten op te nemen in het jaarplan en dus in de leer- en verbetercyclus, zorgen we
voor goede opvolging van deze aandachtspunten.

Brandveiligheid

Geestelijke verzorging en ethiek
Geestelijke verzorging
In de zorg staat de relatie centraal; we zijn er met aandacht voor elkaar. Geestelijke zorg draagt bij aan de kwaliteit van leven en de
bewustwording daarvan. De vraag uit de Ode ‘wie of wat geeft jouw leven betekenis?’ staat daarbij centraal. De geestelijk
verzorgers bespreken individueel, in groepsbijeenkomsten en in interdisciplinair overleg over thema’s die van betekenis zijn voor
de cliënt. Voorbeelden zijn het levensverhaal, ingrijpende ervaringen en veranderingen, ziekte en sterven, waarden en gevoelens
en empowerment.
In 2019 is bijzondere aandacht besteed aan mogelijk veranderende cliëntenvragen, de samenwerking in de driehoek cliënt-familiezorgverlener en landelijke ontwikkelingen binnen geestelijke verzorging. Dit heeft onder meer geleid tot de inzet van e-health (we
hebben een kerstviering gefilmd en online gezet voor cliënten), mindfulness (ook voor medewerkers) en bibliodrama. Ook zijn
geestelijk verzorgers geschoold op het gebied van verlies en rouw, leren leven met verlies en compassievolle communicatie.

Ethiek
In 2019 zijn er binnen Dichterbij 56 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 beraden gingen vooral over het
spanningsveld tussen veiligheid en bescherming aan de ene kant en zelfbepaling aan de andere kant. Samenwerking, het voorkomen van polarisatie, is daarbij van belang: hoe sta je naast een ander in plaats van er tegenover? De zoektocht naar een toekomstperspectief en/of een passend aanbod was ook geregeld onderwerp van gesprek. Gedurende het jaar kwam er steeds meer
aandacht voor de Wet zorg en dwang.

Een brandveilige woonomgeving is een speerpunt bij Dichterbij. Vanaf 2016 hebben we via brandscans een risicoanalyse
per woon-/logeeradres gemaakt en een voorstel gedaan voor maatregelen. In 2018 zijn die gekoppeld aan een rapport van
TNO/Efectis over het effect van de aangeboden oplossingen en maatregelen. In 2019 heeft Dichterbij een positief besluit genomen
over het advies dat daaruit ontstaan is. Hierover is met de Veiligheidsregio Noord-Brabant overeenstemming bereikt. Begin 2020
tekenen we daarvoor samen een convenant en gaan we over op de uitvoering daarvan. Hierin neemt Dichterbij de komende jaren
bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen met als uitgangspunt om brand te voorkomen, voor zover we
hier in redelijkheid invloed op uit kunnen oefenen. Later gaan we hierover ook het gesprek aan met de andere veiligheidsregio’s in
ons werkgebied.
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3. Thema’s en ontwikkelingen 2019
‘Leven en werken vanuit de Ode’
De belofte van een betekenisvol leven -de Ode- kunnen we alleen waarmaken
als we onze samenwerking goed organiseren en samenhang brengen in de dingen
die we doen. Daarom zijn we in 2019 begonnen met het programma ‘Leven en
werken vanuit de Ode’. Onder dit programma vallen de strategische thema’s
‘Als je het mij vraagt’, zelforganisatie/vakmanschap en serviceorganisatie.
‘Als je het mij vraagt’
‘Als je het mij vraagt’ (AJHMV) is de grondhouding van Dichterbij, onze manier van werken. Een gezamenlijke grondhouding geeft
richting aan het dagelijks handelen van alle medewerkers. En in de samenwerking met cliënten en verwanten geeft AJHMV inzicht
in talenten en wensen van cliënten en ondersteunt het de vervolgacties die nodig zijn om die wensen te realiseren en talenten te
benutten. Daarnaast helpt deze manier van werken om medewerkers te werven en te behouden.
AJHMV heeft in 2019 steeds meer betekenis gekregen als grondhouding op basis van de vijf afspraken (zie hoofdstuk 1).
Zo zijn AJHMV en waarderend onderzoeken onderdeel van het leiderschapsprogramma en van het ontwikkelprogramma voor de
medewerkers van de serviceorganisatie. Een van de regio’s heeft AJHMV in de introductie voor nieuwe medewerkers verwerkt.
Deze ervaringen gebruiken we in het Dichterbijbrede introductieprogramma voor alle nieuwe medewerkers in 2020.
Ook gaan we het intakeproces AJHMV-proof maken.
In 2019 is de eerste groep van 20 ambassadeurs (cliënten, verwanten en medewerkers) begonnen om hun talenten te gebruiken
bij het leggen van verbindingen met bijvoorbeeld scholen en zorgteams. Daarbij kunnen ze gebruikmaken van een interactief
filmpje. Op intranet, onze internetsite en op Facebook delen we mooie verhalen: dit zijn nu nog vooral successen, maar we gaan
ook slimme fouten delen om ervan te leren.
Mede dankzij een overtuigende presentatie is AJHMV in 2019 geselecteerd voor ‘Begeleiding à la Carte’, het zorgvernieuwingstraject van het ministerie van VWS. Door de selectie gaat het ministerie ons ondersteunen bij de verdere ontwikkeling en borging van
deze manier van werken en denken.
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Zelforganisatie
Ondersteuning bij een betekenisvol leven van de cliënt is maatwerk. Hoe zelfstandiger het zorgteam beslissingen kan nemen,
hoe beter en sneller het team kan aansluiten op datgene wat de cliënt nodig heeft. Zelforganisatie begint met een professionele
houding en inhoudelijke vakkennis van de medewerker. Het betekent ook iets voor de samenwerking. Eigenaarschap, inzet van
talenten en het werken in rollen zijn belangrijke thema’s.
In 2019 hebben we afgesproken dat teams in de opbouwfase naar zelforganisatie werken met drie kernrollen als hulpmiddel:
een kernrol kwaliteit en veiligheid, personeel- en teamzaken en roosteren en planning. Coaches dynamisch verbinden ondersteunen
het teamgesprek over wie welke rol gaat vervullen en hoe dit effectief kan. De vraag naar coaches neemt toe. Dit onderstreept
dat teams zich steeds beter bewust zijn van zelforganisatie en het eigenaarschap toeneemt.
Om inzicht te hebben in de ontwikkeling van teams, gebruiken we vanaf 2020 de team-o-meter. Vanuit deze team-o-meter kijken we
welke hulpmiddelen een team nodig heeft om de volgende stap in de ontwikkeling naar zelforganisatie te zetten. Via een informatiesysteem met vernieuwd dashboard vinden ze snel en makkelijk de informatie die ze nodig hebben om goed te kunnen sturen.

Serviceorganisatie
De serviceorganisatie heeft in 2019 goede stappen gezet om zorgmedewerkers beter te ondersteunen. In periodieke verbindingsbijeenkomsten rondom thema’s zoeken medewerkers van de serviceorganisatie hun collega’s in de zorg op om informatie te
brengen en op te halen, zodat ze de ondersteuning kunnen verbeteren. Diverse processen zijn al aangepast, ook de inkopen zijn
kwalitatief en kwantitatief verbeterd. De verbindingsbijeenkomsten worden door iedereen hoog gewaardeerd.
In 2019 is ook de FrontOffice van start gegaan. Medewerkers, maar ook cliënten en verwanten kunnen hier op doordeweekse
dagen van 7 tot 19 uur terecht met vragen. Via de telefoon, mail, chat en intranet (alleen voor medewerkers). De FrontOffice-medewerkers zijn steeds beter in staat om vragen zelf te beantwoorden. Kunnen ze dat niet, dan weten ze waar het antwoord wel te
krijgen is.
Alle medewerkers van de serviceorganisatie volgen het ontwikkelprogramma ‘Service met een Glimlach’. Hierin gaan ze aan de
slag met thema’s als service, onze kernwaarden en AJHMV, maar ook met het leren kijken naar processen (continu verbeteren) en
dynamisch verbinden. Het programma wordt positief ontvangen en zorgt voor onderlinge verbinding. Dit programma loopt nog
door in 2020.

