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1. Uitgangspunten van de verslaggeving   

In 2011 is er weer hard gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van 
de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (hierna te noemen RIBW AVV). Immers, 
mensen met een psychiatrische problematiek vragen meer van de RIBW 
AVV dan alleen zorg. Ook zij willen, mét onze ondersteuning en begeleiding 
op het vlak van wonen en dagelijks leven, een volwaardige plek in de 
samenleving innemen. De afgelopen jaren stonden in het teken van groei 
ofwel capaciteitsuitbreiding door de toenemende vraag naar BW- en BZW-
plekken. De wachtlijsten zijn hierdoor weliswaar gereduceerd, maar de 
wachttijden voor Beschermd Wonen blijven evengoed nog onaanvaardbaar 
lang. Ook in 2011 heeft weer een gestage groei van het aantal cliënten 
plaatsgevonden en is een aantal nieuwe woonvormen gerealiseerd. Tegen 
de achtergrond van veranderingen in de financiering en de bezuinigingen in 
de geestelijke gezondheidszorg, lijkt het steeds moeilijker op korte termijn te 
voorspellen of we in staat blijven om voldoende capaciteit te creëren voor 
onze cliënten. Een ander belangrijk thema was ook dit jaar weer de 
samenwerking met andere (zorg)partijen in de vorm van zorgpaden en 
zorgketens. In 2011 hebben we in dit kader in nauwe samenwerking met Pro 
Persona het project Resos Arnhem gerealiseerd, een (voor Nederland vrij 
unieke) tussenvoorziening op het snijvlak tussen behandeling en 
woonbegeleiding.  

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, dat wij nu voor de 
zesde maal op deze wijze opstellen, zien wij als een belangrijk middel om 
ons als zorgaanbieder te verantwoorden aan externe belanghebbenden. Het 
geeft een integraal en transparant beeld van onze organisatie. Het document 
is tot stand gekomen door de verslaglegging te verdelen over de bestuurder 
en de stafafdelingen. Ook de Raad van Toezicht, de cliëntenraad en de 
ondernemingsraad zijn gevraagd om verslag te doen van hun activiteiten in 
2011. Zoals is voorgeschreven, verantwoorden wij ons op het niveau van het 
meer algemene RIBW-beleid. Dat wil zeggen dat niet alle regiospecifieke 
activiteiten aan de orde komen. Het zijn echter juist deze activiteiten die het 
beste aantonen wat onze meerwaarde voor de samenleving is. De regio’s 
doen immers het werk. Daarom hebben wij er ook dit jaar weer voor gekozen 
om separaat een publieksversie van het jaarverslag uit te brengen om al 
onze activiteiten en resultaten breed bekend te maken. Hiervoor verwijzen wij 
u graag naar onze website www.ribwavv.nl. 

In 2011 hebben we nader vorm en inhoud gegeven aan het 
risicomanagement en zijn we gestart met de ontwikkeling van nieuw beleid 
om de aanstaande overheveling van onze extramurale zorg van de AWBZ 
naar de gemeenten vorm te geven. Ook hebben we gewerkt aan de 
versterking van medezeggenschap door zogenaamde RAR’s (Regionale 
Adviesraden, voorheen bewonerscommissies) te starten of te verbeteren. 
Tevens zijn we in 2011, in nauwe samenwerking met onze cliënten, gestart 
met de implementatie van HEE in onze zorgmethodiek. HEE staat voor 
Herstel, Empowerment en (het werken met) Ervaringsdeskundigheid. Tot slot 
is de RIBW AVV in 2011 ook begonnen met de implementatie van een 
tweetal instrumenten (MANSA en ROPI) waarmee de effectiviteit van de door 
ons geboden hulpverlening kan worden gemeten. 
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Ik hoop dat wij u als lezer middels dit jaardocument een goed beeld schetsen 
van het werk dat ook in 2011 weer door de RIBW AVV is verzet. 

J.W. Jansen-Krajenbrink MHA  
directeur/bestuurder 

 

2. Profiel van de organisatie   

  

2.1 Algemene identificatiegegevens  

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 

Adres Velperweg 11 

Postcode 6824 BC 

Plaats Arnhem 

Telefoonnummer (026) 442 42 36 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41050222 

E-mailadres info@ribwavv.nl 

Internetpagina www.ribwavv.nl 

 

2.2  Structuur van het concern 

De Regionale Instelling Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei is een 
stichting. Als organisatieconcept is al jaren geleden gekozen voor het 
zogenaamde unitmanagementmodel. Dit model sluit goed aan bij de 
doelstellingen van de RIBW AVV en kenmerkt zich door het zogenaamde 
gedecentraliseerde (zorg)ondernemerschap. Vanuit de regionale en 
decentrale werkeenheden leveren we in het gehele werkgebied van de RIBW 
AVV begeleiding.  
 
Belangrijke uitgangspunten van het unitmanagementmodel zijn integraal 
management en het werken met resultaat- en budgetverantwoordelijke 
eenheden. De decentrale werkeenheden worden daarbij ondersteund door 
het Centraal Bureau van de RIBW AVV, gevestigd in Arnhem. 
 
De RIBW AVV heeft de volgende AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, 
begeleiding, behandeling en verblijf.  
 
In het kader van medezeggenschap heeft de RIBW AVV zowel een 
ondernemings- als een cliëntenraad.  
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2.3 Kerngegevens  

 

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering  

Doelstelling van de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 
De RIBW AVV begeleidt mensen van veertien jaar en ouder die langere tijd 
psychiatrische en/of ernstige psychosociale problemen hebben en daardoor 
niet zelfstandig kunnen wonen en leven. De RIBW AVV biedt ten eerste 
Beschermd Wonen (hierna te noemen BW): huisvesting en begeleiding. De 
meeste cliënten leven in een groep. Er is echter ook een aanbod van 
eenpersoons BW. Meerdere cliënten delen met elkaar een woonhuis in een 
gewone buurt in een gewone straat. Daarnaast begeleidt de RIBW AVV 
steeds meer mensen met een psychische beperking die zelfstandig wonen. 
Dit heet Begeleid Zelfstandig Wonen (hierna te noemen BZW). Tot slot biedt 
de RIBW AVV zorgbemiddeling aan mensen die de weg naar hulp niet 
vinden omdat ze vastgelopen zijn of geen hulp willen. 
 
In de statuten van de RIBW AVV staat de doelstelling als volgt geformuleerd: 
 
De stichting heeft ten doel om met respect voor ieders levensbeschouwing, 
ras, sekse en seksuele geaardheid hulp te bieden of te doen bieden aan 
personen, die op grond van psychiatrische of psychosociale factoren reeds 
langere tijd beperkt zijn in hun sociaal functioneren en die niet beschikken 
over een adequaat ondersteunend thuismilieu.  
Genoemde hulp bestaat uit: 

a. verblijf, waaronder wordt verstaan het bieden van huisvesting in een 
adequaat leefklimaat. 

b. begeleiding gericht op het (opnieuw) leren opbouwen en hanteren 
van sociale relaties, het zich eigen maken van een dagritme, het 
aanleren en toepassen van sociale vaardigheden, ontwikkelen dan 
wel handhaving van andere vaardigheden, vorming ten aanzien van 
sociale activiteiten en bevordering van zelfredzaamheid. 

 
Visie 
Een belangrijk uitgangspunt van het werk van de RIBW AVV is dat mensen 
met een psychische beperking recht hebben op een volwaardige plaats in de 
samenleving. Het motto ‘Zijn wie je bent’ is voor ons als RIBW AVV leidend 
in de begeleiding die we aan onze cliënten bieden. Ook met onze 
kernwaarden ‘Zelf, Samen, Stabiliteit en Ontwikkeling’ willen we de essentie 
van ons werk duiden. 
De cliënt zelf staat centraal. We kunnen als RIBW AVV een breed pakket 
aan zorg bieden, samen met anderen zelfs een completer pakket, 
vanzelfsprekend altijd op basis van de behoefte van de cliënt. 
Doorontwikkelen op zowel individueel cliënt- als op organisatieniveau kan 
alleen als er stabiliteit is c.q. een stabiele massa aan ten grondslag ligt.  
Kortom, het ondersteunen en begeleiden van mensen met een vaak 
langdurige psychische problematiek is door de jaren heen de kerntaak 
geworden van de RIBW AVV. 
Om dit werk verantwoord en bij voorkeur evidence based te kunnen blijven 
uitvoeren, heeft de RIBW AVV een stevige ontwikkeling doorgemaakt op het 
gebied van professionalisering. Vooral het ontwikkelen van 
begeleidingsmethodieken gebaseerd op de rehabilitatievisie speelde hierbij 
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een prominente rol. Het eigene en unieke van ieder mens staat bij de RIBW 
AVV hoog in het vaandel.  
 

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  

  

Kerngegevens GGZ Aantal/bedrag 

Totaal aantal cliënten waaraan ggz wordt verleend Aantal 

Aantal cliënten in zorg op 1 januari van verslagjaar (a)  1487 

Aantal nieuw ingeschreven patiënten in verslagjaar (b)   

Totaal aantal patiënten in zorg in verslagjaar (c=a+b)   

Aantal uitgeschreven patiënten in verslagjaar (d)   

Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling op 31-12 van verslagjaar (e=c-d)    1.760 

Aantal ZorgZwaarte Pakket (ZZP)-patiënten/cliënten in zorg/behandeling op 31-12 van 
verslagjaar 

      595 

Capaciteit Aantal 

Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames, 
verblijf of voor dagbehandeling. 

    635 

Waarvan kleinschalig wonen     630 

Productie Zorgverzekeringswet Aantal 

Aantal in verslagjaar geopende DBC's (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, 
niet uit DIS) 

 0 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC's (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet 
uit DIS) 

 0 

Aantal ambulante contacten in verslagjaar  51.486 

Aantal dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar  203.487 

Productie AWBZ   

Aantal ZZP-dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen in verslagjaar 202.493 

Waarvan kleinschalig wonen  198.620 

Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar    24.258 

Personeel GGZ Aantal 

Aantal patiëntgebonden, ggz-georiënteerde personeelsleden in loondienst op 31-12 van 
verslagjaar (a) 

303 

Aantal patiëntgebonden, ggz-georiënteerd personeel in FTE op 31-12 van verslagjaar (b)  256,17 

Aantal overige ggz-georiënteerde personeelsleden op 31-12 van verslagjaar (c)  150,23 

Aantal overig, ggz-georiënteerd personeel in FTE op 31-12 van verslagjaar (d)  204 

Aantal ggz-georiënteerde personeelsleden in loondienst op 31-12 van verslagjaar   507 

Aantal ggz-georiënteerd personeel in FTE   406,4 
Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's 

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar  € 34.734.383,-- 

Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies  € 33.704.674,-- 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten: 
- tbv justitie 
- tbv Asielzoekers 
- tbv overig (o.a. WMO / illegalen) 

 €   1.029.709,-- 
 €        94.649,-- 
 €      338.514,-- 
 €      596.546,-- 
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2.3.3 Werkgebieden 

De RIBW AVV richt zich met haar zorgaanbod op een groot gedeelte van de 
regio van het Zorgkantoor Arnhem. De RIBW AVV levert zorg aan bewoners 
van de gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, 
Rheden, Rhenen, Renswoude, Rozendaal, Westervoort, Ede en 
Wageningen. Er zijn beschermende woonvormen in Arnhem, Bemmel, 
Dieren, Ede, Elst, Velp, Wageningen, Westervoort en Wolfheze.   

2.4 Samenwerkingsrelaties 

Hieronder volgt een overzicht van belanghebbenden die een relatie hebben 
met de RIBW AVV: 
 
Zorg- en welzijnsinstellingen 
APCG 
Buurtzorg Nederland 
DrieGasthuizengroep 
Dr. Leo Kannerhuis 
GGNet 
Hera 
IrisZorg 
Johanniter Opvang 
Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie 
Kind aan (t) huis 
Kliniek Groot Batelaar 
Leger des Heils 
MEE Gelderse Poort 
MEE Veluwe 
Opella 
Pro Persona 
Rijnstad 
Siza Dorpgroep 
Solidez 
Stichting Catharina 
Stichting Pleyade 
Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) 
Stichting Welzijn Ouderen Arnhem 
Stichting Welzijn Rheden en omgeving 
Thuiszorg Groot Gelre 
Vrijwillige Inzet Arnhem 
Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden 
Vilente 
Ziekenhuis Rijnstate 
Zorgplus 
Zozijn 
 
Werk/dagbesteding 
2Switch 
Blixem (onderdeel van Pluryn) 
Dagbesteding M’n werkenzo  
De Driestroom 
De Groene Schuur 
De Harmonie 
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De Munnikenhof  
De Zorgtuin 
Domeinhof te Dieren 
Enspiratie B.V. 
Etenoha (Zorgboerderij PaardEnMaat) 
Hoedenatelier Elisabeth de Meulmeester 
Hoeve Klein Mariëndaal   
Horsterpark 
Klusteam Williams 
Kruiswerk West-Veluwe 
Kwekerij Bloemrijk 
Lomar sportvilla 
Nieuwland 
Nova zorgboerderij 
Presikhaaf Bedrijven 
Relay Opleidingen 
Solidez 
Stichting Beleven 
Stichting Daar (onderdeel van GGNet) 
Stichting Dierenweide Rheden 
Stichting In de Weerd 
Stichting Jongeren Begeleiding Gelderland 
Stichting Mode met een Missie  
Stichting The Felt Factory 
Stichting Welzijn & Maatschappelijk Ondersteuning (STUW) 
STYX in beweging VOF 
Volkshuisvesting (Jo’s werkplaats) 
Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) 
Zorgboerderij De Hooilanden  
Zorgboerderij De Kroon 
Zorgboerderij De Waterhoeve  
Zorgboerderij De Munnikenhof 
Zorg- en activeringsboerderij PaardEnKracht 
 
Cliëntenbelangenorganisaties 
Nederlandse Vereniging voor Autisme 
Stichting LPR 
Ypsilon 
Zorgbelang Gelderland 
 
Woningcorporaties 
De Woningstichting  
Lingewaard woningbouwvereniging 
Portaal 
Vivare 
Volkshuisvesting 
Woonstede 
 
Zorgkantoor 
Menzis, zorgkantoor Arnhem 
 
Fondsen 
Arnhemse Stichting Bijzondere Noden 
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Het Burger- en Nieuwe Weeshuis 
Dullertstichting 
Fonds NutsOhra 
Stichting Sint Nicolai Broederschap 
 
Overheden 
Gemeente Arnhem 
Gemeente Ede 
Gemeente Duiven 
Gemeente Lingewaard 
Gemeente Overbetuwe 
Gemeente Renkum 
Gemeente Renswoude 
Gemeente Rheden 
Gemeente Rhenen 
Gemeente Rozendaal 
Gemeente Wageningen 
Gemeente Westervoort 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Provincie Gelderland 
 
Opleidingen 
COGIS  
ExplainIt 
Rino Groep 
Roth Opleidingen 
Smeba Brandbeveiliging 
 
Brancheorganisaties 
Federatie Opvang 
GGZ Nederland 
RIBW Alliantie 
 
 

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en 
medezeggenschap   

 

3.1 Normen voor goed bestuur 

De Raad van Toezicht en de bestuurder werkten in 2011 volgens de 
Zorgbrede Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) die 
sinds 1 januari 2010 van kracht is. Deze code bevat een breed gedragen 
normenkader over goed bestuur, toezicht en verantwoording, geformuleerd 
vanuit de bijzondere maatschappelijke positie die zorginstellingen hebben.  
 

