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In 2010 is er weer hard gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de RIBW Arnhem  
& Veluwe Vallei. Immers, mensen met een psychiatrische problematiek vragen meer van de RIBW  
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 in een aantal regio’s weliswaar 
gehalveerd, maar de wachttijden voor Beschermd Wonen blijven evengoed nog onaanvaardbaar te 
lang. In 2010 heeft een gestage groei van het aantal cliënten plaatsgevonden en is een aantal nieuwe 
woonvormen gerealiseerd.
Een ander belangrijk thema was ook dit jaar weer de samenwerking met andere (zorg)partijen in  
de vorm van zorgpaden en zorgketens. Dit heeft onder andere geresulteerd in de vorming van vijf 
zorgketens op het gebied van ouderenzorg, werk en dagbesteding, jeugd en autisme. In deze zorg-
ketens is de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei hoofdaannemer. Daarnaast zijn we deelnemer in een 
aantal andere ketens en samenwerkingsverbanden. 

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, dat wij nu voor de vijfde 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, de stafafdelingen en de 
regiohoofden. Ook de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn gevraagd om 
verslag te doen van hun activiteiten in 2010. 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 2010 hebben we de balans opgemaakt van de 29 doelstellingen uit ons meerjarenbeleidsplan 
Samenwerken, samenwonen, samenleven waar we de afgelopen vijf jaar naartoe hebben gewerkt. 
De eindresultaten komen aan de orde in hoofdstuk 4 ‘Beleid, inspanningen en prestaties’. Ook hebben 
we gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan voor de volgende beleidsperiode, met 28 zogeheten SMART 
geformuleerde doelstellingen. Begin 2011 zijn we gestart met dit nieuwe meerjarenbeleidsplan, 
waarvan de titel luidt In verbinding. 1.498 x 1. 

Ik hoop dat wij u als lezer middels dit jaardocument een goed beeld schetsen van het werk dat ook in 
2010 weer door de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei is verzet.

 
J.W. Jansen-Krajenbrink MHA
directeur/bestuurder
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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 (hierna te noemen RIBW 

AVV) 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 werkeen-
heden 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. 

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 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  
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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 vaardig-
heden, 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 

handicap 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 de kernwaarden van de RIBW AVV ‘Zelf, Samen, Stabiliteit en Ontwikkeling’ willen 
we de essentie van ons werk duiden.

 
 De cliënt zelf staat centraal. We kunnen als RIBW 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, ofwel 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 een prominente rol. Het eigene en unieke van ieder mens staat bij de RIBW 
AVV hoog in het vaandel.
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2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegeven Aantal/bedrag

Cliënten Aantal

Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar 1.487

Waarvan Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)-cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar 500

Capaciteit Aantal

Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief 

kleinschalig wonen (voorheen Beschermd Wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief 

Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)-aanmerking 

590

Waarvan kleinschalig wonen

Waarvan forensische zorg

585

5

Productie 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 dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar 180.171

Waarvan ZZP-dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar 171.657

Waarvan kleinschalig wonen

Waarvan kleinschalig wonen forensische zorg

178.321

1.430

Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar

Aantal ambulante contacten in verslagjaar

Waarvan forensische zorg

47.090

159

Aantal dagdelen (van 4 uur) dagactiviteiten in verslagjaar 8.904

Personeel Aantal

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar  452

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar  352,39

Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro’s

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar D 29.207.152

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten D 28.341.855

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten D 865.297

 Op 31 december 2010 waren 1.487 cliënten in begeleiding bij de RIBW AVV tegenover  
1.354 cliënten op 31 december 2009. Voor 2010 is dit aantal verdeeld in 526 cliënten voor 
Beschermd Wonen, 880 voor Begeleid Zelfstandig Wonen en 81 cliënten Zorgbemiddeling  
en overige begeleiding. Voor 2009 was dit aantal verdeeld in 455 cliënten voor Beschermd 
Wonen, 826 voor Begeleid Zelfstandig Wonen en 73 cliënten Zorgbemid deling en overige 
begeleiding. In 2010 betrof het aantal verzorgingsdagen 180.171 voor Beschermd Wonen 
tegenover 149.739 in 2009. Het aantal ambulante contacten in 2010 was 47.090 waarvan 
3.130 uren Zorgbemiddeling en overige begeleiding. De begeleidingsuren Begeleid Zelfstandig 
Wonen bedroegen in 2009 46.045 waarvan 3.312 Zorgbemiddeling en overige begeleiding.