Continu verbeteren
Onder de noemer continu verbeteren zijn we binnen Dichterbij steeds op zoek
naar manieren om ons werk beter en makkelijker te maken. In 2019 hebben we
verbeteringen doorgevoerd op onderstaande punten.
Kwaliteitsmanagementsysteem
In 2019 hebben we het kwaliteitsmanagementsysteem verder ontwikkeld en deze gebundeld tot één beleidsnotitie. De verwoorde visie op kwaliteit en inrichting van het kwaliteitssysteem bouwt voort op de ingezette koers en beleid, zoals de zorgvisie (2016)
de kwaliteitsvisie Dichterbij (2016), notitie kennisnetwerken (2016), visie op hulpbronnen (2017), het professioneel statuut (2018).
Dit alles binnen de context van wet- en regelgeving en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. We richten ons hierbij
op de aspecten structuur, instrumentarium en gedrag/cultuur. Kernrolhouders kwaliteit zijn tijdens verbindingsbijeenkomsten in het
najaar van 2019 meegenomen in deze denkwijze. In 2019 hebben we ook een handreiking hulpbronnen kwaliteit ontwikkeld voor
medewerkers om meer samenhang te brengen in de hulpbronnen die bijdragen aan methodisch werken op cliënt- en teamniveau.
Die gaan we in 2020 intern breder delen.

Audits
We zijn begonnen met een nieuwe manier van intern auditen, die aansluit bij waarderend onderzoeken en de uitgangspunten van
AJHMV. Nieuw is dat we medewerkers in hun dagelijkse werk observeren, ook de werking van de leer- en verbetercyclus auditen
en in de rapportage behalve verbeterpunten ook sterke punten noemen. Doel is om het leervermogen in de teams te vergroten.

Regelarm werken
We willen graag zo regelarm mogelijk werken. Zorgteams kunnen daar intern een workshop en schrapsessie voor volgen. De
resultaten daarvan delen we met andere teams, zodat zij daarvan kunnen leren. Ook met externe partijen als het zorgkantoor
werken we aan minder regels. Daarnaast zijn diverse medewerkers geschoold in lean, een methodiek die overbodige processtappen elimineert. Tijdens de studie hebben de medewerkers allen een proces geoptimaliseerd. Dit heeft onder meer geleid tot een
snellere doorlooptijd bij de fysiotherapeut en ergotherapeut, een sneller proces indiensttreding en een beter en sneller inwerkproces voor nieuwe medewerkers. Het Kennisplein Gehandicaptensector noemt Dichterbij als best practice voor regelarm werken.

Eind 2019 zijn we ook begonnen met Dichterbij DOET. Collega’s van de serviceorganisatie ondersteunen collega’s in de zorg met
klusjes, bijzondere momenten of extra handen. In 2020 bouwen we dit verder uit.
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Cliëntgericht plannen
In 2018 zijn we begonnen met het roosteren vanuit de zorgvraag van de cliënt: cliëntgericht plannen. Doel is om cliënten en
medewerkers rust en duidelijkheid te geven. Onder meer minimaal drie maanden vooruitplannen, zelf diensten roosteren en
capaciteitsplanning –inzicht in de benodigde cliëntgerichte en indirecte uren- maken onderdeel uit van cliëntgericht plannen.
Inmiddels werken alle zorgteams op deze manier. De effecten daarvan zijn positief merkbaar voor cliënten en medewerkers.

Toekomstbestendig ICT-landschap
Organisatie
Dichterbij heeft het ICT-landschap in 2019 verhuisd van Ordina naar SLTN. Onderdeel van deze overstap is dat we de regie weer
in eigen handen hebben genomen. We denken dat we de ICT-dienstverlening daardoor beter kunnen afstemmen op de behoeften
van zorgmedewerkers. We hebben in 2019 ook een eerste analyse gemaakt van wat Dichterbij op ICT gebied nodig heeft
de komende jaren en welke toepassingen geschikt zijn om te migreren naar het model SaaS (Software as a Service).
Met dit model willen we het regiewerk beperken en de ICT-dienstverlening zo efficiënt mogelijk maken, zonder dat dit ten koste
gaat van de kwaliteit. In 2020 bekijken we dit verder.

Projecten
In 2019 zijn onder meer de volgende projecten opgestart:
- IEKGA (‘In een keer goed autoriseren’) Met dit project automatiseren we het toekennen van autorisaties.
Dit versnelt de doorlooptijd van autoriseren, verbetert de kwaliteit en beheersbaarheid en maakt helderder wie, waar,
voor wat verantwoordelijk is en welke (toegangs)rechten daarvoor nodig zijn. In 2020 ronden we het project af.
- Nieuwe Werkplek Met dit project willen we de informatievoorziening en de samenwerking binnen teams verbeteren
en de administratieve last van zorgmedewerkers verminderen.
- Verbinden In 2019 hebben we de telefonie binnen Dichterbij overgezet naar moderne standaarden.
In het eerste kwartaal van 2020 ronden we het project af.
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HR-ontwikkeling en arbeidsmarktbenadering
Duurzame inzetbaarheid
We willen nu en in de toekomst beschikken over vitale en gekwalificeerde medewerkers die goed werken aan de kwaliteit van
leven van cliënten. Daarom investeren we in duurzame inzetbaarheid. Zo faciliteren we scholing en willen we medewerkers
stimuleren en ondersteunen om gezond te leven. Hiervoor is een vitaliteitsplan in de maak, dat in 2020 definitief vorm moet
krijgen. Het ziekteverzuim is in 2019 gedaald van 7% naar 6,3%. Een mooie prestatie, gezien de werkdruk en de krappe personele
bezetting. De dalende trend lijkt in 2020 door te zetten.
In 2019 zijn we begonnen met het programma Talent aan Zet voor leidinggevenden. Leren en verbinden staan hierin centraal.
In verschillende groepen gaan leidinggevenden een jaar lang met elkaar aan de slag: op lesdagen, in intervisiegroepen, via
persoonlijke coaching, online en in de praktijk. De drie thema’s uit ‘Leven en werken volgens de Ode’ – ‘Als je het mij vraagt’,
zelforganisatie en serviceorganisatie – staan centraal in het programma. Leidinggevenden willen via het programma onder meer
bereiken dat talenten van medewerkers en cliënten beter benut worden, er beter wordt samengewerkt en dat medewerkers
meer tijd hebben voor de cliënt.

Arbeidsmarktbenadering
We willen potentiële collega’s duidelijk maken dat Dichterbij een aantrekkelijke werkgever is om voor te werken. Dat lukt steeds
beter, onder meer via de site www.dichterbij.nl/werken-bij. Hierop staan profielvacatures. 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. Sinds medio 2019 hebben we een volledig
bemande recruitmentafdeling om gericht medewerkers te werven. Zij hebben al diverse campagnes gevoerd. Ook houden we
ontmoetingsdagen waar kandidaten kennis kunnen maken met cliënten en medewerkers van Dichterbij. In 2019 hebben we
een strategisch arbeidsmarktplan opgesteld voor de komende jaren.