3.2 Raad van Bestuur / Directie   

De RIBW AVV is een stichting met één bestuurder en een Raad van 
Toezicht. De bestuurder heeft de algemene leiding en is eindverantwoordelijk 
voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. In het Uitvoeringsbesluit 
Zorgbrede Governancecode 2010 bij de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei zijn 
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zaken geregeld zoals een huishoudelijk reglement en de relatie tussen de 
Raad van Toezicht en de bestuurder. Er is geen sprake van nevenfuncties. 
Ook de wijze van bezoldiging conform de adviesregeling van de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders (NVTZ/NVZD) is onderdeel van het 
Uitvoeringsbesluit Zorgbrede Governancecode 2010. 

 
Naam Bestuursfunctie M/V 

J.W. Jansen-Krajenbrink Bestuurder V 
 

3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) 

In het verslagjaar 2011 is de Raad van Toezicht (hierna te noemen: RvT) in 
totaal zeven keer bij elkaar geweest. Er hebben vijf reguliere vergaderingen 
plaatsgevonden waarvan twee op locaties van de RIBW AVV en twee 
bijzondere bijeenkomsten waarvan één met een externe spreker.  

Er is eenmaal vergaderd met de OR, in aanwezigheid van de bestuurder. 
Eén lid van de RvT is eenmaal aanwezig geweest bij een vergadering van de 
cliëntenraad.  

De RvT werkt volgens de Zorgbrede Governancecode 2010 en hanteert het 
principe van pas toe of leg uit. Voor de toepassing binnen de RIBW AVV is 
een uitvoeringsbesluit opgesteld en ingevoerd. 

De raad heeft eind 2011 afscheid genomen van de heer R.J. Dijkhuizen en is 
hem erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid. In september 2011 is een 
nieuw lid voor de RvT aangetrokken. 
 
3.3.1 Governance 
 
Interne beheersings- en controlesystemen 
De RvT heeft in 2010 het beleidsplan 2010-2015 vastgesteld. Op basis van 
dit meerjarenplan wordt er elk jaar een jaarplan gemaakt. De rapportage over 
de voortgang en resultaten vindt plaats in de kwartaalrapportages en in het 
jaardocument tijdens de reguliere vergaderingen vastgelegd in een 
informatieprotocol. 
In 2011 heeft de RIBW AVV een interne risico-inventarisatie gehouden en is 
er een risico-analyse opgesteld. De analyse is in de raad besproken en zal in 
de toekomst gebruikt worden voor informatie en rapportagesysteem bij 
inschatting van risico’s.  
 
De financiële verslaglegging 
Er wordt gewerkt met een jaarbegroting gebaseerd op een 
meerjarenbegroting, kwartaalrapportages en het jaarverslag.  
Er is een beleggingsstatuut aanwezig.  
Bijzondere aandacht kreeg in 2011 het vraagstuk hoe het financiële resultaat 
aangewend zou kunnen worden binnen de doelstellingen van de RIBW AVV 
mede op basis van een risico-analyse. 
 
De kwaliteit en veiligheid van de zorg 
De raad wordt geïnformeerd over de kwaliteit van zorg door een schriftelijke 
rapportage over de voortgang en verbeteringen. Zij hecht veel waarde aan 
het bestendigen van de HKZ-certificering. In de toekomst wordt verwacht dat 
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ook benchmarking een hulpmiddel kan zijn om meer informatie te krijgen 
over de kwaliteit en veiligheid van de zorg. 
 
Besluiten RvT 
In 2011 heeft de RvT de volgende besluiten genomen: 

• Vaststelling van het uitvoeringsbesluit Zorgbrede Governancecode per 20 
april 2011 voor de periode van drie jaar. 

• Vaststelling van de aanvulling, inzake de samenstelling van commissies, 
op het uitvoeringsbesluit Zorgbrede Governancecode. 

• Vaststelling van de aangepaste samenstelling van de auditcommissie. 

• Vaststelling van de aangepaste invulling van de taak/functie van de  
plv. voorzitter RvT 

• Goedkeuring van het jaardocument 2010 

• Goedkeuring van de jaarrekening 2010 en verlenen décharge RvB. 

• Goedkeuring van het jaarplan 2012 

• Goedkeuring van de meerjarenbegroting 2012-2016 

• Goedkeuring van de jaarbegroting 2012 en vaststelling van het budget 
voor de RvT voor 2012 

• Vaststelling dat voor 2011 zal worden gewerkt met de resultaten van 
Control in Colour (CiC) 

• Instemming met de voordracht voor het nieuwe lid RvT 
 
3.3.2 Inhoudelijk toezicht 
Van oudsher nemen de financiën een structurele plaats in bij de planning van 
de vergaderingen van de raad. Enige jaren geleden ontstond de wens om 
andere gebieden die meer met het zorgproces te maken hebben, ook 
regelmatig systematisch aan de orde te laten komen. 
 
Zo is het zogenaamde Control in Colour instrument ontwikkeld. Dit 
instrument vormt de basis voor de informatievoorziening tussen RvB en RvT. 
Control in Colour geeft door middel van een ‘dashboard in kleuren’ 
(groen/oranje/rood) relatief eenvoudig en snel inzicht in hoe de RIBW AVV er 
intern en extern voorstaat. Het uitgangspunt is het INK model met de zes 
aandachtsgebieden klant, leiderschap, strategie/beleid, medewerkers, 
middelen en processen. Per aandachtsgebied zijn drie essentiële 
kenmerkende thema’s bepaald. Hierdoor is een samenhangend geheel 
ontstaan van 18 velden. Per veld zijn indicatoren/screeningsinstrumenten 
vastgesteld, waarbij waar mogelijk aansluiting is gezocht met reeds 
standaard binnen de RIBW AVV verzamelde gegevens. Jaarlijks vindt 
toetsing plaats van de indicatoren ten opzichte van de werkelijke uitkomsten. 
De score ‘groen’ betekent dat de organisatie voldoet aan de gestelde norm of 
dat zich er geen bijzondere ontwikkelingen hebben voorgedaan. In dat geval 
zal de RvB de RvT voorzien van een (vooraf overeengekomen) standaard 
‘informatiepakket’ met betrekking tot dat aandachtsgebied. Bij de score 
‘oranje’ of ‘rood’ zal de RvB de RvT aanvullende informatie verstrekken over 
de eventuele verbeterpunten dan wel ontwikkelingen. 
 
3.3.3 Commissies 
De raad heeft een audit- en een remuneratiecommissie. Dit jaar is er ook een 
selectie- en benoemingscommissie ingesteld in verband met het werven van 
een nieuw RvT-lid en een tijdelijke commissie voor de inrichting van de 
topstructuur. De raad heeft besloten om een commissie niet groter te maken 
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dan twee leden om te voorkomen dat de commissie een meerderheid vormt 
binnen de RvT.  
 
Gaande het jaar bleek dat volgens de ‘toolkit' de voorzitter geen lid kan zijn 
van de auditcommissie. Hierop is besloten dat het nieuwe lid van de raad 
mevrouw drs. B. van Emmerik deze plaats zal gaan innemen. 
De auditcommissie heeft vier keer vergaderd waarvan tweemaal met de 
accountant. Aan de orde komen de kwartaalcijfers, de begroting, 
management letter en het jaarverslag van de accountant. Aan de 
vergaderingen wordt deelgenomen door de bestuurder en de controller. 
 
De remuneratiecommissie is in 2011 drie keer bij elkaar geweest; er is 
gesproken over het functioneren van de bestuurder en de 
arbeidsvoorwaarden. De secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden en de 
afspraken daaraan gerelateerd, zijn vastgelegd in een model dat door de 
NVTZ/NVZD voor dit doel is ontworpen. Dit was de reden van een derde 
vergadering van deze commissie. 
 
De selectie- en benoemingscommissie heeft een nieuw lid voor de raad 
geselecteerd en in de plenaire RvT-vergadering is zij benoemd. De raad 
heeft aan de hand van een profiel en in overleg met de 
medezeggenschapsraden een open procedure gevolgd conform de 
richtlijnen van de Governancecode. De bestuurder is betrokken geweest bij 
de procedure en heeft advies uitgebracht. 
Bij het zoeken naar een nieuw lid van de raad is meegewogen dat er binnen 
de raad voldoende deskundigheid op een aantal gebieden gewenst is. Thans 
is ervaring en deskundigheid aanwezig op de volgende gebieden: cliënten, 
human resources, financiën, zorg, bestuurlijke en politieke ervaring.  
 
De commissie voor de inrichting van de topstructuur is twee keer bij elkaar 
geweest en heeft als advies aan de voltallige raad voorgelegd om het 
onderwerp plenair te bespreken binnen de raad. De commissie als zodanig is 
eind 2011 opgeheven; het traject wordt in 2012 vervolgd binnen de RvT. 
Begin 2012 volgt besluitvorming over het onderwerp. 
 
3.3.4 Accountant 
De accountant was in 2011 twee keer aanwezig bij de auditcommissie voor 
een toelichting op de cijfers. Daarnaast is de accountant betrokken geweest 
bij het advies over de aanwending van het positief financieel resultaat van de 
RIBW AVV. 
 
3.3.5 Eigen functioneren 
De RvT heeft voor het eerst dit jaar gekozen om de 
functioneringsgesprekken met de individuele raadsleden te laten voeren door 
de voorzitter van de raad. De zelfevaluatie van de RvT heeft in 2011 niet 
plaatsgevonden.  
Wel is een externe spreker uitgenodigd, de heer drs. Th. Schraven, 
verbonden aan de Governance University & Advisory. Het onderwerp ‘State 
of the art Governance’ is aan de orde gekomen waarin aandacht is besteed 
aan het verleden, heden en toekomst van toezicht houden. Op interactieve 
wijze heeft met de raad nog een verdieping van de onderwerpen 
plaatsgevonden om met elkaar te inventariseren wat nodig is voor een goed 
functionerende raad. 
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De raad hecht belang aan deskundigheidsbevordering en heeft hiervoor een 
budget ter beschikking. De afspraak binnen de raad is dat de opgedane 
kennis wordt gedeeld met de andere leden. 
 
3.3.6 Bijscholing in 2011 
Mevrouw N.W.A. Vos: 'Actualiteiten gezondheidszorg', de NBA (Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants).  
D.J.B. Ringoir: Symposium presentatie toolkit, Nationaal Register. 
Mevrouw B.L.J. van Emmerik: Themabijeenkomst ‘Bekostiging van 
zorgvastgoed’ door Deloitte in samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders (NVTZ). 
 
 
3.3.7 Samenstelling Raad van Toezicht  
De RvT heeft de onafhankelijkheid van haar leden geborgd door vast te 
leggen welke functie en nevenfuncties elk lid heeft. De raad is zo 
samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en 
welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.  
Voor de samenstelling van de RvT wordt verwezen naar onderstaand 
schema evenals het rooster van aftreden.  
 
Samenstelling  
Naam Dhr/mw Bestuursfunctie Functie Nevenfuncties 

Drs. R.J. 
Dijkhuizen 

Dhr Wnd. voorzitter Apotheker Bestuurslid Dullert 
Stichting, 
Bestuurslid Kring 
Apotheken, 
Regionale voorzitter 
KNMP,  
Vicevoorzitter Raad 
van Toezicht 
Caransscoop 
Beekbergen 

Drs. B.L.J. 
van 
Emmerik 
MBA 
m.i.v. 
september 
2011 

Mw Lid, 
Lid auditcommissie 

Interim en 
adviseur op 
bestuurlijke en 
strategische 
functies 

Lid Raad van 
Toezicht Tactus, 
Lid Raad van 
Toezicht Zorgaccent, 
Adviesraad 
communicatieadvies 
bureau HDtt 

Mr. L.R. 
Kool 

Dhr  Lid, 
Lid 
remuneratiecommissie 
 

Geen Vicevoorzitter Raad 
van Toezicht SMS 
Lunteren, 
Penningmeester 
Raad van Toezicht 
BWN Nijmegen 

Dr. D.J.B. 
Ringoir 

Dhr  Voorzitter, 
Voorzitter 
remuneratiecommissie, 
Lid auditcommissie (tot 
september 2011) 

Geen Bestuurslid 
Nederlandse 
Vereniging voor een 
Vrijwillig Levenseinde 
(NVVE), 
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Lid Commissie van 
toezicht Pompe 
Stichting  

N.W.A. Vos Mw  Lid, 
Voorzitter 
auditcommissie 
 

Toezichthouder 
Bureau 
Financieel 
Toezicht 

Geen 

A.J. 
Zeldenrust 
 

Mw Lid Geen  Geen 

 

Rooster van aftreden 
 

Naam 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N.W.A. 
 Vos 

                            

A.J. 
Zeldenrust 

                            

D.J.B.  
Ringoir 

                            

L.R. Kool 
 

                            

B.L.J. v.  
Emmerik 

                            

 
 

zittend     

herbenoembaar 

 

3.3.8 Honorering  
De honorering van de RvT is conform het advies van de NVTZ regeling van 
2009. Een overzicht van de honorering is opgenomen in de jaarrekening.  
 
 

3.4  Bedrijfsvoering  
 
Planning & control cyclus 
In 2011 is nader vorm en inhoud gegeven aan het risicomanagement in de 
vorm van een risico-inventarisatie en -analyse. Dit proces wordt ingebed in 
de planning & control cyclus als onderdeel van de managementreview. 
 