 Bij de RIBW AVV waren op 31 december 2010 in totaal 452 personeels leden (352,39 FTE)  
in loondienst. Het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE was 326 in 2010  
en 286 in 2009. Op 31 december 2009 waren in totaal 398 personeelsleden (315,08 FTE)  
in loondienst bij de RIBW AVV. 

 De totale bedrijfsopbrengsten in 2010 bedragen D 29.207.152 waarvan D 28.341.855 wettelijk 
budget voor aanvaardbare kosten. De overige bedrijfsopbrengsten zijn D 865.297. Over 2009 
bedroegen de totale bedrijfsopbrengsten D 21.154.106 waarvan wettelijk budget voor aanvaard-
bare kosten D 20.532.747. De overige bedrijfsopbrengsten waren D 621.359.
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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, Wester-
voort, 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:

 Zorginstellingen
 ARTA
 Attent
 Beeuwkes Thuiszorg
 Bureau Jeugdzorg
 Dr. Leo Kannerhuis
 De Gelderse Roos
 Drie Gasthuizen Groep
 FPC Oldenkotte
 GGNet
 Groot Batelaar
 Henri van der Hoeven Kliniek
 Hera
 Hulpverlening Gelderland Midden
 Innoforte
 IrisZorg
 Johanniter Opvang
 Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie
 Kind aan (t)huis
 Leger des Heils
 MEE Gelderse Poort
 MEE Veluwe
 Opella
 Pompekliniek
 Rijnstate
 Siza Dorpgroep
 Stichting Pleyade
 Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG)
 Stichting Welzijn & Maatschappelijke Ondersteuning (STUW)
 Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA)
 Stichting Welzijn Rheden en omgeving
 Thuiszorg Groot Gelre
 Vilente
 Werk en Zo te Huissen
 ZorgPlus

 Werk/dagbesteding
 2Switch
 Blixem (onderdeel van Pluryn) te Groesbeek
 Presikhaaf Bedrijven
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 Rijnstad
 Solidez te Wageningen 
 Stichting Atelierbeheer Slak
 Stichting Beleven
 Stichting Daar, onderdeel van GGNet
 Stichting Dorpsboerderij te Wolfheze
 Stichting Mode met een Missie
 Stichting Welzijn & Maatschappelijke Ondersteuning (STUW)
 Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA)
 Zorgboerderij Bosmanhuus te Arnhem
 Zorgboerderij De Domein Hof te Dieren
 Zorgboerderij De Hoge Born te Wageningen 
 Zorgboerderij De Hooilanden te Bennekom 
 Zorgboerderij De Kroon te Arnhem
 Zorgboerderij de Paardenmaat te Arnhem
 Zorgboerderij De passieflorahoeve te Harskamp 
 Zorgboerderij Dorpsboerderij te Oosterbeek
 Zorgboerderij Klein Essen te Kootwijkerbroek 
 Zorgboerderij Makandra te Ede
 Zorgboerderij Munnikenhof te Rheden
 Zorgboerderij Oordhoeve te Ede/Veenendaal 
 Zorgboerderij PaardEnKracht te Arnhem
 Zorgkwekerij De Groene Schuur te Groessen
 Zorgkwekerij Groenactief te Velp
 Zorgtuin Arnhem
 Zozijn 

 Cliëntenbelangenorganisaties
 Nederlandse Vereniging voor Autisme
 Stichting LPR
 Ypsilon
 Zorgbelang Gelderland

 Woningcorporaties
 De Woningstichting Wageningen
 Portaal
 Vivare
 Volkshuisvesting Arnhem
 Waardwonen
 Woonstede

 Zorgkantoor
 Menzis Zorgkantoor 

 Fondsen
 Arnhemse Stichting Bijzondere Noden
 Burger- en Nieuwe Weeshuis te Arnhem
 Dullert stichting
 Fonds NutsOhra
 Stichting Sint Nicolai Broederschap
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 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



15



Hoofdstuk 3
Bestuur, toezicht, 
bedrijfsvoering en 
medezeggenschap
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3.1 Normen voor goed bestuur
 De Raad van Toezicht en de bestuurder werkten in 2010 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, geformu-
leerd 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 handboek Governance Code RIBW Arnhem & Veluwe Vallei zijn zaken 
geregeld zoals een huishoudelijk reglement en de relatie tussen de Raad van Toezicht en de 
bestuurder. Ook de wijze van bezoldiging conform de adviesregeling van de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) is onderdeel van het handboek.