Externe inhuur
Om meer regie op externe inhuur van zorgpersoneel te krijgen, hebben we in 2019 een aanbestedingstraject doorlopen om
geschikte partners te vinden. Eind 2019 is dat afgerond. Voor de inhuur van zorgmedewerkers werken we samen met vijf partijen.
Met hen hebben we afspraken gemaakt over onder meer bevoegdheden, bekwaamheden en tarieven. Daarnaast werken we met
een flexpiramide bij het opvangen van vakanties, verlof en ziektes. Kort gezegd proberen teams dit eerst in het eigen team op te
vangen, via een samenwerking met buurteams of het flexpunt van Dichterbij. Lukt dit allemaal niet, dan schakelen we de hulp in
van een van de vijf externe bureaus.
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Visie en strategievorming
In 2019 hebben we gewerkt aan een nieuwe strategie die aansluit bij de veranderende kijk op de zorg en begeleiding van mensen
met een verstandelijke beperking – van het burgerschapsperspectief naar het perspectief van waardigheid – en onze eigen ambitie
om met nieuwe vormen van zorg voor nog meer waarde te zijn voor cliënten, verwanten en de samenleving. Na uitgebreid
onderzoek zijn zeven trends en ontwikkelingen benoemd die impact hebben op Dichterbij: digitalisering, toenemende complexiteit
en tweedeling in de samenleving, demografische verandering, toenemende arbeidsmarktkrapte, verduurzaming, ketensamenwerking en een betekenisvol leven. Ook hebben we een analyse gemaakt van de toekomstige cliëntbehoefte, het marktpotentieel,
de concurrentie en de dienstenportfolio. Dit alles leidt tot een aangescherpte koers die we medio 2020 willen presenteren.

Vernieuwing in het woon- en leefconcept
Mikado
In Horst ontwikkelen we een nieuw woon- en leefconcept op het terrein van Mikado. In een totaal nieuwe omgeving gaan hier
straks bewoners van het huidige Mikado, Twinkeling en een aantal woningen van Dichterbij leven en werken. Doel is dat hun talent
hier volledig tot bloei komt. De organisatie en het vastgoed – woon-, werk- en leefruimtes – ondersteunen straks de dromen,
wensen en talenten van de bewoners. Plan is ook dat Mikado en zijn bewoners een vanzelfsprekend onderdeel van de buurt
en de samenleving zijn.
In 2019 zijn er allerlei activiteiten geweest om de wensen en behoeften op te halen van bewoners, verwanten, medewerkers
en buurtbewoners. Hieruit zijn diverse ideeën en plannen ontstaan voor onder meer zorg, eten, drinken, bewegen, meedoen
in de samenleving, vastgoed en e-health. Alle plannen en ideeën worden in 2020 uitgewerkt en uitgeprobeerd, zodat duidelijk is
wat er in de nieuwe omgeving nodig is. Op basis daarvan maken we een ontwerp. Doel is dat alle plannen in het voorjaar van 2023
gerealiseerd zijn.

E-health en innovatie

Kennis, bewustzijn en inspiratie
In 2019 lanceerden we ons digitale e-health magazine met meer dan 35 inspirerende praktijkvoorbeelden. Cliënten en medewerkers vertellen daarin hoe e-health bijdraagt aan een betekenisvoller, vrijer, veiliger, leuker of gezonder leven. Dit initiatief heeft
van collega-instellingen veel waardering gekregen. Ook hebben we onze openbare, gratis zoekmachine voor technologische
hulpmiddelen in de gehandicaptenzorg uitgebreid naar zo’n 600 technologische hulpmiddelen en konden cliënten en medewerkers
twee maanden inspiratie opdoen in een speciaal opgezet e-lab. Veel medewerkers en studenten zijn getraind in de mogelijkheden
van e-health en op intranet delen we voortdurend tips en praktijkvoorbeelden.

Integratie van e-health in de dagelijkse begeleiding en behandeling
De uitleenservice e-health is in 2019 uitgebreid. Inmiddels kunnen teams zo’n 35 middelen lenen en uitproberen. In 2019 zijn
130 aanvragen ingediend. E-healthcoördinatoren adviseren teams over passende middelen voor cliënten. Dit heeft er op diverse
locaties voor gezorgd dat een of meerdere e-healthtoepassingen integraal onderdeel zijn geworden van de zorg en ondersteuning
aan cliënten. Diverse pilots met toepassingen zijn begonnen, geëvalueerd, gestopt, verlengd of ingevoerd. Ook hebben we
geïnventariseerd welke technologische hulpmiddelen bijdragen aan het werk van behandelaren; die voeren we in 2020 in.
Via het portaal Quli hebben 1.030 cliënten en verwanten onder meer inzage in het cliëntendossier. Dat zijn er 130 meer dan in 2018.

Algemene verordening gegevensbescherming
Om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG (UAVG) en de aanvullende
bepalingen van de zorgwet zijn er door Dichterbij vanaf 2017 activiteiten uitgevoerd. In 2019 hebben we veel aandacht besteed
aan communicatie om medewerkers bewust te maken van de nieuwe privacyregels. Ook hebben we verbeteringen in ICT-toepassingen doorgevoerd om de privacy te waarborgen en met diverse externe partijen afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling
en privacy. Eind 2019 hebben we alles geëvalueerd op basis van de checklist van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op basis hiervan
hebben we vastgesteld waar nog verbeteringen nodig zijn. Eind 2020 willen we die doorgevoerd hebben. Op onze website staat
hoe we met privacy omgaan. Daar kunnen bezoekers (vooral ook cliënten) een test over privacy maken.

Om in te spelen op de behoeften en wensen van cliënten, zetten we steeds vaker e-healthtoepassingen in. Ons doel is om
e-health te verankeren in het alledaagse denken en doen van cliënten, verwanten en zorgprofessionals. In 2019 hebben we ook
gewerkt aan het vergroten van kennis en bewustzijn bij cliënten, verwanten en medewerkers.
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Wetenschap en onderzoek
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 2019 promoveerde Tessa Frankena op het onderwerp ‘Inclusief onderzoek’: hoe kunnen mensen met een verstandelijke
beperking actief bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek? Noortje Kuijken promoveerde op het onderwerp ‘Gezond leven’,
een onderzoek gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking.
Sterker op eigen benen benoemde in 2019 Geraline Leusink tot hoogleraar Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke
beperking bij het Radboudumc. Zij is de enige hoogleraar op dit vakgebied in Nederland. Ook gingen vijf nieuwe promotieonderzoeken van start: over de samenwerking tussen onderzoek en praktijk in de academische werkplaats, bevorderen van zinvolle
inzet en beschikbaarheid van e-healthinnovaties voor mensen met een verstandelijke beperking, over optimaliseren van oncologische zorg voor mensen met verstandelijke beperking, over optimaliseren van zorg rondom chronische ziekten bij mensen met
verstandelijke beperking via precision Medicine en de impact van de arts verstandelijk gehandicapten in het optimaliseren van
medische zorg voor mensen met verstandelijke beperking.

Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
Dichterbij investeert ook in de academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking. Sinds november 2011 stimuleren
en financieren we een aantal promotieonderzoeken. In november 2019 vond de verdediging plaats van het proefschrift
‘Mensen met een lichte verstandelijke beperking en grensoverschrijdend gedrag’. Er lopen nog twee onderzoeken:
‘Stigmatisering van mensen met een verstandelijke beperking’ (2013 - 2021) en ‘Sociale steun in netwerken van mensen
met een lichte verstandelijke beperking’ (2014 - 2020).
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4. Financieel beleid
Het merendeel van de zorgomzet (circa 97%) bestaat uit opbrengsten vanuit de
Wet langdurige zorg (zorgkantoren) en forensische zorg (ministerie van Justitie
en Veiligheid). Met beide afnemers worden op jaarbasis contracten gesloten en
lopen we financieel risico bij onder- of overproductie. Om dit risico te mitigeren,
monitoren we de ontwikkeling van de zorgomzet op maandbasis en vindt
er tussentijds overleg plaats met beide contractpartijen.
De behoeften van cliënten veranderen. Velen willen graag individueel wonen, 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 duurzame zorgconcepten te ontwikkelen met meer gebruik van e-health en domotica.
- Zo regelarm mogelijk kwalitatief goede zorg te verlenen.
- Te investeren in het binden en boeien van wendbare medewerkers.
- Zorgmedewerkers te ondersteunen met efficiënte ICT en processen en passend vastgoed.
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.
Zo nodig sturen we bij.

Resultaat 2019
In 2019 heeft Dichterbij een positief resultaat van 1,5 miljoen euro behaald (2018: 10,1 miljoen euro). Dit resultaat is tot stand
gekomen bij een omzet van 242,2 miljoen euro (2018: 228,5 miljoen euro). De zorgomzet is met 14,5 miljoen euro toegenomen,
vooral door de gestegen zorgverzwaring en herijking van de Wlz-tarieven.
Het gerealiseerde resultaat 2019 ligt 0,9 miljoen euro lager dan het doel. Het resultaat is beïnvloed door een aantal incidentele
effecten die in feite niets met de normale bedrijfsuitoefening te maken hebben en daarom genormaliseerd dienen te worden.
In het resultaat van 1,5 miljoen euro zitten eenmalige lasten en eenmalige baten van per saldo 0,2 miljoen euro negatief.
Het genormaliseerde resultaat 2019 is dus 1,7 miljoen euro. Het genormaliseerde resultaat 2018 bedroeg 3,7 miljoen euro.
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Ratio’s

Liquiditeit

In 2019 is het groepsvermogen toegenomen naar 71,4 miljoen euro (2018: 69,8 miljoen euro).
Het weerstandsvermogen (eigen vermogen/omzet) is afgenomen naar 29,5% (2018: 30,6%).

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 kortetermijnfinanciering concernbreed verzekerd is binnen de wettelijk voorgeschreven en door ons aanvaardbare
risicogrenzen. In 2019 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 2019 hadden we 29,7 miljoen euro aan liquide middelen beschikbaar.
Voor werkkapitaalfinanciering staat een gecommitteerde rekeningcourantfaciliteit van 18,5 miljoen euro ter beschikking.
Deze faciliteit zal in de loop van 2020 opnieuw verlengd moeten worden.

In onderstaande tabel zijn de financieringsstructuur en liquiditeit gecombineerd weergegeven:

Het kasstroomoverzicht toont in 2019 een toename van 2,7 miljoen euro aan liquide middelen. In 2019 hebben wij voor
circa 9,4 miljoen euro geïnvesteerd in vaste activa. Dit is 3,0 miljoen euro meer dan in 2018 (6,4 miljoen euro). De investeringen
2019 hebben vooral betrekking op vastgoed, inventaris en ICT. De reguliere kasstroom uit de operationele activiteiten is positief
en bedraagt voor 2019 14,7 miljoen euro.
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. 97% van de omzet komt immers voort uit vorderingen op zorgkantoren en het ministerie
van Justitie en Veiligheid.
Als gevolg van de 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 3,0 miljoen euro afgelost. De current ratio aangepast van Dichterbij bedraagt 1,4.

Risicomanagement en mate van beheersing
We monitoren risico’s via interne en externe audits en via gesprekken op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Specifiek
voor de risico’s als gevolg van de coronacrisis verwijzen wij naar de volgende paragraaf van dit hoofdstuk. Onderstaand vind je
een overzicht van de voornaamste risico’s.
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Coronacrisis
Halverwege maart 2020 heeft de Nederlandse overheid beleid opgesteld en de eerste maatregelen getroffen om het coronavirus
te beheersen en bestrijden. Deze maatregelen en de impact daarvan zijn ongekend. Hoewel we daarvóór achter de schermen al
volop bezig waren scenario’s en voorzorgsmaatregelen te treffen voor de zorg, kwam dat vanaf half maart in een stroomversnelling. We doen er alles aan om in deze crisis zo goed mogelijk voor cliënten te blijven zorgen, dat is prioriteit nummer één.
We hebben vergaande maatregelen moeten treffen, die aanzienlijke impact hebben op cliënten, verwanten, medewerkers
en processen, maar ook op de financiën. Zo zijn nagenoeg alle dagbestedingslocaties tijdelijk gesloten en kunnen logeren en
sommige behandelingen van cliënten geen doorgang vinden. Dichterbij heeft rondom medewerkers en activiteiten, waar mogelijk,
de aanbevelingen van de overheid en het RIVM gevolgd.
De realiteit van de ontwikkelingen rondom corona is dat niemand precies weet wat er gaat gebeuren. Of de maatregelen effectief
zijn en hoe lang zij nodig zijn, kan op dit moment niet met zekerheid worden vastgesteld. Het is niet denkbeeldig dat maatregelen
worden verlengd of dat nieuwe maatregelen nodig zijn. De gevolgen voor de financiële prestaties van Dichterbij zijn op dit moment
niet goed in te schatten.
De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat haar beleid erop gericht is de economische gevolgen van de crisis zoveel
mogelijk te beperken. Op 23 maart 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland per brief financiële helderheid verschaft aan zorgaanbieders in de langdurige zorg. Het doel is om de continuïteit van zorg op de korte termijn te garanderen en de continuïteit van (het)
zorg(landschap) op langere termijn te borgen. Met als uitgangspunt dat een negatief effect van de coronacrisis op de financiële
positie van een zorgaanbieder wordt geneutraliseerd, zijn er maatregelen van tijdelijke aard geboden rondom financiering van
extra kosten, compensatie van omzetderving en doorbetaling van voorschotten om de liquiditeit op peil te houden. Wij volgen
deze ontwikkelingen nauwgezet en zullen hierop, waar nodig, tijdig inspelen.
Gezien de getroffen maatregelen en de toegezegde maar nog te maken aanspraken op overheidssteun, gaan wij uit van de
continuïteitsveronderstelling. Desondanks is de impact van de coronacrisis afhankelijk van de mate, gevolgen én de duur van de
crisis. Omdat hierover grote onzekerheid bestaat, weten wij redelijkerwijs nog niet wat dit uiteindelijk voor ons gaat betekenen.