De RIBW AVV beschikt over een systeem van planning & control. Elk jaar 
wordt in november een begroting opgesteld, met deelbegrotingen per regio of 
resultaatverantwoordelijke eenheid. Deze begroting wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de RvT.  
Tegelijk met de begroting voor het komende jaar wordt een meerjaren-
begroting voor de komende vijf jaar vastgesteld. Deze wordt jaarlijks 
geactualiseerd. 
 
Maandelijks wordt per regio of resultaatverantwoordelijke eenheid een 
managementrapportage opgesteld. De rapportage omvat enerzijds een 
vergelijking tussen de begrote productie en de realisatie en anderzijds de 
inkomsten en uitgaven. De regiohoofden leggen hierover verantwoording af 
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aan de bestuurder. Indien nodig worden aanvullende afspraken gemaakt 
over het uitgavenpatroon en/of de te realiseren productie. De bestuurder legt 
per kwartaal verantwoording af aan de RvT over de inkomsten en uitgaven.  
 
Het zal duidelijk zijn dat bovengenoemde werkwijze nadrukkelijk bijdraagt 
aan een goede risicobeheersing. Daarnaast kent de RIBW AVV een systeem 
voor liquiditeitsbeheersing en wordt toegezien op voldoende mate van 
solvabiliteit. Dit tegen het licht van toekomstige onzekerheden die de nodige 
aandacht blijven vragen, zoals aangekondigde budgetkortingen, 
veranderende financieringssystematieken en de inmiddels in gang gezette 
ontwikkeling naar een afgeslankte AWBZ. 
 
Bij de planning en de uitvoering van de controle van de jaarrekening 2011 
heeft de accountant de interne beheersingsmaatregelen, als onderdeel van 
de administratieve organisatie, in zijn overwegingen betrokken. De opzet en 
de werking van interne beheersingsmaatregelen is onderzocht voor zover dat 
in het kader van de jaarrekening noodzakelijk was. De accountant heeft geen 
materiële leemtes in de interne beheersingsmaatregelen vastgesteld. 
Er is geconstateerd dat de RIBW AVV zich verder ontwikkelt en 
professionaliseert in een snel veranderende omgeving. 
 

Leiderschap 
Zoals in hoofdstuk 2 beschreven werkt de RIBW AVV met 
gedecentraliseerde werkeenheden. Zij staan onder leiding van de 
regiohoofden en kennen een eigen resultaat- en budgetverantwoordelijkheid. 
Binnen de werkeenheden werkt de RIBW AVV met regionale en wijkgerichte 
begeleidingsteams. In voorgaande jaren is onderzoek gedaan naar de 
wenselijkheid en mogelijkheid van meer zelfsturing binnen deze teams. 
Omdat de term ‘zelfsturing’ in de praktijk nogal eens verwarring veroorzaakt, 
heeft de RIBW AVV gekozen voor de term ‘zelfstandig werkende teams’. De 
teams werken zo zelfstandig mogelijk, maar vanzelfsprekend wel met 
de professionele kaders van het RIBW-beleid als leidraad. Het RIBW-beleid 
staat beschreven in vier kwaliteitshandboeken. 
 
Financiële risico’s 
De veranderingen in de financiering van de gezondheidszorg en in het 
bijzonder de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zullen zich de komende tijd in 
een hoog tempo voltrekken. 
De belangrijkste ontwikkelingen zijn de overheveling van de financiering van 
de extramurale zorg (begeleiding, dagbesteding en inloop) in 2013 en 2014 
van de AWBZ naar de gemeenten, de verdere extramuralisering van 
Beschermd Wonen, de invoering van de normatieve huisvestingscomponent 
en als laatste, maar zeker niet het minst belangrijk, de aangekondigde 
bezuinigingen voor de ggz.  
Daarnaast zal de uitvoering van de AWBZ in 2013 worden overgedragen van 
zorgkantoren aan zorgverzekeraars. In eerste instantie zal worden gewerkt 
met het model van representatie. Dit houdt in dat alle verzekeraars in de 
regio worden gerepresenteerd door de zorgverzekeraar die nu ook het 
zorgkantoor beheert. Deze overgang zal zeker ook zijn gevolgen hebben 
voor de aanbestedingen, de wijze van verantwoording en de 
declaratiesystematiek. Met de aanpassing van de AZR zijn de eerste stappen 
hiervoor al gezet. 
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Door voornoemde ontwikkelingen nemen de financiële risico’s voor ggz-
instellingen verder toe. Hiernaast zijn er de bestaande risico’s van de huidige 
financiering, waarbij er voor enig jaar in eerste instantie slechts 
productieafspraken gemaakt kunnen worden tot maximaal 98% van de 
omvang van het voorafgaande jaar. Definitieve afspraken volgen pas in 
november van het lopende jaar. Hierbij wordt weliswaar rekening gehouden  
met het gerealiseerde volume, maar niet met de samenstelling naar 
zorgzwaarte. Bovendien is de instelling tevens afhankelijk van de regionale 
financiële ruimte van het zorgkantoor. Dit leidt ertoe dat er pas aan het eind 
van het jaar duidelijkheid ontstaat over de omvang van het externe budget. 
De instellingen financieren dus voor, met het risico dat ze hun zorgproductie 
niet volledig vergoed krijgen.  
 
De overheveling van de financiering van de extramurale zorg is circa 12% 
van het AWBZ-budget van de RIBW AVV. In de toekomst zal de RIBW AVV 
niet langer te maken krijgen met één zorgkantoor, maar met meerdere 
verzekeraars en naar schatting 12 tot 15 gemeenten. 
Ondanks de vele onduidelijkheden over de overheveling van de financiering 
van de extramurale zorg naar gemeenten, is de RIBW AVV al in 2011 gestart 
met de voorbereidingen. Er is een impactanalyse uitgevoerd die een 
startpunt biedt voor een route gericht op de positionering van de RIBW AVV 
in het nieuwe WMO veld. Hierbij is een verkenning uitgevoerd van de 
(mogelijke) gevolgen van de overheveling van de financiering van de 
extramurale zorg van de AWBZ naar de WMO op de eigen organisatie. 
Er zijn gegevens verzameld over de doelgroep, het huidige zorgaanbod, 
samenwerkingsverbanden en potentiële effecten. Aansluitend hierop zijn 
diverse deeltrajecten gestart onder andere gericht op de verdere ontwikkeling 
van een productenboek en kostprijzen, marketing, positionering, 
accountmanagement en omgevingsanalyses. 
 
Daarnaast levert de RIBW AVV een bijdrage aan de ontwikkeling van een 
model voor trajectfinanciering van de Maatschappelijke Opvang in de 
gemeente Arnhem. Medewerkers participeren in de werkgroepen 
trajectontwikkeling en bedrijfsvoering. De planning van de gemeente Arnhem 
is gericht op implementatie per 2013/2014. 
 
Door de verdere deregulering van de vergoeding van de huisvestingslasten 
en de invoering van de bekostiging op basis van zorgzwaartepakketten 
ontstaat het risico van niet-constante financiering van relatief vaste 
kostencomponenten zoals kapitaallasten, onderhoud, energie en 
gemeentelijke heffingen. De RIBW AVV ontvangt immers geen vergoeding 
meer voor de kosten per capaciteitsplaats, maar per gerealiseerde 
verblijfsdag. Belangrijke constatering is dat de RIBW AVV nagenoeg al haar 
woningen huurt en dus met haar vastgoed relatief snel kan inspelen op de 
voorliggende ontwikkelingen. 
 
Daarnaast vragen arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim constante aandacht. 
Deze onderwerpen zijn immers rechtstreeks verbonden aan de productiviteit 
en daarmee aan de financiering van de RIBW AVV. Dit vraagt om een goede 
monitoring van zowel de externe als de interne ontwikkelingen evenals om 
adequate managementinformatie, waarbij de productieontwikkeling op de 
voet wordt gevolgd in samenhang met de inzet van personeel. Om goed in te 
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kunnen spelen op deze ontwikkelingen is het flexibiliseren van de inzet van 
personeel een absolute vereiste. 
 

3.5 Cliëntenraad   

De cliëntenraad bestaat uit dertien cliënten: zes BW-cliënten en zeven BZW-
cliënten. Ze ontvangen begeleiding van de regio’s Arnhem-Zuid, Bemmel, 
Ede, Westervoort, Wageningen, Malburgen, Arnhem-Centrum en Arnhem-
Noord. De cliëntenconsulent van de RIBW AVV ondersteunt de cliëntenraad. 
In 2011 zijn er twee leden afgetreden uit de regio’s Wolfheze en 
Wageningen. Ook zijn er twee nieuwe leden bijgekomen uit de regio’s 
Wageningen en Malburgen. 
 
De cliëntenraad komt iedere maand bijeen voor een vergadering, met 
uitzondering van de maanden juli en augustus. Van de tien vergaderingen 
per jaar worden er drie à vier bijgewoond door de directeur/bestuurder van 
de RIBW AVV. In 2011 waren dat er vier. De cliëntenraad maakt gebruik van 
het kantoor en de vergaderruimte van het Centraal Bureau in Arnhem.  
De cliëntenraad ontvangt financiële steun van de RIBW AVV. De raadsleden 
krijgen reiskostenvergoeding en vacatiegeld voor iedere vergadering die ze 
bijwonen. Ook is er een dagdeel vergoeding voor de leden die buiten de 
vergadering om taken verrichten voor de cliëntenraad. Er is ook een budget 
voor deskundigheidsbevordering. 
 
De cliëntenraad heeft in 2011 een aantal onderwerpen besproken en actief 
deelgenomen aan activiteiten. Drie leden hebben deelgenomen aan de 
tweedaagse cursus Binding in de Regio. Tijdens de vergaderingen is 
aandacht besteed aan verschillende onderwerpen, zoals het huishoudelijk 
reglement, het jaarplan (zowel van de cliëntenraad als van de RIBW AVV) de 
eigen bijdrage, huisvesting, begroting 2012, cliëntwaarderingsonderzoek, 
klachtenregeling, communicatievergoeding, HEE (Herstel, Empowerment en 
Ervaringsdeskundigheid) en het project Versterking van de 
Medezeggenschap binnen de RIBW AVV. Bij een aantal onderwerpen heeft 
de cliëntenraad advies uitgebracht aan de directie. 
 
Voor het cliëntwaarderingsonderzoek heeft de raad zich actief ingezet. Dit 
bestond uit het meedenken over het onderzoek en het helpen van cliënten op 
locatie met het invullen van de vragenlijst.  
 
Het project Versterking Medezeggenschap heeft werkelijk vorm gekregen in 
2011. Er is een aantal overleggen geweest met een werkgroep, waaraan 5 
afgevaardigden van de raad deelnemen. In de regio zijn bijeenkomsten 
georganiseerd om de zogenaamde RAR’s (Regionale Adviesraden, 
voorheen bewonerscommissies) te gaan starten of verbeteren. In 2012 wordt 
dit voortgezet en zal er hopelijk in elke regio een goedlopende RAR actief 
zijn.  
 
Aan het eind van 2011 is er op initiatief van twee raadsleden een project 
gestart met de werktitel Fun2Cook. De gedachte is dat cliënten andere 
cliënten gaan helpen om een gezonde maaltijd te bereiden. Fun2Cook is een 
cliëntgestuurd project, van en voor cliënten. In 2012 zal het project zijn 
uiteindelijke vorm krijgen en daadwerkelijk gaan draaien. 
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Cliëntenblad De Ommekeer is in 2011 vijf keer verschenen. De oplage 
bedroeg dit jaar gemiddeld 1.450 exemplaren per uitgave. De Ommekeer is 
het afgelopen jaar ook aan de informatiemap voor nieuwe cliënten 
toegevoegd, zodat ook zij de mogelijkheid hadden het cliëntenblad te lezen. 
 
In 2011 zijn er samen met het Vrijetijdsbureau verschillende activiteiten 
georganiseerd: een sport- en speldag, uitje naar de Weerribben, dagje naar 
Moviepark Germany en een bezoek aan een kerstmarkt. De cliënten zijn 
onder andere via cliëntenblad De Ommekeer op de hoogte gehouden van de 
activiteiten. 
 

Verwenvakantie Portugal 
In 2011 zijn er vier groepen met elk tien à elf cliënten en vijf begeleiders naar 
Portugal vertrokken. Twee groepen gingen in het voorjaar (juni) en twee in 
het najaar (september). Net als voorgaande jaren was dit weer een succes. 
In 2012 zullen deze vakanties weer worden georganiseerd. 
 

3.6  Ondernemingsraad   

De ondernemingsraad (OR) vergadert iedere maand. Van de ruim vijftien 
vergaderingen per jaar vinden er ongeveer zes overlegvergaderingen plaats 
waarbij ook de directie/bestuurder van de RIBW AVV aanwezig is. Het 
voorzitterschap voor deze vergadering wordt per toerbeurt vervuld. Ook vindt 
er jaarlijks een artikel 24-vergadering plaats en een vergadering met de RvT. 
De OR bestaat uit zes leden en wordt ondersteund door een ambtelijk 
secretaris. 
 
Zoals in voorgaande jaren heeft de OR ook in 2011 op verschillende 
manieren vorm en inhoud gegeven aan de rol van de OR binnen de RIBW 
AVV. Zo volgt de OR op bestuurlijk niveau standaard de ontwikkelingen die 
plaatsvinden in het managementoverleg (MO): MO-verslagen worden 
doorgenomen en op verzoek toegelicht of uitgelegd. Ook volgt de OR andere 
beleidsmatige kwesties en ontwikkelingen binnen de verschillende 
organisatieonderdelen van de RIBW AVV.  
 
In 2011 heeft de directie van de RIBW AVV de OR om instemming gevraagd 
voor de volgende beleidsitems: 
� Aanpassingen in het Reglement IBC (Interne Bezwaren Commissie); 
� Concept profielschets voor lidmaatschap van de RvT; 
De OR heeft in alle gevallen instemming gegeven, waarbij in een aantal 
gevallen nog specifiek aandacht is gevraagd voor uitwerkingsaspecten en  
-risico’s.  
 