Naam Bestuursfunctie m/v

J.W. Jansen-Krajenbrink Bestuurder v

3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht)
 In het verslagjaar 2010 bestond de Raad van Toezicht (RvT) uit vijf personen, zie overzicht. 

Voor één lid was dit het eerste jaar en hij heeft dan ook de NVTZ-cursus voor nieuwe leden 
van een RvT gevolgd.

 Er is dit jaar zesmaal plenair vergaderd. Daarnaast werd zesmaal vergaderd door de audit-
commissie en tweemaal door de remuneratiecommissie.

 Plenair werd eenmaal met de OR vergaderd en tweemaal op locatie in plaats van op het 
kantoor in Arnhem. 

 Er werd één vergadering gewijd aan het eigen functioneren. Er werd geëvalueerd aan de 
hand van een nieuw opgesteld evaluatie-instrument, gebaseerd op de NVTZ-code. Voor het 
eerst werd deze middag ingeleid door een gastspreker. Dit werd als inspirerend ervaren en  
er is besloten om deze werkwijze voort te zetten.

 Het in 2009 gestarte project Control in Colour werd gedurende dit jaar voortgezet. Voor de 
verschillende aandachtsgebieden is op basis van de vastgestelde criteria getoetst in hoeverre 
hieraan werd voldaan en welke consequenties dit met zich meebracht voor de informatie-
voorziening tussen de Raad van Bestuurd en de Raad van Toezicht.

 Naast de vaste agendapunten zoals de voortgangsrapportages van de Raad van Bestuur en 
de financiële kwartaalrapportages, werden de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2010, het 
meerjarenplan en de -begroting 2010-2015 besproken en vastgesteld.

 De bezoldiging van de Raad van Bestuur is conform de NVTZ-code vastgesteld. 
 Voor de Raad van Toezicht is een budget vastgesteld, waarin de honorering van de leden van 

de Raad van Toezicht, conform de richtlijn NVTZ, is inbegrepen. 
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 Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Raad van Toezicht/functie Aandachtsgebied Nevenfuncties

Drs. R.J. Dijkhuizen Lid, tevens vicevoorzitter Kwaliteit en zorg Bestuurslid Dullert 
Stichting, Bestuurslid 
Kring Apotheken, 
Regionale voorzitter KNMP

Mr L.R. Kool Lid, tevens lid  
remuneratiecommissie

Personeel en arbeid; 
strategische vraagstukken

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

Dr. D.J.B. Ringoir Voorzitter, tevens voorzitter 
remuneratiecommissie en 
lid auditcommissie

Zorg en zorggerelateerde 
dienstverlening; 
cliëntperspectief en 
kwaliteit

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

N.W.A. Vos, RA Lid, tevens voorzitter 
auditcommissie

Financiën;  
strategische vraagstukken

Geen

A.J. Zeldenrust Lid Cliëntperspectief  
en kwaliteit

Geen

3.4 Bedrijfsvoering
 Planning & controlecyclus
 De RIBW AVV beschikt over een systeem van planning & control. Elk jaar in november wordt 

een begroting opgesteld, met deelbegrotingen per regio of resultaatverantwoordelijke 
eenheid. Deze begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. Vervolgens legt de 
bestuurder per kwartaal verantwoording af aan de RvT over de inkomsten en uitgaven. 

 Maandelijks wordt per regio of resultaatverantwoordelijke eenheid een managementrappor-
tage opgesteld. De rapportage omvat enerzijds een vergelijking tussen de begrote productie 
en de realisatie hiervan en anderzijds de inkomsten daaruit en de uitgaven. De regiohoofden 
leggen hierover verantwoording af aan de bestuurder. Indien nodig worden aanvullende 
afspraken gemaakt over het uitgavenpatroon en/of de te realiseren productie. 

 Tegelijk met de begroting voor het komende jaar wordt een meerjarenbegroting voor de 
komende vijf jaar vastgesteld. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd.

 Het zal duidelijk zijn dat bovengenoemde werkwijze nadrukkelijk bijdraagt aan een goede 
risicobeheersing. Daarnaast kent de RIBW AVV een systeem inzake liquiditeitsbeheersing  
en wordt toegezien op voldoende mate van solvabiliteit. Dit laatste is met name nodig in  
het licht van enkele 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 2010 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.
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 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 budgetverant-
woordelijkheid. Binnen de werkeenheden werkt de RIBW AVV met regionale en wijkgerichte 
begeleidingsteams. In voorgaande jaren is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en moge-  
lijkheid 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 financiële risico’s voor zorginstellingen zijn de afgelopen jaren verder toegenomen. Er is 

grote onzekerheid omtrent de vraag welke zorg via de AWBZ gefinancierd blijft en welke zorg 
via de gemeente (Wmo) of anderszins gefinancierd gaat worden.