Toekomstverwachtingen
In 2020 verwachten we een resultaat te halen van 2,4 miljoen euro (1,0%) bij een omzet van 247,5 miljoen euro. Dit resultaat
is hoger dan het in 2019 behaalde resultaat van 1,5 miljoen euro. De opbrengsten van de zorgverlening nemen in 2020 met
circa 5,3 miljoen euro toe door tariefindexatie en hogere cliëntaantallen. Voor 2020 heeft het zorgkantoor het maximaal haalbare
prijsniveau voor de levering van zorg vastgesteld, zijnde 96,75% van de NZa-tarieven. Er is sprake van een additionele korting
van 0,5% waar we met innovatieve zorg invulling aan gaan geven.
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Deze (extra) opbrengsten worden ingezet om te kunnen voldoen aan personele en materiële kostenstijgingen door prijsindexaties
(cao en inflatie). Verder gaat onze aandacht uit naar de verdere optimalisering van de bedrijfsvoering afgestemd op de vraag,
investeringen in een toekomstbestendige ICT-omgeving die de zorgmedewerkers optimaal faciliteert en het aanpassen van onze
vastgoedportefeuille.
De speerpunten van 2020 gaan gepaard met geprognosticeerde investeringen in vaste activa van 16,8 miljoen euro en projectinvesteringen, innovatiebudget en overige investeringen van 7,7 miljoen euro. 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. Als het nodig is,
zullen we ook externe financiering aantrekken.
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5. Maatschappelijk ondernemen
Meerwaarde voor de samenleving
Dichterbij wil graag bijdragen aan een ongedeelde samenleving voor mensen
met en zonder beperking. Dat doel bereiken we niet alleen door de samenleving
te vragen open te staan voor mensen met een beperking. Het vraagt ook om een
investering van ons en van het benutten van de talenten van de mensen met
een beperking om ook daadwerkelijk hun meerwaarde in te zetten.
In 2019 hebben we daartoe opnieuw diverse initiatieven genomen. Een aantal voorbeelden:
- Cliënten zijn werkzaam in diverse multifunctionele dorpscentra en wijkcentra. Ze verwelkomen gasten, doen schoonmaakwerk,
werken in de bediening of keuken en/of verrichten allerlei andere klusjes en taken.
- Iedere donderdag trekken cliënten en zorgstudenten met elkaar op bij ROC de Leijgraaf in Veghel. Ze doen samen spelletjes,
bewegings-, kook- en creatieve activiteiten. Een aantal cliënten helpt ook de conciërge of is in de keuken actief. De cliënten genieten
van de activiteiten en de contacten met de studenten, die op hun beurt enthousiast worden over de gehandicaptenzorg.
- Binnen Dichterbij zijn diverse klussendiensten actief. Hardwerkende cliënten helpen buurtbewoners met klusjes als een lamp of
schilderij ophangen, verzorgen de dieren op de kinderboerderij of helpen bij lokale activiteiten.
- Dichterbij is partner geworden van de Stichting Prokkel. Deze stichting stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én
mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen tijdens de Prokkelweek, als voorbeeld en inspiratie voor de
rest van het jaar. Veel cliënten van Dichterbij doen mee. Het is interessant voor hen, maar ook voor de mensen zonder verstandelijke beperking. De rechtstreekse feedback van mensen met een beperking werkt verfrissend.
- Dichterbij is partner geworden van Funpop. Funpop is een jaarlijks muziekfestival in Horst voor mensen met een verstandelijke
beperking, hun vrienden, familie en andere geïnteresseerden. De organisatie wil samen met Dichterbij groeien naar meer dan
10.000 bezoekers.
- Op vele plekken van Dichterbij zijn met onder meer NL Doet en Burendag ontmoetingen gerealiseerd met de buurt en wijk.
- Bij het ontwikkelen van de nieuwbouw en het nieuwe leefconcept van Mikado in Horst zijn er in 2019 diverse deurbelrondes in
de wijk geweest. Hierin zijn behoeften en talenten van buurtbewoners opgehaald. Die worden gekoppeld aan de behoeften en
talenten van cliënten van Mikado.
- Voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (leerlingen van Pro en entreeleerlingen van het roc) zijn er stageplaatsen en werkplek-leermogelijkheden aangeboden. Zo kunnen leerlingen onderwijs en praktijkleren op één locatie volgen.
Voor deze leerlingen is nabijheid, een duidelijke structuur en kijken naar talenten belangrijk om tot bloei te komen.
Dichterbij ondersteunt daarbij, soms ook samen met gemeentes.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Op www.dichterbij.nl/meedoen staan er nog meer.
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Milieu en duurzaamheid
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 2019 zijn we begonnen met het geven van
invulling aan de Erkende MaatregelenLijst. In nieuwbouwplannen hanteren we de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw).
Als organisatie vinden wij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maatschappij en daarom
hebben wij duurzaamheid tot speerpunt voor 2020 benoemd.
Omdat we in Nederland vaker te maken zullen krijgen met hete en droge zomers, hebben we in de eerste helft van 2019
richtlijnen voor medewerkers opgesteld hoe ze hiermee kunnen omgaan. Op intranet is een uitgebreide lijst geplaatst met wat ze
kunnen doen en juist niet moeten doen in warme weersomstandigheden.

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.

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 visie en toezichtkader
Good Governance Dichterbij. 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.
Dichterbij streeft naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de top van de organisatie. In januari 2019 is
Monique Caubo gestart als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Samen met Cecile Stallenberg vormt zij de raad van bestuur
van Dichterbij. Verder heeft Léon Frissen eind 2019 afscheid genomen als voorzitter van de raad van toezicht. Hij is met ingang van
1 januari 2020 opgevolgd door prof. dr. Paul Frissen. Ook Anne-Miek Nelissen-Hanssen, Hans Ooms en Hans Jennissen hebben eind
2019 afscheid genomen als toezichthouder bij Dichterbij. De procedure omtrent de opvolging loopt nog. Ten behoeve van de
overdracht en continuïteit binnen de raad van toezicht is besloten dat Anne-Miek Nelissen-Hanssen en Hans Ooms nog enkele
maanden als adviseur betrokken blijven.
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 staat in 10.3. 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.

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 hebben we 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 2019 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
vast-gelegd in de brochure ‘Grondhouding voor bejegening’. Dit document vormt onderdeel van het introductiepakket van
nieuwe medewerkers.
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6. Dichterbij in 2020
In 2020 lopen diverse activiteiten door die we in 2019 of eerder zijn gestart.
Ook zijn er nieuwe thema’s die aandacht nodig hebben en onderwerpen
die we vanuit de kwaliteitsrapportage 2018-2019 aanpakken.
Om het voor medewerkers en cliënten behapbaar te houden, hebben we prioriteiten gesteld, thema’s samengevoegd en geschrapt.
Dit leidt tot onderstaand overzicht. Vanwege het coronavirus is de verwachting dat we de voor 2020 geplande activiteiten niet
helemaal volgens plan kunnen realiseren. De exacte impact is op dit moment nog niet goed in te schatten.

Programma ‘Leven en werken volgens de Ode’
Dit programma is een belangrijke basis voor ontwikkelingen, verbeteringen en vernieuwingen binnen Dichterbij. Onder het
programma vallen ‘Als je het mij vraagt’, zelforganisatie en de ontwikkeling van de serviceorganisatie. In 2020 voegen we hieraan
een vierde onderdeel toe: het goed positioneren van de professionals. Speerpunten binnen het programma: ontwikkelprogramma’s voor medewerkers om betekenis te geven aan waar Dichterbij voor staat, de doorontwikkeling van de serviceorganisatie,
een nieuw intakeproces voor cliënten, het binden en boeien van medewerkers en het vraaggestuurd ondersteunen van zorgteams
bij onder meer zelforganisatie en waarderend onderzoeken.