Op proactieve wijze heeft de OR een aantal actuele ontwikkelingen 
bespreekbaar gemaakt: 
� Medicatiebeleid op de locaties; 
� ICT-beleid ten aanzien van registratiesysteem IRIS, IRIS-deskundigen en 

de onderlinge communicatie; 
� De opstart en voortgang van de nieuwe locatie Resos Arnhem; 
� Agressie, ongewenst gedrag en uitzettingsbeleid naar aanleiding van 

MIC-meldingen: de OR heeft een aantal knelpunten en tips geformuleerd 
en besproken met de bestuurder;  
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� Op P&O-gebied heeft de OR geïnformeerd naar de voortgang van 
ontwikkelingen ten aanzien van nieuwe functieomschrijvingen en/of  
-wijzigingen zoals die van ‘Begeleider’, ‘Rehabcoach’ en 
‘Zorgcoördinator’; 

� Naar aanleiding van de Verzuimanalyse van 2010 is gesproken over de 
eventuele mogelijkheden om een burn-out te voorkomen.  

 
In 2011 heeft de OR voor de laatste keer lunchbijeenkomsten per regio 
georganiseerd om de OR meer onder de aandacht te brengen bij de 
achterban. Om de doelgroep te bereiken geeft de OR ook een aantal keren 
per jaar een nieuwsbrief uit en is aanwezig op de introductiedagen voor 
nieuwe medewerkers bij de RIBW AVV. Ook heeft de jaarlijkse bijeenkomst 
voor OR-contactpersonen weer plaatsgevonden. Zij hebben als taak om de 
OR meer onder de aandacht te brengen binnen de regio’s: een OR-
contactpersoon wordt op de hoogte gesteld van allerlei actuele OR-
informatie, kan door de OR worden geraadpleegd om te polsen hoe 
medewerkers op de werkvloer over zaken denken of benadert de OR zelf om 
een onderwerp te agenderen.  
In 2011 hield de OR verkiezingen door aflopende zittingstermijnen. Tevens is 
besloten de samenstelling van de OR te veranderen: de functie van 
vicevoorzitter is nieuw (en ingevuld). Ook is na twee zittingstermijnen van de 
vorige voorzitter een nieuwe OR-voorzitter benoemd en is de ambtelijk 
secretaris door een andere medewerker opgevolgd. 
Verder participeerde de OR in het landelijke platform ORIBW dat in 2010 
werd opgericht om informatie, actuele ontwikkelingen en belangenbehartiging 
onderling te kunnen delen en uitwisselen en namen OR-leden in 2011 actief 
deel aan werkgroepen voor het Nieuwe Werken (HNW) en de 
Werkkostenregeling (WKR). Om de deskundigheid ten aanzien van de OR 
en het werkterrein verder te bevorderen volgden OR-leden (gezamenlijke) 
cursussen of workshops. 
 
 

4. Beleid, inspanningen en prestaties 

 

4.1 Meerjarenbeleid  

De RIBW AVV wil in haar werkgebied een kwalitatief hoogwaardige 
aanbieder zijn van diensten op het gebied van Beschermd Wonen, Begeleid 
Zelfstandig Wonen en Zorgbemiddeling voor mensen met een psychische 
beperking.  
De RIBW AVV kent een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2010-2015. In 
dit plan worden de beleidsvoornemens uiteengezet volgens het INK-
managementmodel in de hoofdstukken: 

• Leiderschap 

• Strategie en beleid 

• Waardering door klanten 

• Waardering door medewerkers 

• Waardering door de maatschappij 

• Management van processen 

• Management van medewerkers 

• Management van middelen 
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De volgende paragraaf geeft een samenvatting van deze beleidsvoornemens 
in 28 zogenaamde SMART geformuleerde eindresultaten die in 2015 moeten 
zijn gerealiseerd 

 

4.2  Algemeen beleid verslagjaar   

Strategie en Beleid 
 
1. De RIBW ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Arnhem en 

andere preferente zorgaanbieders in het kader van de Centrale Toegang 
een plan om te komen tot voldoende aanbod van woonvoorzieningen 
voor mensen uit het dak- en thuislozencircuit. Als 
opdrachtgevers/financiers verstrekken de gemeente Arnhem en Menzis 
partijen de opdracht om een sluitend aantal woonvoorzieningen voor dak- 
en thuislozen te realiseren. De RIBW streeft ernaar iedere opdracht 
afzonderlijk binnen een jaar gestart en afgerond te hebben. 
In 2011 heeft de gemeente Arnhem voorbereidingen getroffen voor de 
uitvoering van het plan ‘Minder Opvang Beter Leven’. Voor de RIBW 
betekende dit dat er is meegewerkt aan het ontwikkelen van een format 
voor trajectfinanciering, deelgenomen aan de zogenaamde doorstroom- 
en preventietafels en meegedacht en -gewerkt in de zoektocht naar 
goede locaties voor onder andere een hostel en woonunits. 
Eind 2011 heeft de RIBW vervolgens voor 2012 een subsidie toegekend 
gekregen voor 110 trajecten Zorgbemiddeling, 19 (begeleidings)trajecten 
voor mensen met psychosociale problematiek en 15 
woonbegeleidingstrajecten. Daarnaast is subsidie verkregen voor 100 
overnachtingen voor dak- en thuislozen in het ziekbed binnen één van 
onze pensions/woonvormen. 
Alle opdrachten c.q. activiteiten zijn in 2012 van start gegaan - voor zover 
ze niet doorliepen vanuit 2011.  

 
2. De RIBW heeft op geleide van de vraag en wachtlijst uiterlijk in 2013 

voldoende eenpersoons BW-plaatsen voorhanden. De term voldoende is 
af te meten en concreet te maken aan de hand van de betreffende 
wachtlijst.  
In 2011 hebben we 15 eenpersoons BW-plaatsen extra kunnen 
realiseren. Eind 2011 stonden er nog 90 mensen op de wachtlijst voor 
een eenpersoons BW. Dit zijn zowel externe als interne cliënten. 

 
3. De RIBW heeft uiterlijk eind 2011 een beleidsnotitie vastgesteld over de 

implementatie van voldoende Beschermd en Begeleid Zelfstandig 
Wonen-plaatsen voor jongeren/ jongvolwassenen binnen de regio’s van 
de RIBW. Ook hier geldt dat de term voldoende is af te meten en 
concreet te maken aan de hand van de aantallen jongeren die willen 
doorstromen vanuit de woonvormen voor jongeren van de RIBW. 
In 2011 zijn er twee beleidsnotities vastgesteld ten behoeve van het 
werken met deze doelgroep. Eén notitie verwoordt het RIBW-beleid 
specifiek voor deze doelgroep. De tweede notitie beschrijft hoe de 
overplaatsing dient te worden geregeld van een jongere die vanuit de 
(jongeren)regio Presikhaaf overstapt naar een reguliere RIBW-regio met 
een team dat gespecialiseerd is in het werken met jongvolwassenen. 
Hiermee zijn er goede doorstroommogelijkheden voor onze jongeren 
gerealiseerd. Eind 2011 beschikte de RIBW over 49 plaatsen specifiek 
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voor jongvolwassenen en stonden er nog negen jongvolwassenen op de 
wachtlijst om door te stromen. 

 
4. De RIBW heeft uiterlijk in 2012 een plan ontwikkeld waarin een analyse is 

gemaakt van de invloed die de RIBW maximaal kan uitoefenen op 
derden inzake het realiseren van betaalbare woonruimte voor jongeren 
die willen doorstromen vanuit Beschermd Wonen. De RIBW schakelt 
eventueel deskundigen in voor extern advies. 
In 2011 is het dilemma ‘het vinden van betaalbare woonruimte voor 
jongeren’ ook weer regelmatig onderwerp van aandacht geweest, zowel  
binnen de RIBW als in gesprekken met plaatselijke woningcorporaties. 
Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in afspraken met Vivare over nader 
onderzoek naar het beschikbaar stellen van woonblokjes met kleine 
wooneenheden. Wooneenheden die thans als te klein worden 
aangemerkt voor de reguliere huurwoningmarkt, maar die zeer geschikt 
zijn voor onze jongeren/jongvolwassenen. 
De verwachting is dat deze afspraken in 2012 meer concrete resultaten 
zullen opleveren. 
In dit kader is er overigens in 2011 ook een Centraal Wonen-poject voor 
deze doelgroep opgeleverd. Dit project is een aantal jaren geleden 
gepland en dit jaar gerealiseerd door woningcorporatie Portaal. 
Verder zullen we nog enig nader onderzoek moeten doen naar signalen 
dat het voor jongeren met een zogenaamde ‘nieuwe Wajong-uitkering’ 
helemaal niet mogelijk is eigen woonruimte te huren, omdat de krappe 
uitkering dat niet toelaat. 

 
5. De RIBW heeft uiterlijk eind 2011 nader onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden om een nieuw Beschermd Wonen-plus project te starten 
in Arnhem voor haar verzorgingsbehoeftige ouderen. De RIBW stelt ook 
de noodzakelijke capaciteit vast waarbij we streven naar een zo 
kleinschalig mogelijke opzet. 
In 2011 is onderzoek gedaan naar uitbreiding van het aantal BW-
plaatsen voor verzorgingsbehoeftige ouderen in de aanstaande 
nieuwbouw van verzorgingshuis De Paasberg in Arnhem. Het 
uitgangspunt hierbij is dat zowel de plaatsen in het oude pand van 
verzorgingshuis Huis en Haard verhuizen naar de Paasberg als een 
uitbreiding met circa acht plaatsen. 
Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar uitbreiding met een aantal 
plaatsen in Arnhem Zuid/Malburgen. 
Inmiddels is vastgesteld dat er op basis van de vraag c.q. wachtlijst in elk 
geval nog acht tot twaalf plaatsen bij moeten komen voor deze 
doelgroep. 

 
6. De RIBW onderneemt de komende beleidsperiode zodanig actie, dat er 

uiterlijk in 2016 minimaal drie extra Centraal Wonen-projecten 
gerealiseerd worden. Dit gebeurt in de eerste plaats in samenwerking 
met de plaatselijke woningcorporaties en waar nodig met particuliere 
woningcorporaties en/of projectontwikkelaars. 
In 2011 is er weer een Centraal Wonen-project gerealiseerd. Het betreft 
een woonproject voor jongeren aan de Scheldestraat in Arnhem in 
samenwerking met woningcorporatie Portaal. 
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7. De RIBW heeft uiterlijk in 2013 een tussenvoorziening gerealiseerd op 
het snijvlak van ggz-opnameafdelingen en Beschermd Wonen. 
In 2011 hebben we in nauwe samenwerking met Pro Persona het 
zogenaamde Resos-project gerealiseerd, een tussenvoorziening met 
uiteindelijk 30 plaatsen, op het snijvlak tussen opname-afdeling en de 
RIBW. 

 
8. Uiterlijk medio 2012 heeft de RIBW onderzoek uitgevoerd naar de meest 

gewenste positie van haar ZBM-teams en de mogelijkheden voor 
intensievere samenwerking met ACT-teams en andere partijen in de 
regio. 
Dit onderzoek is medio 2011 van start gegaan en zal zijn beslag krijgen 
in 2012. 

 
9. In 2011 ontwikkelt de RIBW een beleidsnotitie in samenwerking met een 

cliëntenpanel, waarin de werkwijze en implementatie van het HEE-
concept nader uiteengezet is. Het beleid wordt uiterlijk in 2012 
vastgesteld in het MO. 
Bovenstaand plan loopt geheel op schema c.q. volgens bovenstaande 
planning en zal in 2012 zijn beslag krijgen. 

 
10. De komende beleidsperiode ontwikkelt de RIBW, mogelijk in 

samenwerking met de RIBW Alliantie, instrumenten waarmee de 
effectiviteit van de hulpverlening die de RIBW biedt, kan worden 
gemeten. 
Inmiddels zijn er meerdere instrumenten voorhanden. Met ingang van 
2011 is de RIBW gestart met de zogenaamde MANSA meting (= 
Manchester Short Assessment of quality of life) als deelnemer aan het 
landelijke project ROM (Read Outcome Measures). De MANSA meet de 
subjectieve kwaliteit van leven aan de hand van twaalf vragen waarbij 
een hogere score een indicatie is voor meer tevredenheid. De vragen 
hebben betrekking op bijvoorbeeld woonsituatie, dagbesteding en sociale 
contacten. Met de uitkomsten van de MANSA vult de RIBW vanaf 2012 
de uitgevraagde prestatie-indicator 1.4 (verandering ervaren kwaliteit van 
leven) van de IGZ. 
Tevens is er een pilot gestart in het werken met de zogenaamde ROPI 
(Recovery Oriented Practices Index), een instrument dat de effecten 
meet van het werken vanuit het HEE-concept. HEE staat voor Herstel, 
Empowerment en (het werken met) Ervaringsdeskundigheid. 

 
Waardering door klanten 
 
11. Uiterlijk in 2012 is er in samenwerking met onder meer het Dr. Leo 

Kannerhuis een zorgprogramma en/of zorgpad beschreven voor mensen 
met ASS. Aansluitend daarop wordt deze werkwijze binnen deze 
beleidsperiode in het primaire proces geïntegreerd. 
De beschrijving en ontwikkeling van een integraal zorgpad is met 
ondersteuning van een extern bureau in 2011 opgepakt en zal in 2012 
worden afgerond. 

 
12. Uiterlijk in 2012 is er in samenwerking met de afdeling Jeugd van De 

Gelderse Roos het Dr. Leo Kannerhuis en Karakter kinder- en 
jeugdpsychiatrie een zorgprogramma en/of zorgpad voor jongeren tussen 
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14 en 18 jaar beschreven. Aansluitend daarop wordt deze werkwijze in 
2013 geïmplementeerd in het primaire proces (NB: Gelderse Roos is nu 
Pro Persona).  
De beschrijving van een zorgpad en/of zorgprogramma voor de jeugd is 
reeds in 2011 opgepakt en zal zijn beslag krijgen in 2012. Ook dit traject 
wordt ondersteund door een externe deskundige. 
  

13. Uiterlijk 2012 heeft de RIBW inzake het dagbestedingsbeleid een manier 
van werken ontwikkeld waarbij de cliënt in hoge mate zelf de regie krijgt 
over het ‘verzilveren’ van zijn dagbestedingsindicatie. Het werken met 
zogenaamde vouchers wordt onderzocht op haalbaarheid. 
Eind 2011 was het onderzoek in deze al afgerond en zijn onder andere 
de uitgangspunten om te gaan werken met een zogenaamde 
vouchersystematiek vastgesteld. Naar verwachting zal deze werkwijze in 
de eerste helft van 2012 worden geïmplementeerd. 