 Binnen de huidige financieringssystematiek is de omvang van het externe budget een van  
de belangrijkste onzekerheden. In eerste instantie kunnen er immers slechts productie-
afspraken gemaakt 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. Daarbij is er tevens sprake van een toenemende druk op de tarieven.  
De NZA-tarieven zijn immers nu maximumtarieven waarbij het zorgkantoor een basistarief 
(95%) hanteert met opslagen tot maximaal 3%.

 Deze opslagen worden alleen toegekend als is voldaan aan criteria op het gebied van 
kwaliteit, beschikbaarheid, administratieve organisatie, klantgerichtheid en samenwerking  
in de keten. Dit alles leidt ertoe dat er pas aan het eind van het jaar duidelijkheid ontstaat 
over de omvang van het externe budget.

 Er is sprake van verdere deregulering van de vergoeding van de huisvestingslasten en de 
invoering van de bekostiging op basis van zorgzwaartepakketten. Hierdoor ontstaat het 
risico van niet-constante financiering van vaste kostencomponenten als kapitaallasten, 
onderhoud, energie en gemeentelijke heffingen. De RIBW AVV ontvangt immers geen 
vergoeding meer voor de kosten per capaciteitsplaats, maar per gerealiseerde verblijfsdag. 

 Daarnaast vragen arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim continue aandacht. Deze onder-
werpen zijn immers rechtstreeks verbonden aan de productiviteit en daarmee aan de 
financiering van de RIBW AVV. 

 Voorgaande vraagt om een goede monitoring van zowel de externe als de interne ontwik-
kelingen alsmede om adequate managementinformatie waarbij de ontwikkeling van de 
productie op de voet wordt gevolgd, ook in samenhang met de inzet van personeel.

 Om goed in te kunnen spelen op bovengenoemde ontwikkelingen is het flexibiliseren van  
de inzet van personeel een absolute vereiste.

3.5 Cliëntenraad
 De cliëntenraad bestaat uit tien cliënten: zes BW- en vier BZW-cliënten. Ze ontvangen 

begeleiding van de regio’s Arnhem Zuid, Bemmel, Ede, Rheden, Wageningen en Wolfheze.  
De cliëntenconsulent van de RIBW AVV ondersteunt de cliëntenraad.

 In 2010 zijn er twee leden afgetreden uit de regio’s Westervoort en Bemmel. Ook is er een 
nieuw lid bijgekomen uit de regio Wageningen.
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 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 2010 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 reiskosten-
vergoeding 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 2010 een aantal onderwerpen besproken en meegedaan aan 
activiteiten. Vier leden hebben deelgenomen aan de tweedaagse cursus Binding in de Regio. 
Daarnaast hebben enkele leden bijeenkomsten bijgewoond over onder andere de effect-
meting van de zorg door middel van Routine Outcome Measurement (ROM).

 Tijdens de vergaderingen is aandacht besteed aan verschillende onderwerpen, zoals het 
huishoudelijk reglement, jaarplan, uitbreidingen van woonlocaties, de eigen bijdrage, 
huisvesting, meerjarenbeleidsplan, ROM, HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdes-
kundigheid) en het project Verbetering van de Medezeggenschap binnen de RIBW AVV.

 ROM loopt inmiddels binnen de RIBW AVV. De HEE-werkgroep is een aantal keer bij elkaar 
geweest en zal in 2011 worden voortgezet om de herstelbenadering bij de RIBW AVV te 
implementeren. Het project met als doel verbetering van de medezeggenschap wordt ook  
in 2011 voortgezet en hopelijk afgerond.

 Cliëntenblad De Ommekeer is in 2010 vier keer verschenen. De oplage bedroeg dit jaar 
gemiddeld 1.350 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 2010 zijn er samen met het Vrijetijdsbureau verschillende activiteiten georganiseerd:  
een sport- en speldag, uitje naar Volendam/Marken en een bezoek aan de kerstmarkt in 
Oberhausen. De cliënten zijn onder andere via cliëntenblad De Ommekeer op de hoogte 
gehouden van de activiteiten.