Technologische ondersteuning van de zorg
Onder dit thema vallen een toekomstbestendig ICT-landschap, e-health en domotica. Speerpunten zijn onder meer om te komen
tot een ICT-organisatie die innovaties ondersteunt en ICT en e-health die bijdragen aan de kwaliteit en efficiency van zorg.

Binden en boeien van de medewerkers
Hieronder vallen thema’s als arbeidsmarktbenadering en HR-ontwikkeling. We gaan door met activiteiten die bijdragen aan een
verdere daling van het ziekteverzuim en verloop van medewerkers. Ook werving en selectie van nieuwe collega’s en de verdere
afname van de inhuur van externe medewerkers houden onze aandacht.

Mikado
De ontwikkeling van Mikado gaat in 2020 vol door. Het nieuwe woon- en leefconcept is een broedplaats voor allerlei innovaties.
Op het gebied van talentontwikkeling van cliënten en medewerkers, op het gebied van zorg en ondersteuning, op het gebied van
vastgoed. Een definitief ontwerp en de ontwikkeling van het woon- en leefconcept zijn belangrijke speerpunten voor 2020.

Kwaliteit van de zorg
In de 24-uurs zorgketen is een betere afstemming en kennisdeling nodig tussen wonen, dagbesteding en nachtzorg om cliënten
24/7 optimale zorg te geven. Ook willen we leren van incidenten/calamiteiten. Het op een hoger plan brengen van de verpleegkundige zorg is een ander belangrijk speerpunt. Dit is nodig gezien de toenemende complexiteit van zorgvragen.
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Wet zorg en dwang
De invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) is een belangrijk nieuw thema op de agenda. In het overgangsjaar 2020 zullen we
keuzes maken op inhoud en proces en de wet daadwerkelijk invoeren binnen onze organisatie.

Duurzaamheid
Ook duurzaamheid is een nieuw jaarplanthema. In 2020 willen we een visie ontwikkelingen op alle aspecten van duurzaamheid,
zichtbaar maken wat we doen en wat we in de toekomst willen bereiken.
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7. Verslag van de raad van toezicht
Na een periode waarin relatief veel aandacht is besteed aan financiële en
organisatorische vraagstukken is in 2019 de nadruk meer komen te liggen
op zorginhoudelijke thema’s en de toekomst van Dichterbij.
Deze ontwikkeling, waarbij wij vanuit een sparring- en adviesrol op strategisch niveau de dialoog voeren met de raad van bestuur,
willen wij in 2020 graag voortzetten. Op deze wijze wensen wij onze toegevoegde waarde voor de raad van bestuur en de
organisatie verder te versterken.
Vanuit onze toezichthoudende rol zien wij toe 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, werven en selecteren leden voor de
raad van toezicht en raad van bestuur en adviseren de raad van bestuur op verschillende domeinen. Bovendien is er regelmatig
overleg tussen de voorzitter van de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Met ingang van 1 januari 2020 is prof. dr. Paul Frissen benoemd als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Paul Frissen is vanaf
2004 als bestuursvoorzitter en decaan verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Daarnaast is hij
hoogleraar Bestuurskunde aan de Tilburg University. Ook in de zorgsector heeft Paul Frissen zijn sporen verdiend, als adviseur,
onderzoeker, opleider en toezichthouder. Hij was lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en van de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving. Bovendien was hij toezichthouder van een instelling voor crisisopvang, van een preventieinstituut en van een STZ-ziekenhuis (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). Zijn kennis en ervaring sluiten dan ook
goed aan bij het gewenste profiel van de voorzitter raad van toezicht.
Verder is Henk Peter Kip met ingang van 30 maart 2020 benoemd tot lid van de raad van toezicht. Henk Peter Kip heeft economische
wetenschappen en Nederlands recht gestudeerd. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan als statutair secretaris bij de Nederlandse
Vereniging van Banken. Daarna heeft hij diverse functies vervuld bij woningcorporaties. Sinds 2007 als directeur, eerst bij Portaal en
sinds 2012 als directievoorzitter bij Mitros. Dit past goed bij het gewenste profiel van de vacante portefeuille financieel/economisch/
vastgoed.

Ontwikkeling en opleiding
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 7 januari 2019 heeft de raad van toezicht Monique Caubo benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
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 heeft ze brede ervaring als toezichthouder, onder meer als voorzitter van de raad van toezicht van
de Conrisq Groep, waartoe ook De Rooyse Wissel en meerdere jeugdzorginstellingen behoren.

In het kader van good governance streven wij ernaar om bestuur en toezicht binnen Dichterbij optimaal vorm en inhoud te geven.
In dat kader hechten wij grote waarde aan reflectie, zowel op het functioneren van de raad van bestuur alsook op ons eigen
functioneren. In 2019 hebben wij daarom onder externe begeleiding van prof. dr. Theo Camps het functioneren van de raad van
bestuur en de raad van toezicht geëvalueerd, evenals de onderlinge samenwerking. De uitkomsten van de evaluatie en de
ontwikkelpunten hebben wij onderling en met de raad van bestuur besproken.
Verder hebben we in het kader van opleiding en ontwikkeling tijdens de jaarlijkse tweedaagse onder leiding van prof. dr. Kees Cools
uitgebreid gesproken over governance in de publieke sector. Wij hebben in het bijzonder stilgestaan bij de dilemma’s op het gebied
van ethiek en integriteit van bestuur en toezicht.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Verder hebben wij op 31 december 2019 na twee periodes van vier jaar afscheid genomen van de voorzitter van de raad van
toezicht, Léon Frissen, en twee leden van de raad van toezicht, Anne-Miek Nelissen-Hanssen en Hans Ooms. Ook per 31 december
2019 is het lidmaatschap van Hans Jennissen vanwege persoonlijke omstandigheden op zijn verzoek beëindigd. Ten behoeve van
een zorgvuldige overdracht van werkzaamheden zullen Anne-Miek Nelissen-Hanssen en Hans Ooms nog enkele maanden als
adviseur verbonden blijven aan de raad van toezicht. Zij zullen echter met ingang van 2020 niet meer deelnemen aan de besluitvorming, aangezien zij formeel geen lid meer zijn van de raad van toezicht. Wij zijn bovengenoemde leden zeer erkentelijk voor
hun inzet en bijdrage als lid van de raad van toezicht van Dichterbij en willen hen hiervoor hartelijk bedanken.
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In 2019 heeft de raad van toezicht zeven keer vergaderd. Op 14 en 15 november 2019 heeft de jaarlijkse tweedaagse sessie
plaatsgevonden samen met de raad van bestuur.
De auditcommissie heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd. Belangrijkste bespreekpunten waren de voorbereiding van de behandeling van het jaardocument (verslagjaar 2018), de financiële prognose 2020, de ontwikkeling van het resultaat in 2019 en de herontwikkeling van Mikado te Horst. De remuneratiecommissie is in 2018 zes keer bij elkaar geweest in verband met haar werkgeversrol voor de
raad van bestuur en de werving van een nieuwe voorzitter en een nieuw lid van de raad van toezicht. De kwaliteitscommissie heeft in
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2018 vier keer vergaderd. De Kwaliteitsrapportage 2018-2019, de casus Logterberge en de doorontwikkeling van de rol en betrokkenheid van de kwaliteitscommissie bij het kwaliteitsmanagement van Dichterbij waren de belangrijkste bespreekpunten.
Wij hechten grote waarde aan goede verbinding met de ondernemingsraad en cliëntenraad. Daarom heeft een afvaardiging van
onze raad in 2019 twee overleggen tussen raad van bestuur en ondernemingsraad en ook tweemaal het overleg tussen raad van
bestuur en cliëntenraad bijgewoond. Tijdens deze overleggen is de algemene gang van zaken binnen Dichterbij besproken en is
stilgestaan bij de aandachtspunten vanuit de ondernemingsraad en cliëntenraad.