 
14. Uiterlijk in 2012 ligt er een beleidsnotitie van de RIBW waarin het 

wijkgericht werken is uitgewerkt dan wel vorm en inhoud is gegeven. In 
de navolgende jaarplannen van de regio’s wordt dit beleid nader 
uitgewerkt en/of geconcretiseerd en afgestemd op de dynamiek en de 
gegevenheden per regio. Dit alles op grond van onze ervaringen tot nu 
toe, zoals met betrekking tot de pilot Kwartiermaken in Arnhem en de 
samenwerking met Stuw, de plaatselijke welzijnsinstelling te Bemmel. 
Wijkgericht werken wordt steeds meer een (dagelijks) thema binnen de 
RIBW. In diverse regio’s zijn er projecten in wording en/of al gerealiseerd. 
Een voorbeeld daarvan is het TBW (Team Bemoeizorg Wageningen), 
een team c.q. samenwerkingsverband met welzijnsinstelling Solidez in 
Wageningen dat op wijkniveau signaleert en zorgdraagt voor mensen die 
tussen wal en schip vallen. Het doel is de toeleiding naar passende en 
reguliere zorg. 
Een ander voorbeeld is het project ‘De uitklap-bistro’ dat we in Arnhem 
realiseren in nauwe samenwerking met de Arnhemse welzijnsinstellingen 
Rijnstad en SWOA. Een project waarbij we op kleinschalig wijk-
/straatniveau een soort ‘open eettafel’ aanbieden met het doel meer 
samenhang in de wijk te creëren, eenzaamheid tegen te gaan etc. 
Of er in het kader van het wijkgericht werken nog behoefte is aan een 
meer allesomvattende beleidsnotitie zal in 2012 nader worden 
beoordeeld. 
  

15. Uit het Utopia-onderzoek komt een aantal onvervulde zorgbehoeften naar 
voren, dat door cliënten zelf is genoemd. Omdat het landelijke uitkomsten 
zijn, willen we uiterlijk in 2011 een check doen binnen de RIBW om te 
bezien of deze (uitvoerings)aspecten voldoende verankerd zijn in ons 
uitvoerend beleid. Als dat niet het geval is, worden ze alsnog opgenomen 
in de begeleidingsmethodiek van de RIBW. NB: Een aantal aspecten uit 
het onderzoek (zoals het naastbetrokkenenbeleid) is meegenomen en/of 
komt overeen met de beleidsvoornemens in dit meerjarenbeleidsplan. 
Eind 2011 is de CQ-Index RIBW-breed uitgevoerd. CQ staat voor 
Consumer Quality-Index, een methodiek voor het meten van ervaringen 
van cliënten met de zorg. De uitkomsten van dit 
cliëntwaarderingsonderzoek zullen in januari 2012 bekend zijn. Een 
analyse van de gegevens zal duidelijk maken of de RIBW aanvullend 
beleid op aspecten in de uitvoering van de zorg dient te ontwikkelen.  
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Waardering door medewerkers  
 
16. In 2011 rondt de RIBW haar onderzoek af naar de meest wenselijke 

manier om uitgangspunten van Het Nieuwe Werken te integreren in de 
manier van werken binnen de RIBW. 
De afronding van het onderzoek, evenals de implementatie van Het 
Nieuwe Werken, zal in de eerste helft van 2012 plaatsvinden. 

 
17. Uiterlijk in 2012 is nader beleid geformuleerd inzake meer mogelijkheden 

voor (horizontale) doorstroming binnen de RIBW. 
Dit is onderdeel van het jaarplan 2012 van de afdeling Personeel en 
Organisatie. 

 
Waardering door de maatschappij 
 
18. In 2012 is er een beleidsnotitie vastgesteld waarin het (toekomstige) 

beleid van de RIBW nader uiteen is gezet op het gebied van het 
onderhoud van de contacten en het samenwerken met naastbetrokkenen 
van een cliënt, inclusief een plan van aanpak voor de implementatie. 
Dit is onderdeel van het jaarplan 2012 van de afdeling Zorg en Kwaliteit. 

 
19. Uiterlijk in 2013 heeft de RIBW haar beleid en haar bijdrage in het kader 

van milieuvriendelijk werken verwoord en vastgesteld in een 
beleidsnotitie, inclusief een stappenplan om dit tot uitvoering te brengen. 
Er zijn geen activiteiten in deze tot nu toe.  
 

20. Mede in het kader van wijkgericht werken wordt in 2011 onderzocht op 
welke manier de RIBW beter in beeld kan komen bij huisartsen in de 
wijken, stadsdelen en dorpen waar de RIBW werkzaam is. 
Enig onderzoek heeft weliswaar plaatsgevonden, maar een en ander zal 
met name in 2012 zijn beslag moeten krijgen. 

 
Management van processen 
 
21. Uiterlijk in 2012 heeft de RIBW een beleidsnotitie vastgesteld over haar 

risicomanagement in bredere zin. Er wordt onderzocht op welke 
beleidsterreinen er risicogebieden zijn, om vervolgens vast te leggen in 
hoeverre die gebieden al voldoende beheerst en/of ‘gemonitord’ worden 
en waar zich eventueel nog hiaten bevinden. 
Dit onderzoek heeft in 2011 al plaatsgevonden en zal in de eerste helft 
van 2012 worden afgerond. Vanzelfsprekend zal deze oefening c.q. 
analyse op gezette tijden worden herhaald. 

 
22. De RIBW pleegt zodanig onderhoud op haar kwaliteitssysteem dat het 

HKZ-certificaat na de herbeoordeling ofwel externe audit in 2012 
wederom met een periode van drie jaar wordt verlengd. 
Het onderhoud op ons kwaliteitssysteem is goed ingebed in de 
organisatie en heeft vanzelfsprekend ook in 2011 weer de nodige 
aandacht gehad. Ook zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de 
externe audit in 2012, waaronder een gesprek met de externe assessor 
in het kader van de overgang naar het vernieuwde HKZ-schema 2009. 
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23. In het kader van het werken in ketens kiest de RIBW er nadrukkelijk voor 
om steeds te werken volgens een helder format en een cyclus van 
doelen stellen, jaarplan maken, evalueren, doelen bijstellen. Ook stelt de 
RIBW per keten vast wat de outputtermen zijn die gehaald moeten 
worden; dit om te borgen dat het overleg dat plaatsvindt met de 
ketenpartners ook toetsbaar blijft qua rendement. 
Ook in 2011 is met dit format gewerkt en tevens op die wijze 
gerapporteerd aan de financier c.q. Menzis.  

 
Management van medewerkers 
 
24. In 2012 is op grond van nader onderzoek naar de wenselijkheid van 

beoordelingssystemen bekend of de RIBW een dergelijk systeem gaat 
ontwikkelen. 
Dit onderwerp is opgenomen in het jaarplan 2012 van de afdeling 
Personeel en Organisatie. 
 

25. In 2012 heeft de RIBW nader beleid geformuleerd op het gebied van 
arbeidsmarktcommunicatie en gaat aansluitend tot uitvoering van dit 
beleid over. 
Eveneens een actiepunt in 2012 voor zowel de afdeling Personeel en 
Organisatie als de afdeling PR en Communicatie  

 
Management van middelen 
 
26. In 2011 vindt een evaluatie plaats van ons huidige 

managementinformatiesysteem. Naar verwachting kunnen aansluitend 
wederom enkele verbeteringen worden doorgevoerd. 
Dat laatste is ook in 2011 zeker weer gebeurd, maar evengoed staat een 
wat meer uitgebreide herziening van de managementinformatieset op de 
rol voor 2012. 
Los van het feit dat het de bedoeling is dat de huidige informatie goed 
voldoet in relatie tot het doel ervan, verwachten we onder andere door 
verbetering/vernieuwing van een deel van de software tot een nog beter 
informatiepakket te kunnen komen.  

 
27. In 2011 wordt een nieuw plan geschreven inzake de toekomstige 

ontwikkelingen binnen de RIBW op het gebied van automatisering en 
informatisering. 
Dit is gerealiseerd. 

 
28. In 2015 heeft 70% van de Beschermd Wonen-cliënten van de RIBW een 

wooneenheid van minimaal 20 m2 inclusief een eigen sanitaire ruimte. 
Ook in 2011 zijn er weer verschillende wooneenheden die voldoen aan 
het nieuwe PvE (Programma van Eisen) bijgekomen, waardoor we hopen 
de 70% in 2015 te kunnen gaan halen. 

 

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid  

 
HKZ-kwaliteitsmanagementsysteem 
De RIBW AVV is sinds 2006 HKZ-gecertificeerd. In maart en november 2011 
zijn er door de externe auditoren tijdens de jaarlijkse vervolgaudits geen 
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tekortkomingen in het kwaliteitssysteem geconstateerd. De RIBW AVV 
voldoet nog steeds aan de norm. Het HKZ-normenschema is in 2009 
vernieuwd. Bij de hercertificering in mei 2012 dient de RIBW AVV aan het 
nieuwe normenschema te beantwoorden om het HKZ-certificaat te 
behouden.  
 
Met een geldig HKZ-certificaat maakt de RIBW AVV aantoonbaar dat zij een 
bodemkwaliteit garandeert ten aanzien van primaire processen en op het 
gebied van registratievoering, gebouwen, brandveiligheid etc. 
Alle documenten en processen die relateren aan het kwaliteitssysteem zijn 
vastgelegd in een digitaal kwaliteitshandboek (ManualMaster). De afdeling 
Zorg & Kwaliteit draagt zorg voor de communicatie naar het regiohoofd en 
een aandachtsfunctionaris in het team als er nieuwe documenten of 
aanpassingen in bestaande stukken gepubliceerd zijn. Dit gebeurt door 
middel van een herkenbare handboekmail. De behoefte om informatie met 
elkaar te delen die niet direct thuishoort in de HKZ-kwaliteitshandboeken, 
maar wel van nut kan zijn voor het beleid in de regio, heeft geleid tot het 
inrichten van een bronnenboek. Hierin is uiteenlopende informatie te 
raadplegen, zoals een draaiboek voor de opstart van een nieuw 
dagbestedingsproject of alles rondom de aanvraag (her)indicatie en ZZP. 
Sommige informatie vloeit voort uit projecten en initiatieven uit een bepaalde 
regio. Het centraal verzamelen en beschikbaar stellen van de informatie 
voorkomt dat medewerkers het wiel opnieuw moeten uitvinden. 
 
In het nieuwe HKZ-schema zijn enkele aanvullende eisen gesteld voor het 
hebben van een systeem voor veiligheid en risicomanagement. In 2010 is 
een computerprogramma voor veilig incidenten melden (VIM) aangeschaft en 
geïmplementeerd. Het digitale systeem is ingericht voor zowel 
cliëntgerelateerde incidentmeldingen (MIC) als medewerkergerelateerde 
meldingen (FOBO). Daarnaast wordt het benut voor de registratie van 
klachten en het verbetermanagement.  
Op 1 januari 2011 is de nieuwe digitale VIM-werkwijze RIBW-breed 
ingevoerd. Het aantal MIC-meldingen is in dit jaar substantieel vermeerderd. 
Het zou goed kunnen zijn dat de reden hiervoor ligt in de 
gebruiksvriendelijkheid van het computersysteem.   
 
Het vaststellen van een bij de RIBW passend risicomanagementsysteem 
heeft een rijpingsproces nodig gehad, dat al in 2010 in gang is gezet. In 2011 
is gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal ondersteunend systeem op 
organisatieniveau waarmee voor ieder beleidsgebied eventuele witte vlekken 
op het gebied van risicomanagement zijn weggewerkt. In een bijeenkomst 
met directie en staf en onder leiding van een externe adviseur heeft de RIBW 
AVV allereerst de definitie vastgesteld van risicomanagement. Het is een 
continu proces waarin risico’s worden onderkend en geprioriteerd. Op deze 
risico’s worden beheersmaatregelen uitgezet en geëvalueerd. Door het 
beheersen en continu verbeteren van risico’s kunnen de 
organisatiedoelstellingen behaald worden.  

Directie en staf hebben per beleidsgebied de risico’s in beeld gebracht 
evenals de prospectieve dan wel retrospectieve instrumenten die de RIBW 
AVV toepast. Het resultaat is een overzicht van alle risicovolle processen, de 
beschikbare instrumenten om deze risico’s te beheersen en hun plaats 
binnen het integraal risicomanagement. Tevens werd duidelijk voor welke 
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risicovolle processen nog geen instrumenten beschikbaar zijn. Ieder risicovol 
proces is beoordeeld op ernst en effect en een effectieve beheersmaatregel 
is daarbij benoemd.  
De RIBW AVV heeft besloten om deze oefening jaarlijks uit te voeren en de 
uitkomsten naar de managementreview terug te koppelen.  
 
De planning & control cyclus vormt de ruggengraat van het kwaliteitsbeleid. 
Het kwaliteitsbeleid vloeit voort uit het meerjarenbeleidsplan van de RIBW 
AVV. De speerpunten uit dit plan geven er richting aan. De regiohoofden 
vertalen het beleid van de RIBW AVV naar het niveau van de eigen regio in 
een jaarplan met een bijbehorende begroting. In een jaarcontract zijn de 
afspraken vastgelegd tussen bestuurder en regiohoofd over de prestaties in 
de regio in het volgende jaar. Dit zijn afspraken die alle bedrijfsprocessen 
raken, zowel zorginhoudelijk als de bezettingsresultaten en het financiële 
beheer. Ook de stand van zaken in de regio met betrekking tot de 
brandveiligheid en bedrijfshulpverlening wordt hierin meegenomen. De 
beleidsafdelingen sluiten met een jaarplan aan bij de doelstellingen en acties 
van de regio’s. 
 
Eenmaal per jaar beoordeelt de directeur de doeltreffendheid van het 
kwaliteitssysteem. De uitkomsten van deze managementreview geven input 
aan het jaarplan van de afdelingen en/of de regio’s. In 2011 is bijvoorbeeld 
geconstateerd dat de uitstroomgegevens van cliënten niet bekend zijn bij het 
regiohoofd. Gezien de maatschappelijke ontwikkeling rondom 
extramuralisering is het goed deze gegevens te genereren en intern te 
bespreken.  