 Verwenvakantie Portugal
 In 2010 zijn er vier groepen met elk tien à elf cliënten en vijf begeleiders naar Portugal 

afgereisd. Twee groepen gingen in het voorjaar ( juni) en twee in het najaar (september)
 Net als voorgaande jaren was dit weer een succes. In 2011 zullen deze vakanties weer worden 

georganiseerd.

3.6 Ondernemingsraad 
 De ondernemingsraad (OR) bestaat uit zes leden en wordt ondersteund door een ambtelijk 

secretaris.

 De OR vergadert iedere maand. Van de vijftien vergaderingen vinden er zes à zeven overleg-
vergaderingen 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 is er een vergadering met de RvT.

 De OR heeft in 2010 op verschillende manieren zijn gezicht laten zien in de organisatie.  
Zoals in voorgaande jaren heeft de OR weer lunchbijeenkomsten per regio georganiseerd om 
meer onder de aandacht te komen bij de achterban. Aansluitend is er in de betreffende regio 
vergaderd. Ook heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor contactpersonen. Zij hebben 
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als taak om de OR binnen de regio’s meer onder de aandacht te brengen. Tot slot geeft de  
OR een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit en is aanwezig op de introductiedagen voor 
nieuwe medewerkers bij de RIBW AVV.

 In 2010 heeft de directie van de RIBW AVV de OR om instemming gevraagd voor de volgende 
beleidsitems:

 • Procedures rondom coaching, supervisie en (begeleide) intervisie;
 • Deskundigheidsbeleid MO-leden;
 • Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) en stages;
 • Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) - met inbegrip van de plannen van aanpak met 

betrekking tot ongewenst gedrag, gezonde werkplek en werkstress;
 • Klokkenluidersregeling;
 • Aanstellingsbeleid;
 • Beleid voor werving & selectie; 
 • Aanpak fysieke werkbelasting.

 De OR heeft in alle gevallen instemming gegeven, waarbij in een aantal gevallen nog 
specifiek aandacht is gevraagd voor uitwerkingsaspecten en -risico’s. 

 In pro-actieve zin heeft de OR een aantal punten bespreekbaar willen maken, zoals:
 • Medicatiebeleid op de locaties: wie mag wel/niet medicijnen uitreiken aan cliënten,  

wie is eindverantwoordelijk? Hoe gaat dit in de praktijk en wat is hierover in theorie 
vastgelegd?;

 • Agressie en ongewenst gedrag naar aanleiding van MIC-meldingen: de OR heeft een 
groot aantal knelpunten en tips geformuleerd en inmiddels besproken met de porte-
feuillehouders of deskundigen;

 • Op arbogebied heeft de OR aangedrongen op een goede voortgang van de BHV- 
opleiding en voldoende BHV’ers per locatie, klimaatbeheersing tijdens hete zomers  
en aandacht voor het binnenklimaat op de locatie Arnhem Noord. 

 • De OR heeft zijn tevredenheid uitgesproken over de aanstelling van een nieuwe externe 
vertrouwenspersoon, die tevens zal fungeren als arbeidskundige binnen het RI&E-project. 

 De OR heeft voor de eerste keer het jaarlijkse Nationaal OR-congres in juni bijgewoond. 
Allerlei actuele ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap zijn hier voor het 
voetlicht gebracht. Het congres bood voldoende ruimte om te netwerken en op een informele 
manier ideeën en adviezen te verkrijgen

 Een belangrijke ontwikkeling het afgelopen jaar is de totstandkoming van een landelijk 
Platform voor OR-voorzitters van RIBW’s. Inmiddels is een overeenkomst met een omschrijving 
van taken en doelen opgesteld en door alle betrokkenen ondertekend. Wij verwachten de 
nodige meerwaarde van dit platform in de sfeer van informatie-uitwisseling, maar vooral 
van belangenbehartiging.



Hoofdstuk 4
Beleid,  
inspanningen  
en prestaties



23

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 Zorgbe-
middeling voor mensen met een psychische beperking. 

 De RIBW AVV kent een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2005-2010. 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
 De volgende paragraaf geeft een samenvatting van deze beleidsvoornemens in 29  

zogenaamde SMART geformuleerde eindresultaten die in 2010 moeten zijn gerealiseerd.

4.2 Algemeen beleid verslagjaar
 Strategie & Beleid

 1. De RIBW ontwikkelt een plan om te komen tot een breder aanbod op het gebied van 
(vrijwilligers)werk, dagbesteding en vrije tijd.