Alles overziend ligt er een stevig fundament om op verder te bouwen. De maatschappelijke trends, zoals de krapte op de arbeidsmarkt en de veranderende vraag en behoefte van cliënten en verwanten, maken het noodzakelijk om als organisatie permanent in
ontwikkeling te blijven. Graag willen wij daarom in 2020, met respect voor ieders positie, samen met de raad van bestuur verder
werken aan de toekomst van Dichterbij.
Namens de raad van toezicht,

Paul Frissen
Voorzitter

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 2019 hebben we het jaardocument 2018 en de financiële prognose
2020 met bijbehorende jaarthema’s goedgekeurd. 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 2019 hebben we
in het bijzonder aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Kwaliteit van zorg
Kwaliteit van zorg was in 2019 een belangrijk gespreksonderwerp van de raad van toezicht. Bijzondere aandacht hierbij is uitgegaan naar de casus Logterberge en de leerpunten die hieruit naar voren zijn gekomen. Dit is in meerdere overleggen onderwerp
van bespreking geweest. Daarnaast is aandacht besteed aan de invoering van de Wet zorg en dwang en de impact daarvan op
Dichterbij. Verder hebben we als raad van toezicht uitdrukkelijk aandacht besteed aan de rol en positie van de raad van toezicht en
in het bijzonder de kwaliteitscommissie van de raad van toezicht bij het kwaliteitsmanagement van Dichterbij.

Herijking strategie
De raad van bestuur is in 2019 een proces gestart om de strategie van Dichterbij te herijken. Wij hebben hier meerdere keren met
de raad van bestuur over gesproken, in reguliere overleggen, maar ook tijdens de tweedaagse met de raad van bestuur. Vanuit
onze adviesrol trachten wij een bijdrage te leveren aan de herijking van de strategie en de toekomstbestendigheid van Dichterbij.

Nieuwe woon- en leefconcepten
In 2019 is diverse keren gesproken over nieuwe woon- en leefconcepten en de hiermee samenhangende vastgoedplannen.
Wij hebben diverse businesscases besproken en goedgekeurd, onder andere in Boxmeer, Horn, Horst (herontwikkeling Mikado)
en Venray. De aansluiting bij de strategische koers van Dichterbij, de financiële gevolgen en de flexibiliteit van het vastgoed zijn
aandachtspunten die wij in dat kader van belang achten.
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8. Verslag van de cliëntenraad
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 ook 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 2019
De CR was vrijwel het hele jaar compleet, met een toenemende waardevolle bijdrage van de cliëntleden. Het was een druk jaar
met een nieuwe samenstelling van de raad van bestuur, diverse grote bouwactiviteiten voor advies, blijvende aandacht voor de
jaarplanthema’s en nieuwe wetgeving (zoals de Wet zorg en dwang). Zorgen waren er over de continuïteit en kwaliteit van de zorg
door krapte op de arbeidsmarkt.

Adviezen
Al dan niet in samenspraak met de cliëntenplatforms en Familievereniging Dicht-bij hebben we 15 formele adviezen gegeven:
- Verlof- en ontslagregeling bij onvrijwillig verblijf.
- Benoeming voorzitter incidentencommissie.
- Het Professioneel Statuut.
- Begroting 2019.
- Opheffen adviescommissie kwaliteit en veiligheid.
- Ongevraagd advies verwantondersteuning.
- Benoeming functionaris Wet zorg en dwang.
- Inzage en inspraak binnen roosteren en plannen.
- Ontwikkelen beleid bij warme weersomstandigheden.
- Woonproject De Sleutelbloem Venray.
- Tarieven aanvullende diensten.
- Visie en beleidsplan Wet zorg en dwang.
- Investering en herinrichting Mikado.
- Zorgovereenkomst.
- Ontwikkeling Dorpsstraat 49 Horn.
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Activiteiten
In 2019 hebben we aan een aantal activiteiten deelgenomen en/of mede geïnitieerd.
- Tijdens een werkbezoek in Cuijk stonden de activiteiten van de Dienst Geestelijke Verzorging en Ethiek centraal.
- We hebben deelgenomen aan twee activiteiten van Familievereniging Dicht-bij: de dementietafel en verwanten
in gesprek met de raad van bestuur.
- Enkele cliënten hebben in het kader van de Prokkelweek het ministerie van Sociale Zaken en de penitentiaire inrichting
De Schie bezocht.
- We hebben deelgenomen aan een aantal landelijke zorggerelateerde 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.
- Werkbezoeken STEVIG en consulterend overleg met directeur Expertise.

(Jaar)verslagen
De cliëntenraad is direct en indirect betrokken geweest bij de jaarverslagen van de klachtencommissie en van de cliënt- (en
medewerkers)vertrouwenspersonen, en bij de kwaliteitsrapportage en de maatschappelijke verantwoording en jaarrekening.

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 Familievereniging Dicht-bij deel.

Het cliëntenpanel
Het cliëntenpanel bestaat uit cliënten en verwanten die meedenken over uiteenlopende onderwerpen. In het verslagjaar is het
panel geraadpleegd over vijf onderwerpen: De regiebehandelaar, FrontOffice, zorg op afstand en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
Namens de cliëntenraad,

Harrie Curfs
Voorzitter
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9. Verslag van de ondernemingsraad
De medezeggenschapsmedewerkers streven naar een verbonden medezeggenschap: we willen in verbinding staan met de praktijk van de medewerkers en
met de beslissers in de organisatie. Op die manier kunnen we vanuit betrokkenheid en participatie meedenken over het maken van beleid en besluitvorming
over dat beleid.
In het maken van deze verbindingen is het van belang om vanuit ieders rol te initiëren en ondersteunen op participatie, verbinding,
openheid, rechtsgelijkheid en eenduidigheid van beleid. Een belangrijke ondersteunende methodiek in deze werkwijze is het
dynamisch verbinden. Deze methodiek wordt bij Dichterbij breed toegepast om verbindingen tot stand te brengen om zo nog beter
te kunnen samenwerken. De medezeggenschap heeft deze methodiek ook omarmd. De ondernemingsraad (OR) heeft voor alle
medezeggenschapsmedewerkers scholingen dynamisch verbinden georganiseerd in 2019.

Samenstelling ondernemingsraad en MZ-platforms
Het medezeggenschapsjaar 2019 begon met verkiezingen voor de OR en voor de medezeggenschapsplatforms (MZ-platforms).
Van de 14 uitgeschreven verkiezingen heeft er 1 plaatsgevonden. Gelukkig zijn wel alle RVE’s vertegenwoordigd in de ondernemingsraad en zijn de meeste zetels in de MZ-platforms ook bezet.

‘Wij willen gezien worden’
De ondernemingsraden van Dichterbij en Daelzicht hebben in het manifest en de petitie ‘Wij willen gezien worden’ alle betrokken
partijen in de gehandicaptenzorg opgeroepen tot een actieve samenwerking die misschien wel moet uitmonden in een ‘radicale
vernieuwing’ van de gehandicaptenzorg. De petitie heeft 67.500 handtekeningen opgeleverd van raden van bestuur, cliëntenraden,
verwanten, ondernemingsraden, maar ook van ontzettend veel medewerkers en hun families. De grote steunbetuiging is
opgemerkt door het ministerie van VWS en de VGN. Beide ondernemingsraden en VGN nemen initiatief om medezeggenschapsorganen in de gehandicaptenzorg en andere stakeholders te verenigingen in een actieve, betekenisvolle samenwerking.