Met het auditsysteem wil de RIBW AVV de werkprocessen actueel houden 
en verbeteren en tevens het kwaliteitsbewustzijn onder de medewerkers 
stimuleren. Het auditteam bestaat uit medewerkers uit de verschillende 
regio’s. Dit zijn zowel begeleiders, regiohoofden als een medewerker van het 
Voordeurteam. Ze zijn opgeleid om interne kwaliteitsmetingen te verrichten. 
Jaarlijks voert het interne auditteam rond de dertig audits uit.  
Het auditteam komt twee keer per jaar bij elkaar voor een evaluatie, het 
vaststellen en verdelen van nieuwe planningen en onderwerpen en 
informatie over of training bij nieuwe ontwikkelingen. 
    

Brandveiligheid en kwaliteit van gebouwen 
 
Masterplan Brandveiligheid 
In 2010 is in samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland Midden (VGGM) het Masterplan Brandveiligheid (MPB) 
opgesteld. Het MPB vormt de basis voor het brandveiligheidsbeleid waarin 
afspraken tussen de brandweer en de RIBW AVV zijn vastgelegd. Het MPB 
neemt niet de plaats in van geldende wettelijke eisen en/of certificaten, maar 
is een handleiding voor zowel de RIBW AVV als de brandweer en bevat 
afspraken die gemaakt zijn om tot een zo hoog mogelijk 
brandveiligheidsniveau te komen. Het MPB bevat een heldere omschrijving 
van de bedrijfsactiviteiten, de brandveiligheidsconcepten op basis waarvan 
de brandweer repressieve en preventieve maatregelen neemt en de 
geïnventariseerde risico’s. Met name de onderlinge samenhang van 
maatregelen speelt hierin een rol. De kracht van het masterplan ligt in de 
combinatie van maatregelen. Dit zorgt voor een acceptabele situatie met 
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handreikingen voor alle betrokken partijen. Het MPB biedt daardoor 
voldoende houvast bij het verbeteren van de brandveiligheid. In 2012 wordt 
de werking van het MPB met VGGM geëvalueerd.  
 
Programma van Eisen Beleving & Inrichting 
De RIBW AVV besteedt veel aandacht aan het inrichten van woon-, zorg- en 
werklocaties. Sfeervolle en plezierige woonplekken zijn een belangrijke 
voorwaarde om goede en passende begeleiding te bieden. Een werkelijk 
‘thuis’ is een fijne plek om te wonen. Voor cliënten van de RIBW AVV is dit, 
net als voor ieder mens, een basisvoorwaarde voor welzijn en zich prettig 
voelen.  
Als aanvulling op het bouwkundige Programma van Eisen woon/zorgvormen 
is het Programma van Eisen Beleving & Inrichting (PvE) opgesteld. Dit PvE 
beschrijft de uitgangspunten voor beleving, ergonomie, onderhoud, 
duurzaamheid, doelgroep en financiële kaders.  
 
Legionella 
In de werkinstructie legionella staat beschreven hoe de RIBW AVV omgaat 
met de preventie van legionella. Er is onderscheid gemaakt tussen 
huurpanden, eigendomspanden en huurpanden waarvan de verhuurder 
nalaat om een legionella-beheersplan op te leveren. Indien de verhuurder 
heeft nagelaten of nalaat een legionella-beheersplan te ontwikkelen, neemt 
de RIBW AVV aanvullende maatregelen waarbij adviezen van de overheid 
aan burgers worden opgevolgd (in een gebruikelijke woonsituatie). Deze 
adviezen zijn vertaald in een ‘werkinstructie legionella voor panden zonder 
legionella-beheersplan’. 
 

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten  

 

4.4.1 Kwaliteit van zorg 

Het vullen van het DigiMV-gedeelte met de prestatie-indicatoren vormt voor 
de RIBW AVV nog een obstakel. Meerdere indicatoren betreffen een exclusie 
voor de RIBW ’s of er worden geen registraties voor bepaalde indicatoren 
gevoerd omdat het geadviseerde meetinstrument niet voldoende is 
toegesneden (prestatie-indicator 1.2 en 1.8).  
Het cliëntregistratiesysteem IRIS is voor de RIBW AVV de registratiebron 
voor het leveren van uitkomstmaten. In november 2011 is de CQ-index voor 
het eerst uitgevoerd. Met de uitkomsten kunnen in totaal negen uitgevraagde 
prestatie-indicatoren worden gevuld. 
In 2011 heeft de RIBW AVV in het kader van ROM een start gemaakt met de 
invoering van de MANSA meting voor alle nieuwe en geplaatste cliënten. 
IRIS is daarom zodanig ingericht dat we cliënten voortaan kunnen 
onderscheiden in diagnosegroepen. Het doel is om de vereiste prestatie- 
indicator met betrekking tot ‘ervaren kwaliteit van leven’ te zijner tijd te 
kunnen vullen en om adequate gegevens aan de landelijke databank aan te 
leveren. Eind 2011 heeft het grootste deel van de cliënten een MANSA 
meting ingevuld. Om de prestatie-indicator 1.4 te kunnen vullen, dient ter 
vergelijking een tweede meting te zijn uitgevoerd. Omdat deze meetcyclus 
een jaar beslaat, rapporteren we hierover in het verslagjaar 2012. 
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Het cliëntwaarderingsonderzoek (CWO) is voor de eerste keer met de CQ-
index uitgevoerd. Voorheen is de GGZ thermometer toegepast. Maar ook nu 
heeft de RIBW AVV ervoor gekozen om alle cliënten te betrekken bij de 
meting in plaats van een steekproef van 300 cliënten. De CQ-index zal in 
2012 worden geëvalueerd. We bekijken dan of de uitkomsten van de 
steekproef inderdaad uniform zijn aan de uitkomsten van de meting van de 
totale doelgroep. Volgens het onderzoeksinstituut levert een meting op basis 
van een steekproef van 300 cliënten een identieke uitkomst op bij een 
grotere onderzoeksgroep. Op grond van deze evaluatie wordt het beleid 
bepaald voor de frequentie en reikwijdte van het toekomstige CWO. 
De rapportage van de CQ-uitkomst zal aan de cliëntenraad worden 
voorgelegd. Iedere regio zal zich met de eigen regio-uitkomsten spiegelen 
aan de RIBW-brede waardering. De Regionale Adviesraad (RAR), die wordt 
gevormd door cliënten uit de regio, zal aan de hand van de uitkomsten van 
de CQ-index adviseren over verbeteringen in het kwaliteitsbeleid in de regio. 
Het regiohoofd zal de aanbevelingen en acties meenemen in het jaarplan 
van de regio.  
 
Eind 2011 is in de regio Wageningen voor de eerste keer een pilot ROPI 
meting (herstelondersteunende zorg) uitgevoerd in samenwerking met het 
Trimbos Instituut. Bij de ROPI meting worden leidinggevenden, medewerkers 
en cliëntenpanels geïnterviewd. De uitkomst zal begin 2012 onder andere 
met de cliënten besproken worden. De aanbevelingen voor verbeteringen 
dienen in 2012 in verbeterplannen te worden omgezet. 
Er is een draaiboek gemaakt. Dit zal gebruikt worden door andere regio’s die 
deze meting uitvoeren.   
 
Veiligheid 
Tijdens een audit besteedt het interne auditteam specifiek aandacht aan het 
risicobewustzijn van de auditee in het primaire proces. Een aantal 
aandachtspunten rondom cliëntveiligheid staat centraal, zoals het 
medicatiebeleid, preventiebeleid besmettelijke ziektes, Treeknormen en 
‘incidentmeldingen’.  
 
De MIC-commissie kijkt zo kritisch en objectief mogelijk naar incidenten in de 
zorg. Het doel is vooral om er lering uit te trekken en zo de kwaliteit van de 
hulpverlening te verhogen. 
Een uitgebreid jaarverslag met een gedetailleerd overzicht van aantal, aard 
en herkomst van de meldingen is aangeboden aan het management, de 
teams en de cliëntenraad. 
 
Richtlijnen en werkinstructies rondom de veiligheid van cliënt en omgeving 
zijn opgenomen in de kwaliteitshandboeken. Deze zijn digitaal beschikbaar.  
Het kan dus voorkomen dat medewerkers door stroomuitval of een andere 
oorzaak de inhoud niet kunnen raadplegen. Zodoende is er op ieder 
regiokantoor een papieren ‘calamiteitenhandboek’ aanwezig met richtlijnen 
voor de meest acute situaties. 
 
Bij de uitwisseling van persoonsgegevens is het de medewerkers uitsluitend 
toegestaan cliëntgegevens over het beveiligde interne netwerk te verzenden.  
De digitalisering van de cliëntdossiers brengt met zich mee dat eenmaal 
ingevoerde gegevens blijven bestaan, al dan niet ‘onder water’. Dit is een 
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punt van aandacht waarvoor niet eenvoudig een oplossing te vinden is. Ook 
andere RIBW’s kampen met dit knelpunt. 
 
Iedere cliënt beschikt vanaf de dag van plaatsing over een crisisplan. Dit plan 
bevat naast belangrijke gegevens ook welke acties, bejegening en advies 
van de begeleider verwacht wordt als de cliënt in een crisis belandt. 
Afhankelijk van hun persoonlijke situatie beschikken sommige cliënten ook 
over een signaleringsplan.  
 

4.4.2 Klachten (exclusief particuliere FPC’s) 

De RIBW AVV heeft een klachtenreglement en een werkwijze 
klachtencommissie, die gebaseerd zijn op de Wet Klachtrecht Cliënten 
Zorgsector. In het reglement is het recht van de cliënt om een klacht in te 
dienen, vastgelegd. Ook is de procedure beschreven voor het indienen, 
opvangen, begeleiden, bemiddelen, afhandelen en registreren van klachten.  
De beste en kortste weg om een klacht aan de orde te stellen, is deze 
bespreken met de persoon waar de klacht zich op richt. Dat is het 
uitgangspunt van de RIBW AVV. De cliëntenconsulent kan hierin 
ondersteunen. Eerst zal getracht worden om de klacht via bemiddeling op te 
lossen voordat de klacht terechtkomt bij de klachtencommissie. De 
bemiddeling geschiedt door de hoofden van de werkeenheden binnen de 
RIBW AVV. Dit gebeurt op eigen initiatief of op voorstel van degene die de 
klachten in ontvangst neemt. 
 
Onafhankelijkheid 
Op grond van het reglement behandelt een onafhankelijke, onpartijdige 
klachtencommissie de klachten. De leden zijn geen bestuurslid of 
medewerker van de RIBW AVV. 
De commissie bestaat uit de volgende leden: 
• mevrouw mr. M.M. van Ditzhuijzen, voorzitter 
• de heer A.J. Kusters 
• mevrouw dr. E. Bruijns 
 
In 2011 heeft de klachtencommissie twee klachten ontvangen. Van deze 
klachten was er één ongegrond en één klacht was gedeeltelijk gegrond. 
Naar aanleiding van de uitspraken van de klachtencommissie zijn twee 
onderwerpen op de agenda geplaatst van het managementoverleg. Hierna 
zijn de onderwerpen via de lijn in de regio’s van de RIBW AVV behandeld. 
Het betreft de onderwerpen Bescherming van de privacy van 
cliënten/hulpvragers en de communicatie naar de cliënt en van medewerkers 
onderling. 
 

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers  
 

4.5.1 Personeelsbeleid 

Personeelsbeleid 
De RIBW AVV heeft de zorg voor goed werkgeverschap hoog in het vaandel 
staan. De medewerkers zijn het menselijk kapitaal van de organisatie. 
Diverse beleidsnotities op het gebied van personeelsbeleid staan in de 
kwaliteitshandboeken, die regelmatig worden geëvalueerd. Ook voert de 
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RIBW AVV van tijd tot tijd verbeteringen door en ontwikkelt aanvullend 
beleid. 
 
En goed personeelsbeleid draagt bij aan het op de juiste plek werkzaam zijn 
van de juiste persoon. Een goede selectie aan de poort ondersteunt dit. Bij 
zittende medewerkers is het van groot belang de ontwikkeling te bespreken 
en te stimuleren. De RIBW AVV biedt hiervoor een uitgebreid pakket aan 
incompany opleidingen aan. Daarnaast is de individuele aandacht van de 
leidinggevende aan de medewerker van groot belang. Voor elke medewerker 
is maatwerk nodig om diegene in zijn of haar kracht te houden. Dit kan door 
middel van (interne) sollicitaties en plaatsingen, opleidingen, coaching, 
supervisie en intervisie. In het kader van duurzame inzetbaarheid wordt er 
ook maatwerk geleverd op het gebied van levensfasebeleid. Bijvoorbeeld 
aanpassing van de werktijden, contractvorm en werkzaamheden.  
 
In 2011 zijn voorbereidingen getroffen om Het Nieuwe Werken (HNW) in te 
voeren. Het doel van HNW is om onze goede positie van een aantrekkelijke 
werkgever te behouden. Dit kan gerealiseerd worden door de 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk bij medewerkers te 
leggen. De RIBW AVV werkt hier al mee in de zelfstandig werkende teams. 
Door interne en externe ontwikkelingen gaan we dit verder optimaliseren. 
Pijlers die bij HNW horen zijn: regie in eigen hand met behoud van binding 
en resultaatgericht handelen. In 2011 is het visiedocument en het plan van 
aanpak geschreven. In 2012 zal HNW geïmplementeerd worden. 
 
Ook in 2011 bestond een groot deel van de werkzaamheden van de P&O 
afdeling uit de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Door de groei 
van de organisatie is voor alle regio’s regelmatig nieuw personeel geworven. 
In circa de helft van de gevallen komt dit door het vertrek van een 
medewerker, in de andere gevallen door uitbreiding van de capaciteit. 
 
Personeelsformaties 
De RIBW AVV heeft de laatste jaren weinig tot geen last ervaren van de 
krapte op de arbeidsmarkt. Over het algemeen levert het geen problemen op 
om kwalitatief goed personeel aan te stellen. Een verklaring ligt naar alle 
waarschijnlijkheid in het feit dat de RIBW AVV als werkgever een goed imago 
in de regio heeft. Daarnaast besteden we in het kader van 
arbeidsmarktbeleid veel aandacht aan de werving van personeel via 
verschillende kanalen, bijvoorbeeld via diverse vacaturesites, banenmarkten, 
contact met scholen en advertorials in zorgspecials.  
 
Daarnaast merken we dat de bezuinigingen bij collega-instellingen veel 
sollicitanten opleveren ten gunste van de RIBW AVV, aangezien we in een 
groeifase zitten. 
 