  Zoals vastgelegd in het samenwerkingsconvenant zou De Gelderse Roos een goed 
dagbestedingsaanbod realiseren voor onze doelgroep. In 2007 is overeengekomen dat  
de RIBW hierin ook een uitgesproken rol gaat krijgen, waarop een breed onderzoek is 
gestart naar de bestaande en gewenste mogelijkheden. In 2008 heeft dit geresulteerd  
in een digitale kaartenbak met een breed aanbod van dagbestedingsactiviteiten, waar 
alle cliënten uit de langdurige zorg aan deel kunnen nemen. De kaartenbak wordt actueel 
gehouden en uitgebreid. Begeleiders hebben sinds 2009 toegang tot de kaartenbak; 
voor cliënten is de kaartenbak opengesteld in 2010. Veel RIBW-regio’s hebben daarnaast 
activiteitenkalenders voor cliënten, met een overzicht van het totale activiteitenaanbod 
in die regio. 

  De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het uitbreiden van dagbestedings-
mogelijkheden en het vergroten van de differentiatie. Dit is tot uiting gekomen in een 
continuering van de samenwerking met verschillende zorgboerderijen in ons werkgebied 
en de toename van het aantal contractafspraken met onderaannemers op het gebied 
van dagbesteding. 

  De pilot Vrijwilligerswerk in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Arnhem is 
succesvol afgerond. Het aanbod is nu ook in andere RIBW-regio’s beschikbaar. 

  De pilot Kwartiermaken in Arnhem Zuid in samenwerking met Rijnstad is afgerond en 
voor een deel van onze cliënten een groot succes gebleken. Ondanks dat er voor 2011 
geen structurele financiering voorhanden is, gaan we dit project toch voortzetten.  
De RIBW zal hier voorlopig de financiële middelen voor beschikbaar stellen.

  In het verlengde van het project Kwartiermaken gaan we in 2011 samen met Rijnstad  
en de Stichting Welzijn Ouderen in Arnhem onderzoeken hoe we nog meer de krachten 
kunnen bundelen op wijkniveau.

  In 2009 is een aantal nieuwe initiatieven in ontwikkeling genomen, zoals het KUNST-
portaal, het internetcafé aan de Paul Krugerstraat en het onderzoek naar een horeca-
werkproject aan de Weerdjesstraat. Het internetcafé was in 2010 operationeel. 

  Het KUNSTportaal heeft enige vertraging opgelopen, met name in de bouwkundige 
(vergunningen)sfeer, maar opent in januari 2011 haar deuren.
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  Het project aan de Weerdjesstraat heeft vertraging opgelopen door stagnatie in de 
samenwerking met de vele betrokken partijen. Gelukkig lag dat niet aan de ambitie  
van de partijen om er een schitterend Arnhems ‘Vrijwilligershuis’ van te maken, maar  
aan de economische recessie en de aangekondigde bezuinigingen van de gemeente 
Arnhem. De plannen zijn nu bijgesteld en de verhuurder van het pand, woningcorporatie 
Portaal, heeft eind 2010 de uitnodigingen verstuurd voor de eerste steenlegging.

 2. De RIBW heeft een specifiek zorgaanbod gerealiseerd voor Beschermd Wonen en Begeleid 
Zelfstandig Wonen voor jongeren van 14 tot en met 18 jaar en voor jong volwassenen met 
stoornissen in het autismespectrum.

  Dit zorgaanbod is inmiddels gerealiseerd. In 2008 vond enige uitbreiding plaats en is het 
nieuwe regiokantoor in de Bethaan in Presikhaaf geopend (inclusief inloophuis/eetcafé). 
De samenwerking met Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) en Volkshuisvesting Arnhem 
mondde uit in de aankoop door Volkshuisvesting van een groot pand aan de Oude 
Velperweg. In dit pand zijn twaalf plaatsen Beschermd Wonen gerealiseerd in 2010. Er zijn 
plannen ontwikkeld om aan de Scheldestraat in Arnhem samen met woningcorporatie 
Portaal een Centraal Wonen-project te realiseren. Naar verwachting krijgt dit in 2011 zijn 
beslag.

  Vanaf 2008 is er hard gewerkt aan het zogenaamde Locus-project. Een project in Alliantie-
verband met als doel om financiering te vinden voor aanvullende activiteiten in de zorg 
voor jongeren, zoals ouderbegeleiding. De activiteiten worden niet gedekt door de AWBZ 
en zijn dus aangewezen op zorgverzekerings/DBC-financiering. In 2009 is gesproken met 
de zorginkoper van Menzis en zijn via de samenwerking in het Locus-project ook andere 
verzekeraars benaderd. Eind 2010 werd bekend dat de verzekeraars een voorzichtige start 
willen maken, door zorg te gaan inkopen in het ontwikkelde Locus-programma.