Advies- en instemmingsaanvragen 2019
De volgende advies- en instemmingsaanvragen zijn in 2019 aan de OR voorgelegd:
- Vastgoed Sleutelbloem
- BC Dorpsstraat Horn
- Mikado
- ATW
- Kaders roosteren en plannen
- Werkkostenregeling
Namens de ondernemingsraad,

Belangrijke onderwerpen in 2019

Henk Haenraets
Voorzitter

Nieuwe functiebeschrijvingen voor de functies (assistent) begeleider en manager
Alle begeleiders en managers hebben in 2019 een andere functiebeschrijving gekregen. Het was nodig om de functiebeschrijvingen
aan te passen aan de veranderende zorg. Veel medewerkers zijn daardoor in een hogere functieschaal terechtgekomen. De OR is
daar blij mee. Daarnaast is de nieuwe functie ‘begeleider zeer intensieve begeleiding’ ingevoerd. De OR heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan het opstellen van harde criteria om de nieuwe functie toe te wijzen aan medewerkers. Daardoor kon
deze functie aan meer medewerkers toegewezen worden.

Initiatiefvoorstellen collectieve sluitingsregeling en risico-inventarisatie en evaluatie
Vanuit de Wet op ondernemingsraden heeft de OR vaak advies- en instemmingsrecht bij belangrijke besluitvorming door de raad
van bestuur. We hechten daaraan en streven er tegelijkertijd naar om samen met de afdeling HR zoveel mogelijk ‘oud’ beleid te
herijken. In 2019 hebben we naar de besluiten inzake de collectieve sluitingsregeling en de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
gekeken. Dat heeft geleid tot twee initiatiefvoorstellen om de formele besluitvorming te vereenvoudigen.
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10. Bijlagen
10.1 Uitgangspunten verslaglegging

10.2 Gegevens van de organisatie

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.

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

Reikwijdte

Structuur van het concern

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.

Juridische structuur

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. Deel 4 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

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 4 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 regiooverstijgende 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 geneesheer-directeur functioneert rechtstreeks onder
de raad van bestuur (als onderdeel van de bestuursstaf). Schematisch ziet de hoofdstructuur van Dichterbij er als volgt uit:

Het jaardocument (jaarverslag en jaarrekening samen) is vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van
toezicht in haar vergadering van 11 mei 2020.
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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 CR betrokken bij het benoemen van cliënten, verwanten en/of cliëntvertegenwoordigers die
participeren in interne of externe (advies)commissies, zoals bij ethiek, wetenschappelijk onderzoek en klachten. Op jaarbasis zijn er
enkele bijeenkomsten (recepties, studiebijeenkomst, openingen) met de raad van toezicht, de gemeenschappelijke ondernemingsraad en de directie. De CR van Dichterbij is lid van de landelijke koepelorganisatie LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en kan daardoor gebruikmaken van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV).
Een cliëntenplatform voert overleg met de zorgdirecteur in de regio over de uitvoering van vastgesteld centraal beleid en adviseert
over regio-specifieke aangelegenheden. De voorzitters van de cliëntenplatforms, Familievereniging Dicht-bij en de CR overleggen
drie keer per jaar over strategische onderwerpen en de voortgang van de onderwerpen uit het jaarplan. Afhankelijk van de agenda
worden de raad van bestuur of andere vertegenwoordigers van de organisatie hiervoor uitgenodigd.

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 ondernemingsraad (OR)
adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid van de organisatie. Daarnaast is de OR 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 OR input voor advisering van de raad van bestuur.
De MZ-platforms en de OR hebben maandelijks afstemmingsoverleg.
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10.3 Raad van bestuur
Samenstelling en aandachtsgebieden
De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. In 2019 bestond de raad van
bestuur uit twee personen:
- Mevrouw drs. M.E.J.M. (Monique) Caubo, arts, voorzitter raad van bestuur.
- Mevrouw drs. C.G.H.M. (Cecile) Stallenberg RA, lid raad van bestuur.

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

Wat betreft het aantal bestuurs- en toezichthoudende functies voldoen de leden van de raad van bestuur
aan de Wet bestuur en toezicht.
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Declaraties 2020

10.4 Raad van toezicht

Vervolg >
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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.
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 2019
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 2019 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 2019 uit Cecile Exterkate (voorzitter) en Frans Stals.

Wat betreft het aantal bestuurs- en toezichthoudende functies voldoen alle leden van de raad van toezicht aan de Wet bestuur
en toezicht.
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10.5 Kerngegevens
Cijfers over medewerkers 2019
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Cijfers over klanten 2019
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Toelatingen

10.6 Overzicht samenwerkingsverbanden

De toelatingen zien er als volgt uit:
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. Op grond van de statuten benoemt iedere deelnemer één lid van de raad van bestuur.
Namens Dichterbij heeft Monique Caubo, voorzitter raad van bestuur, zitting in het bestuur van De Borg.
Stichting Samenwerking ZZG - Dichterbij is een samenwerking met Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG) in zorgboerderij De Hagert
in Wijchen. ZZG en Dichterbij exploiteren samen de zorgboerderij. Dichterbij bezet één van de twee bestuurszetels van deze stichting.
De bestuurszetel van Dichterbij wordt ingevuld door Monique Caubo, voorzitter raad van bestuur.
Stichting De Bekkerie, een initiatief van Rendiz en Dichterbij, is een bakkerij, lunchroom en bibliotheek in Boekend (Venlo).
De Bekkerie vervult een belangrijke functie in de lokale samenleving en biedt werk en dagbesteding aan mensen met een
verstandelijke beperking. Naast De Bekkerie is ook Koffieschenkerij De Genuujerie in Venlo onderdeel van Stichting De Bekkerie.
Dichterbij bezet één van de twee bestuurszetels van de stichting. De bestuurszetel van Dichterbij wordt ingevuld door
Marcia Adams, directeur RVE Zuid. Partijen hebben besloten deze samenwerking per 1 januari 2020 te beëindigen.
Coöperatie Quli U.A. 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. Namens Dichterbij heeft Monique Caubo, voorzitter raad van bestuur, zitting in de bestuursraad Quli.
UniK B.V. is een joint venture van Dichterbij en Assist Zorg waaraan de extramurale activiteiten die worden gefinancierd vanuit
de Jeugdwet en Wmo met ingang van juli 2015 door Dichterbij zijn overgedragen. Dichterbij bezit 51% van de aandelen van UniK.
De raad van bestuur vertegenwoordigt Dichterbij in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Stichting IntVizier is een slapende stichting. Intvizier, opgericht in 2002 door Intos en Stichting Dichterbij, heeft als doel
om mensen met een beperking werkervaring op te laten doen via betaalde arbeid en dagbesteding. Besloten is de stichting
eind 2022 op te heffen, omdat de activiteiten zijn komen te vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten
via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
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Wil je meer weten over Dichterbij?
Kijk op onze website:
Ik zoek zorg: www.dichterbij.nl
Ik zoek werk: www.dichterbij.nl/werken-bij
Ik wil vrijwilliger worden: www.dichterbij.nl/vrijwilligers
Volg ons ook op Facebook:
www.facebook.com/alsjehetmijvraagt
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