Hoewel het bijna niet te voorkomen is dat er door mutaties of uitbreidingen 
soms ‘gaten’ vallen in de bezetting, zijn de teamformaties binnen de RIBW 
AVV op sterkte. Indien nodig worden diensten opgevuld door uitzendkrachten 
of interim-personeel. De inzet hiervan is echter gering. 
 
De zorgvraag van cliënten is bepalend voor de plannen voor 
formatieplaatsen binnen de teams. Ook de inzet van de teamleden is hierop 
gebaseerd, die is vastgelegd in een twee- of driemaandelijkse 
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roostersystematiek. De RIBW AVV kent een geautomatiseerde 
roostersystematiek, waarin bijvoorbeeld ook vakantie en ziekte worden 
vastgelegd. 
 
Verzuim 
Het doel van het verzuimbeleid is het ziekteverzuim binnen de RIBW AVV te 
beheersen en op een aanvaardbaar peil te brengen en te houden. Dit 
gebeurt in de eerste plaats door te voorkomen dat medewerkers ziek 
worden. Mochten ze onverhoopt toch ziek worden, dan zorgen we ervoor dat 
ze zo spoedig mogelijk op een verantwoorde wijze het werk kunnen 
hervatten. 
 
De RIBW AVV werkt met een zelfstandig gevestigd bedrijfsarts. De 
samenwerking verloopt goed en constructief. De verantwoordelijkheid voor 
het ziekteverzuim ligt bij directie, leidinggevenden en medewerkers. Ieder is 
verantwoordelijk voor het gezond, veilig en met welbevinden kunnen werken. 
In alle ziekteverzuimgevallen is er continu aandacht voor de zieke 
medewerker. De leidinggevende heeft met hem of haar regelmatig contact en 
bekijkt de mogelijkheden om het werk weer te hervatten, bijvoorbeeld door 
aanpassing van het werk of de werktijden of door vermindering van het 
aantal uren. In alle gevallen wordt voldaan aan de eisen van de Wet 
verbetering poortwachter. Dit houdt in dat we aan de hand van de 
probleemanalyse van de bedrijfsarts een plan van aanpak opstellen, 
regelmatig evalueren en eventueel bijstellen. Er vindt een 
eerstejaarsevaluatie plaats en een eindevaluatie bij twee jaar ziekte.  
 
Het ziekteverzuimpercentage over 2011 bedraagt 5,57%. De 
ziekteverzuimpercentages worden berekend door het aantal verzuimdagen te 
delen door het aantal beschikbare dagen. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de parttimefactor. Dit komt overeen met de Vernet-definitie (exclusief 
zwangerschapsverlof). De meldingsfrequentie (het aantal ziekmeldingen 
gedeeld door het aantal medewerkers) lag in 2011 op 1,52. De gemiddelde 
verzuimduur (het totaal aantal beëindigde ziektegevallen in de periode 
gedeeld door het aantal medewerkers in de periode) lag in 2011 op 15,69. 
 
Het ziekteverzuimpercentage is gestegen van 4,96% (2010) naar 5,57% in 
2011. De meldingsfrequentie is licht gedaald van 1,56 (2010) naar 1,52 in 
2011. De gemiddelde verzuimduur is gestegen van 12,11 (2010) naar 15,69. 
 
De verzuimanalyse 2011 wordt opgesteld zodra de GGZ-branchecijfers 
beschikbaar zijn. Vooruitlopend op de analyse kan gezegd worden dat een 
aantal langdurige verzuimgevallen het verzuim voor een groot deel 
beïnvloedt. Voor een groot deel is het niet-werkgerelateerd verzuim. De 
langdurige casussen zijn wel allen goed in beeld bij de bedrijfsarts, 
leidinggevende en P&O. 
 
Vacatures 
In 2011 heeft de RIBW AVV 132 nieuwe medewerkers aangenomen 
(waarvan 28 stagiaires). Dit getal geeft bij benadering het aantal vacatures 
aan. Het aantal nieuwe medewerkers is gestegen ten opzichte van 2010. 
Toen zijn er 119 nieuwe medewerkers (waarvan 26 stagiaires) aangenomen. 
De groei van nieuwe medewerkers is nagenoeg gelijk aan het niveau van 
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2009, toen er 130 nieuwe medewerkers (waarvan 21 stagiaires) zijn 
aangenomen. 
 
Net zoals voorgaand jaar is er een grotere inzet geweest van tijdelijke 
medewerkers voor bijvoorbeeld vakantiewerk of vervanging van 
ziekte/zwangerschapsverlof. Vooral stagiaires worden aangenomen voor 
tijdelijke functies omdat uit hun stage regelmatig een structurele functie 
voortvloeit door de groei van de organisatie. Doordat de RIBW AVV 
eenvoudig aan personeel kan komen, gaat hier soms de voorkeur naar uit 
boven een (duurdere) uitzendkracht. Daarnaast zijn deze medewerkers al 
bekend met de organisatie en snel inzetbaar. 
 
Aan het eind van 2011 waren er slechts twee openstaande vacatures voor de 
functie van begeleider. De overige procedures zijn voor het einde van het 
jaar afgerond. In het begin van 2012 zijn er opnieuw diverse procedures 
opgestart. De twee openstaande vacatures betroffen voor ons standaard 
goed in te vullen vacatures, waarbij de procedure toevallig over het jaar 
gepland stond. De doorlooptijd van een werving- en selectieprocedure is dan 
ook niet lang. Er waren in 2011 geen vacatures die zeer lastig waren in te 
vullen. Voor begeleidersfuncties in de regio Presikhaaf jeugd is het lastiger 
kwalitatief goede kandidaten te selecteren uit de grote hoeveelheid 
sollicitanten. Hier dient meer tijd in gestoken te worden. 
 
Verloop 
In 2011 hebben 73 medewerkers de RIBW AVV verlaten (waarvan 25 
stagiaires). Dit aantal is iets hoger dan in 2010. Toen verlieten 66 
medewerkers (waarvan 23 stagiaires) de organisatie. 
 
Het verloop bestaat voor een deel uit onvoorzien verloop en voor een deel uit 
voorzien verloop. Het voorzien verloop betreft medewerkers van wie vooraf 
bekend is dat het een tijdelijke vacature betreft. Bijvoorbeeld voor 
vakantiewerk, vervanging van ziekte of zwangerschapsverlof. Deze 
medewerkers zijn in 2011 ingestroomd en ook weer uitgestroomd. Deze 
flexibele inzet van personeel kan de instroom en uitstroom wat vertroebelen. 
Hetzelfde geldt voor stagiaires. Zij stromen doorgaans in hetzelfde jaar in, 
maar ook weer uit. Vanaf eind 2011 wordt het onderscheid tussen voorzien 
en onvoorzien verloop geregistreerd. Omdat dit voor het gehele jaar geldt, 
kunnen hier nog geen exacte uitspraken over gedaan worden. Vanaf 2012 
kan dit onderscheid dus wel inzichtelijk worden gemaakt.  
 
De redenen voor onvoorzien vertrek zijn divers. De meerderheid heeft op 
eigen initiatief ontslag genomen. Vier medewerkers zijn uit dienst getreden 
wegens start pensioen/OBU. Bij negen medewerkers is het contract voor 
bepaalde tijd niet verlengd wegens onvoldoende functioneren. In negen 
gevallen was er sprake van ‘gedwongen’ ontslag middels een 
vaststellingsovereenkomst. Bij vier medewerkers was er sprake van ontslag 
tijdens de proeftijd. Bij drie van hen op initiatief van de medewerker, bij één 
op initiatief van de werkgever. Er was eenmaal sprake van ontslag met 
tussenkomst van de kantonrechter. Er is daarnaast één medewerker 
overleden. 
 
Uit het medewerkerswaarderingsonderzoek (MWO) van 2009 blijkt dat 
88,85% procent van de medewerkers geen actie heeft ondernomen om 
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ander werk te zoeken. In vergelijking met het landelijk gemiddelde (76,7%) is 
dit hoog. Ook ten opzichte van het onderzoek van 2006 is dit gestegen 
(81,1%). De RIBW AVV scoort een 9,4 op verloopbestendigheid. In maart 
2012 wordt het MWO opnieuw uitgevoerd en zullen recentere cijfers over de 
verloopbestendigheid beschikbaar zijn.  
 
Exitbeleid medewerkers 
Het exitbeleid van de RIBW AVV heeft als doel om inzicht te krijgen in de 
werkelijke vertrekmotieven en is een middel om eventuele manco’s in het 
organisatie- of personeelsbeleid in het algemeen te kunnen verbeteren. Een 
exitbeleid maakt het ook mogelijk de nodige aandacht te schenken aan de 
vertrekkende medewerker om eventuele frustraties en een negatieve 
houding ten aanzien van de organisatie op te heffen. De vertrekkende 
medewerker heeft daardoor het gevoel prettig en eerlijk afscheid te hebben 
genomen. 
 
De medewerker die ontslag heeft aangevraagd, ontvangt een 
ontslagbevestiging en een exitformulier met het verzoek dit in te vullen. Op 
verzoek van medewerker of leidinggevende kan er daarnaast een 
exitgesprek plaatsvinden. Na afloop van het jaar stelt de beleidsmedewerker 
P&O een jaarverslag op waarin een samenvatting van de uitkomsten van de 
formulieren en gesprekken is opgenomen. 
 
De vertrekredenen van de 73 medewerkers die in 2011 de organisatie 
hebben verlaten, zijn divers (zie ook voorgaande paragraaf over verloop). 
Van de 48 vertrekkende medewerkers zijn er 14 exitformulieren retour 
ontvangen. Dit is een percentage van ruim 29%. Dit is een lager percentage 
dan in voorgaande jaren; 39,5% in 2010, 37,5% in 2009. Hiervoor is geen 
duidelijke reden aan te wijzen. Tevens hebben er op verzoek van de 
medewerker twee exitinterviews plaatsgevonden met de beleidsmedewerker 
P&O.  
 
De uitkomsten van de exitformulieren zijn over het algemeen positief. Begin 
2012 wordt een exitbeleidjaarverslag gemaakt met de belangrijkste 
uitkomsten van de formulieren en de interviews.  
 
 
4.5.2 Kwaliteit van werk 

In maart/april 2009 heeft er een medewerkerswaarderingsonderzoek (MWO) 
plaatsgevonden. Dit vindt eens in de drie jaar plaats. Het onderzoek is in 
2009 voor de tweede keer uitgevoerd door extern onderzoeksbureau 
Effectory. Veel RIBW’s zijn hierbij aangesloten waardoor er een RIBW-
benchmark kan worden gemaakt. 
 
De RIBW AVV scoort een 8,0 voor de tevredenheid van medewerkers. 
Vergeleken met de gemiddelde score van de benchmark RIBW (7,3) ligt 
deze score aanzienlijk hoger. Ook in vergelijking tot het MWO uit 2006 is dit 
een verbetering. De algemene tevredenheid scoorde destijds een 7,9.  
 
Met deze hoge score op de algemene tevredenheid heeft de RIBW AVV de 
tweede plaats behaald van alle RIBW’s in Nederland. In 2010 heeft de RIBW 
AVV bovendien de 13e plaats behaald in de Beste Werkgevers verkiezing, in 



36 Jaardocument 2011 - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei  

de categorie bedrijven/instellingen tot 1.000 medewerkers. In deze categorie 
zijn in totaal vijftig werkgevers genomineerd.  
Vergeleken met de RIBW benchmark (7,3) behalen de lager scorende 
RIBW’s nog steeds een goede score. In het algemeen zijn medewerkers van 
de RIBW AVV, in vergelijking tot de RIBW benchmark, aanzienlijk meer 
tevreden. Elk onderwerp scoort ofwel gelijk aan of hoger dan de RIBW 
benchmark.  
 
Arbeidsomstandigheden 
De RIBW AVV vindt het belangrijk dat medewerkers op een gezonde en 
veilige manier werken. Beide partijen hebben hier immers baat bij. Daarom is 
er een Arbobeleid opgesteld. Medewerkers hebben meer plezier in hun werk 
en blijven langer fit. De opbrengsten voor de RIBW AVV zijn een lager 
verzuim en meer productiviteit. We houden ons dan ook minimaal aan de 
verplichtingen van de Arbowet en proberen waar nodig en mogelijk maatwerk 
te verrichten. In het Arbobeleid zijn bestaande regelingen geïntegreerd die 
met arbeidsomstandigheden te maken hebben.  
 
De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is in 2010 uitgevoerd. Aan de 
hand van deze inventarisatie zijn er vier plannen van aanpak opgesteld; 
fysieke belasting, gezonde werkplek, ongewenst gedrag en werkstress 
(tevens thema’s uit de GGZ Arbocatalogus). In deze plannen komen 
actiepunten naar voren die in de periode 2010 t/m 2012 uitgevoerd gaan 
worden. Uit de RI&E kwamen verbeterpunten naar voren, maar geen grote 
risico’s of punten die direct aanpassing behoeven.  
 
In 2011 is een instructie fysieke belasting opgesteld. Voor medewerkers 
werkzaam in functies waarin sprake is van veel fysieke belasting (naar 
aanleiding van uitkomsten RugRadar) zijn trainingen gegeven over een 
gezonde (werk)houding. 
 
Net zoals in andere jaren zijn BHV-ers geschoold. De overige medewerkers 
krijgen eens in de twee jaar een training in het omgaan met brand en 
ontruiming om aan de eisen van BHV te voldoen bij afwezigheid van een 
BHV-er. 
 
Deskundigheidsbevordering 
Het beleid van de RIBW AVV draagt ertoe bij dat de organisatie blijvend 
investeert in haar medewerkers, die het menselijk kapitaal vormen van de 
organisatie. Enerzijds moet de RIBW AVV als werkgever investeren in haar 
medewerkers, anderzijds moeten werknemers zelf investeren door hun taken 
zo professioneel mogelijk uit te voeren. Omdat de relatie met de cliënt van 
groot belang is, besteedt de RIBW AVV niet alleen veel aandacht aan het op 
peil houden van vakinhoudelijke kennis, maar ook aan de ontwikkeling van 
persoonlijke en sociale vaardigheden. Dit vraagt een investering van zowel 
de werkgever als de werknemer.  
 