  Mocht de wachtlijst voor deze doelgroep blijven groeien, dan zijn er twee uitbreidings-
mogelijkheden in beeld die om nader onderzoek vragen: de Twikkelstraat in Presikhaaf 
en een project aan de rand/oostkant van Presikhaaf onder de titel Plaats2b. 

 3. De RIBW heeft in 2006 het aantal Beschermd Wonen-plaatsen voor cliënten met het 
syndroom van Korsakov met minimaal drie uitgebreid. 

  Dit is inmiddels gerealiseerd. Bovendien zijn, vanwege de groeiende vraag, in Westervoort 
dertien plaatsen voor deze doelgroep gerealiseerd.

 4. De RIBW heeft op minimaal drie locaties, waarvan één initiatief in het valleigebied, een 
Beschermd Wonen-plusaanbod gerealiseerd volgens het concept van woon-zorgzones  
en wijkservices.

  In Arnhem Zuid, Wageningen en Arnhem West is het aanbod gerealiseerd. Alle drie 
projecten zijn bedoeld voor RIBW-cliënten die vanwege hun verzorgingsbehoefte zijn 
aangewezen op deze RIBW-plusvarianten. Het eerstgenoemde project is gebaseerd  
op het woon-zorgzone concept. De andere twee projecten zijn meer te typeren als 
ketenprojecten waarin de RIBW samenwerkt met een ouderenzorginstelling.

 5. De RIBW heeft in minimaal twee regio’s een samenwerkingsverband gerealiseerd in een 
wijkservicepunt dan wel een zorgzone.

  In Arnhem Centrum was al langere tijd in samenwerking met de Stichting Welzijn 
Ouderen Arnhem een wijkservicepunt gerealiseerd. In 2009 is daar het initiatief in 
Arnhem Zuid (Malburgstaete) bij gekomen. Of het gaat lukken nog meer integratie van 
zorgvormen te realiseren voor de wijkbewoners in Malburgen, blijkt de komende jaren. 
In Westervoort is inmiddels De Rozet gerealiseerd, een pand van waaruit verschillende 
zorgaanbieders, zoals huisartsen en apotheek, hun diensten aanbieden voor de wijk. 
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 6. De RIBW heeft in 2008 haar Beschermd Wonen-plaatsen met een bed-, bad- en broodvoor-
ziening - het Sociaal Pensionconcept - met minimaal veertig plaatsen uitgebreid, waarvan 
minimaal twintig plaatsen in het valleigebied.

  De RIBW heeft in Arnhem inmiddels 57 plaatsen gerealiseerd in deze pensionvariant.  
Ook is het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwbouwproject in de wijk Presikhaaf,  
waar 24 plaatsen kunnen worden gerealiseerd in een 24-uursvoorziening. De bouw gaat  
in 2011 van start.

  Voor mensen uit het OGGZ-circuit zijn in de achterliggende beleidsperiode eveneens  
een tiental zogenaamde Skaeve Huse, oftewel woonunits gerealiseerd, waarvan vijf 
woningen in de gemeente Renkum en vijf in de stad Arnhem.

  De ontwikkelingen in het valleigebied verlopen helaas minder voorspoedig.
  In 2010 zijn in Wageningen weliswaar negen plaatsen (Beschermd Wonen-pensionvariant) 

gerealiseerd, maar in Ede is het door gebrek aan goede huisvestingsmogelijkheden tot 
nog toe niet gelukt een aantal Beschermd Wonen-plaatsen voor deze doelgroep te 
realiseren.

 7. De RIBW heeft in 2007 op minimaal twee locaties een adequaat zorgaanbod voor cliënten 
uit het forensisch circuit met een capaciteit van minimaal vier plaatsen per locatie.

  Zowel in Arnhem Centrum als in Wageningen zijn deze plaatsen inmiddels voorhanden. 
Momenteel hebben we een capaciteit van in totaal vijf BW-plaatsen en 1.040 BZW-uren, 
ingekocht via het ministerie van Justitie.

 8. De RIBW heeft in 2008 in samenwerking met partijen uit de sector lichamelijk gehandi-
capten een zorgaanbod gerealiseerd voor mensen met psychische problematiek.