Uitgangspunt van de RIBW AVV ten aanzien van deskundigheidsbevordering 
is dat medewerkers leren en bijblijven en zich ontwikkelen op het gebied van 
persoonlijke en sociale vaardigheden. De RIBW AVV biedt scholing aan, 
organiseert incompany trainingen en werkt met een Persoonlijk Ontwikkel 
Plan (POP). Daarnaast bieden we supervisie, intervisie en teambuilding. 
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De RIBW AVV heeft als doelstelling dat alle begeleiders in staat zijn de SRH-
methodiek (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) toe te passen. De 
beleidsmedewerker Zorg & Kwaliteit en de stafmedewerker P&O zijn 
contactpersoon voor de RINO Groep. De beleidsmedewerker Zorg & 
Kwaliteit is vooral betrokken bij de inhoud van de cursussen. De 
stafmedewerker P&O voert de coördinatie rondom de incompany trainingen 
uit. Beide functionarissen bespreken de uitkomsten met de RINO Groep om 
het trainingsaanbod in 2011 te kunnen invullen. 
 
In 2011 heeft de RIBW AVV de volgende incompany trainingen aangeboden: 

• Basiscursus SRH (nieuwe medewerkers) en methodische 
werkbegeleiding;  

• Informatie rehabilitatie voor niet-begeleidend personeel; 

• Opfriscursus SRH; 

• Psychopathologie; 

• Training grensoverschrijdend gedrag; 

• Competentiegericht werken voor medewerkers werkzaam met de 
doelgroep jeugd; 

• Rehabilitatiecoach; 

• Persoonlijke effectiviteit: de training persoonlijke effectiviteit is 
toegespitst op het ontwikkelen van individuele competenties gericht op 
de kernwaarden Zelf, Samen, Stabiliteit en Ontwikkeling. Doel is dat 
medewerkers na afloop op basis van verworven zelfinzicht, opdrachten 
en kennisoverdracht zelfstandig het primaire werkproces richting geven. 
De medewerkers maken vervolgens een Persoonlijk Ontwikkel Plan 
(POP) dat ze bespreken met hun leidinggevende;  

• Cursus IRIS en Kwaliteit 
Vanaf 2011 krijgen nieuwe medewerkers een cursus waarin zij een 
toelichting krijgen op het werken met het cliëntregistratiesysteem IRIS 
en het omgaan met de diverse (digitale) kwaliteitssystemen zoals het 
meldsysteem voor MIC en FOBO, de digitale handboeken en 
kaartenbak dagbesteding. 

• Automatiseringsopleidingen: elke bij de begeleiding betrokken 
medewerker dient met Microsoft Windows en Word te kunnen omgaan. 
Bij aanstelling stelt het regiohoofd vast of de nieuwe medewerker die 
kennis bezit. Zo niet, dan is een basiscursus Windows met Word 
verplicht. Daarnaast biedt de RIBW AVV een cursus Excel aan 
medewerkers die bijvoorbeeld de kas van de locatie bijhouden.  

 
Naast deze trainingen worden individuele afspraken met medewerkers 
gemaakt over gewenste opleidingen, intervisie of supervisie. Bovendien 
krijgen medewerkers de kans om een symposium of werkconferentie te 
bezoeken. Ook zijn er regelmatig themadagen voor de teamleden. 
 
Jaargesprekken 
Het competentiemanagement is geïntegreerd in onder andere het 
jaargesprekbeleid. Medewerkers bereiden het jaargesprek voor door na te 
gaan hoe ze op de competenties uit het competentieprofiel scoren. De 
leidinggevende scoort de medewerker ook en gaat hierover in gesprek. Het 
jaargesprek levert een bijdrage aan een doelgerichte en systematische 
ontwikkeling van de inzetbaarheid, het welbevinden en de motivatie van de 
werknemer. Wederzijdse ervaringen, eisen en een terugblik op eerder 
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gemaakte afspraken staan centraal. De inzet daarbij is om de arbeidsrelatie 
optimaal vorm te geven en daarmee doelstellingen van zowel organisatie als 
werknemer te realiseren. 
 
De RIBW AVV voert één keer per jaar met elke medewerker een jaargesprek 
waarin de volgende onderdelen in ieder geval aan de orde komen: 
 

• Terugblik afgelopen jaar 

• Functioneren aan de hand van functiebeschrijving en competentieprofiel 

• Opleiding en loopbaanontwikkeling 

• Arbeidsvoorwaarden 

• Arbeidsduur en werktijden 

• Arbeidsomstandigheden en werklastbeheersing 

• Ziekteverzuim afgelopen jaar 

• Overige gespreksonderwerpen 
  

De maatregelen die naar aanleiding van de jaargesprekken worden 
genomen, zijn verschillend. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
vervolggesprekken, supervisieafspraken of aanpassingen in het contract. 
 
P&O registreert alle gesprekken om na te kunnen gaan op welk moment met 
wie een jaargesprek is gevoerd. Het verslag wordt opgeborgen in het 
personeelsdossier van de medewerker. 
 
Klachten medewerkers 
De RIBW AVV werkt samen met een externe vertrouwenspersoon. Er is een 
beleid over ongewenst gedrag en een klachtenregeling voor medewerkers. 
Onder ongewenst gedrag verstaan we (seksuele) intimidatie, pesten, 
agressief gedrag (zowel fysiek als verbaal) en discriminatie. De 
vertrouwenspersoon heeft als doel de medewerker te steunen en te 
adviseren hoe om te gaan met ongewenst gedrag. Informatie die de 
vertrouwenspersoon ontvangt, wordt vertrouwelijk behandeld. Jaarlijks wordt 
een (geanonimiseerd) verslag opgesteld door de vertrouwenspersoon. 
 
In 2011 is zeven keer een melding gedaan van ongewenst gedrag bij de 
vertrouwenspersoon. Dit betrof twee meldingen van intimidatie, één keer een 
melding op het gebied van pesten en vier overige meldingen. Er is in 2011 
één formele klacht ingediend door een (ex-)medewerker. De afhandeling 
heeft in 2012 plaatsgevonden. 
 

4.6 Samenleving en belanghebbenden  

Zoals ook al in eerdere jaardocumenten genoemd, is het ‘maatschappelijk 
verantwoord ondernemen’ voor een zorginstelling een bijzonder vraagstuk 
omdat het veel raakvlakken heeft met de primaire doelstelling van de 
organisatie.  
De RIBW AVV heeft het maatschappelijk ondernemerschap hoog in het 
vaandel staan en onderneemt om die reden verschillende activiteiten. 
Activiteiten die duidelijk verder gaan dan haar primaire doelstelling. 
Om als ggz-instelling voldoende paraat te zijn in de samenleving, is 
paraatheid al een aantal jaren een belangrijk aandachtspunt binnen de RIBW 
AVV. Dit kwam ook in 2011 onder andere weer tot uiting via de 
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zorgbemiddelingteams die de RIBW AVV al jarenlang inzet in de regio 
Arnhem en het Valleigebied. In deze teams werken snelle, flexibel inzetbare 
hulpverleners. Zij zijn speciaal opgeleid en getraind om op een maximaal 
outreachende en vaak onorthodoxe manier te werken. Ze bieden hulp aan 
mensen die het spoor in de zorg en/of hun leven bijster zijn. Daardoor weten 
de teams onder andere dak- en thuislozen, zorgwekkende zorgmijders en 
andere moeilijk benaderbare groepen te bereiken. Het Arnhemse team is 
inzetbaar voor Arnhem en omstreken, het team in het Valleigebied is in 2011 
gesplitst in een team voor de gemeente Ede en een team voor de gemeente 
Wageningen. Hiermee kan een nog betere verbinding tot stand komen met 
de plaatselijke/gemeentelijke netwerken. 
 
Daarnaast nemen hulpverleners van de RIBW AVV ook deel aan de 
regionale vangnetteams in Arnhem en het Valleigebied. Tevens participeert 
de RIBW AVV in het project ‘Minder Opvang, Beter Leven’ van de gemeente 
Arnhem, wat onder andere tot uiting komt in de deelname aan de 
doorstroom- en preventietafel. 
 
Andere voorbeelden van maatschappelijke paraatheid en maatschappelijk 
ondernemerschap: 

• Centraal Meldpunt en Vangnetteam in het Valleigebied; 

• Samenwerking met Solidez, welzijnsinstelling in Wageningen in het 
kader van Zorgbemiddeling en Bemoeizorg; 

• Het Logeerhuis in Arnhem; 

• Kunstwinkel en -atelier De Vrije Blik in Arnhem Centrum; 

• Samenwerkingsproject Vrijwilligerscentrale Arnhem; 

• Samenwerkingsproject Kwartiermaken met Rijnstad in Arnhem; 

• Project Wijkgericht werken in samenwerking met Stichting Welzijn 
Ouderen Arnhem en Stichting Rijnstad; 

• Het onconventioneel wonen in woonunits in zowel de gemeente 
Arnhem als Renkum, voor mensen die niet in staat zijn in een 
reguliere woning te wonen; 

• Het NAH-café: een tref- en informatiepunt voor mensen met niet- 
aangeboren hersenletsel; 

• Project KUNSTportaal, waar de RIBW AVV in nauwe samenwerking 
met woningcorporatie Portaal en de kunstenaars van Stichting 
Atelierbeheer Slak een voorziening heeft gerealiseerd in de wijk 
Presikhaaf. Op deze plek kunnen cliënten van de RIBW AVV, 
kunstenaars en buurtbewoners elkaar ontmoeten voor diverse 
kunstzinnige activiteiten; 

• Project In de Weerd; een locatie aan de Weerdjestraat in Arnhem 
waar we in samenwerking met woningcorporatie Portaal en 
verschillende zorg- en welzijnspartijen uit Arnhem gaan samenwerken 
op het gebied van (vrijwilligers)werk en dagbesteding. In de Weerd 
moet een plaats worden die mensen inspireert om hun talent in te 
zetten voor en actief mee te doen aan de Arnhemse samenleving.. 
Ook zullen er een leerwerkrestaurant en BW-woningen voor mensen 
met NAH worden gerealiseerd. De kunstenaars die verbonden zijn 
aan het kunstproject van de RIBW AVV De Vrije Blik krijgen 
eveneens in dit pand een ruimte om hun werk te exposeren.  
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Ten behoeve van de informatie aan en raadpleging van belanghebbenden 
geeft de RIBW AVV onder andere een sociaal jaarverslag uit en wordt er 
eens per drie jaar een zeer uitgebreid imago-onderzoek gehouden, waarin 
alle belangenhouders worden geraadpleegd. 

. 

4.7 Financieel beleid  

Het financieel beleid van 2011 is een voortzetting van het beleid van 
voorgaande jaren en gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

• Op basis van interne productieafspraken tussen bestuur en 
regiohoofden, worden de regionale budgetten vastgesteld waarbij 
rekening wordt gehouden met de zorgzwaarte; 

• Het Centraal Bureau levert de ondersteunende functies. Het budget van 
het Centraal Bureau wordt gevormd door een vast percentage 
overheadkosten;  

• Uit het instellingsbudget worden middelen gereserveerd voor interne 
zorg- en organisatieontwikkeling. 

 
Het totale budget van de RIBW AVV is opgebouwd uit de volgende 
inkomstenbronnen: AWBZ-gelden, justitiële middelen in verband met 
forensische zorg, ziektekostenregeling asielzoekers (ZRA) en overige 
subsidies en opbrengsten. 
 
Met een toename van de bedrijfsopbrengsten van 19% heeft de exploitatie 
van de RIBW AVV in 2011 weer een forse groei doorgemaakt. Dit is in 
belangrijke mate veroorzaakt door een toename van het aantal BW-plaatsen 
en BZW-productie, een hogere zorgzwaarte en een toename van de 
extramurale productie BZW. De bedrijfslasten stegen daarentegen met 8% 
aanzienlijk minder waardoor het resultaat ten opzichte van vorig jaar verder 
verbeterde naar  € 6.804.000.  
Een onderschrijding op het budget dagbesteding, vrije ruimte in de 
kapitaalslasten - die overigens snel wordt ingelopen - en de flexibele inzet 
van personeel hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het resultaat 
over 2011. Daarbij dient tevens vermeld te worden dat het 
overheadpercentage van de RIBW AVV enkele procenten onder het 
gemiddelde van de sector ligt. Besloten is om het resultaat over 2011 weg te 
zetten in bestemmingsreserves. De belangrijkste bestemmingsreserve is 
gericht op het aanpakken van de wachtlijsten voor Beschermd Wonen. 
 
De liquiditeit (current ratio) is toegenomen van 4,42  in 2010 naar 6,59  in 
2011. Deze toename is in hoofdzaak veroorzaakt door het resultaat en de 
afschrijvingen over 2011 zonder dat daar grote investeringen tegenover 
staan. Met de overtollige liquiditeiten wordt conform het treasurystatuut 
risicomijdend omgegaan. Gedurende het jaar vindt hierover regelmatig 
afstemming plaats met de huisbankier. Begin 2012 zal verdere spreiding van 
de overtollige liquiditeiten over meerdere banken worden gerealiseerd. 
De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) bedraagt eind 
2011 77,5 % ten opzichte van 69,7% per eind 2010. De stijging kan worden 
verklaard door het resultaat over 2011. Er is voldoende weerstandsvermogen 
aanwezig om financiële tegenvallers op te vangen. Toekomstige 
ontwikkelingen worden financieel gevolgd en bewaakt middels een 
meerjarenbegroting.   
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Belangrijke ontwikkeling is de transitiefase voor de bekostiging van de 
materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking kwamen voor de 
normatieve vergoeding volgens de beleidsregel kleinschalig wonen. Dit 
huidige systeem is vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. 
Implementatie vindt geleidelijk plaats in de periode 2012-2018. 
Kapitaalslasten worden in de toekomst gedekt uit de integrale tarieven. 
Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor vastgoed zoals exploitatierisico’s, 
boekwaarde risico’s en het risico van afwaardering van vastgoed 
(impairment). Ook voor huurovereenkomsten treedt een bezettingsrisico op. 
Vanuit de specifieke kenmerken van haar vastgoed is de RIBW AVV van 
mening dat voor zowel de (weinige) panden in eigendom als voor de panden 
die gehuurd worden van derden (relatief korte opzegtermijnen) er momenteel 
geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hiervoor genoemde risico’s 
voor vastgoed. Geschat wordt dat er voldoende middelen beschikbaar blijven 
voor afschrijvingen, rente en huurlasten. Het risico op toekomstig impairment 
van vastgoed wordt daarom vooralsnog ingeschat als zeer beperkt. 