  In 2007 hebben we besloten de samenwerking met Siza Dorpgroep voorlopig stop te 
zetten, omdat een en ander niet volgens de oorspronkelijke doelstelling verliep. In 2009 
zochten we opnieuw de samenwerking, ook met andere partijen, ditmaal meer specifiek 
ten aanzien van ketenvorming rond de doelgroep mensen met niet-aangeboren 
hersen letsel (NAH). In 2010 hebben we samen met Siza Dorpgroep en een aantal andere 
zorg- en welzijnsinstellingen gewerkt aan de realisatie van het project aan de Weerdjes-
straat, waarbij Siza en de RIBW AVV een aantal Beschermd Wonen-plekken voor cliënten 
met NAH-problematiek realiseert. 

 9. In het kader van het realiseren van Maatschappelijk Steun Systemen (MSS) heeft de RIBW 
het aantal samenwerkingsverbanden met minimaal vier ketenpartners uitgebreid, één uit 
de sector werk, dagbesteding en vrije tijd, één uit de jeugdzorg en één uit de ouderenzorg. 
Dit op basis van de filosofie samenwerken op basis van kerncompetenties.

  Er zijn meer dan vier samenwerkingsverbanden gerealiseerd.
  – Werk en dagbesteding: onder andere de Vrijwilligerscentrale, diverse zorgboerderijen 

in Arnhem en het valleigebied, Rijnstad en Solidez (beiden sociaal cultureel werk en 
opbouwwerk) en de Aanpakcentrale van Vivare.

  – Jeugdzorg: de stichtingen Lindenhout, Pactum en Karakter (kinder- en jeugd-
psychiatrie).

  – Ouderenzorg: SWOA, Pleyade en diverse thuiszorginstellingen, waaronder Opella (Ede), 
Vilente (Wageningen/Renkum) en STMG (onder andere Arnhem).

   Ook werkt de RIBW AVV inmiddels met veel plaatselijke thuiszorgorganisaties samen 
volgens het onderaannemerschapsmodel.

   In 2009 zijn zes van deze projecten omgevormd tot meer formele ketenzorg-projecten 
conform het ketenzorg-format van Menzis Zorgkantoor.
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 Waardering door klanten
 10. In 2008 scoort de RIBW in het cliënttevredenheidsonderzoek hoger op de betrokkenheid 

van de cliënt bij zijn begeleidingsplan.
  Alle regio’s besteden hier in de teams veel aandacht aan en werken met verbeterplannen.  

Het cliënttevredenheidsonderzoek dat in 2008 is gehouden, laat zien dat de waardering 
voor het cluster inspraak in 2008 is gestegen ten opzichte van 2005 van voldoende naar 
goed. Ten opzichte van 2005 zien we een stijging van de gemiddelde score van 78,81% 
naar 82,84% in 2008. De vraag ‘Heeft u ingestemd met uw behandel- of begeleidingsplan?’ 
valt op. Met een score van 84,87% is deze 5.37% hoger dan de score in 2005. 

  Volgens het RIBW-beleid, waarin dit soort onderzoeken om de drie jaar herhaald worden, 
vindt in 2011 weer een cliënttevredenheidsonderzoek plaats.

 11. In 2008 scoort de RIBW in het cliënttevredenheidsonderzoek hoger op het aanbod voor werk, 
dagbesteding en vrije tijd.

  Dit doel is niet gehaald ondanks de inspanning en investering door de regio’s. De  
tevredenheid over dagbesteding bedraagt 70%. Voldoende, maar lager dan in 2005 
(75%). De aanstelling van een stafmedewerker medio 2008 geeft een impuls aan het 
dagbestedings beleid. Dit moet uiteindelijk, in combinatie met een verbeterd en 
gedifferentieerd dagbestedingaanbod, leiden tot een hogere cliënttevredenheid in 2011.

 12. De RIBW heeft uiterlijk in 2006 haar zorgaanbod vertaald in helder en duidelijk beschreven 
zorgarrangementen.

  Aan ons folder- en informatiemateriaal is de afgelopen jaren veel aandacht besteed.
  De cliëntbrochure van de RIBW is geheel herschreven en opnieuw vormgegeven. 

Daarnaast zijn er verschillende informatieve brochures.
  Het beschrijven van ons zorgaanbod in termen van zorgarrangementen is in de wacht-

stand gezet, totdat de invoering van de ZZP-systematiek meer duidelijkheid verschafte. 
Inmiddels is daar meer zicht op en hebben we eind 2010 besloten onze zorg expliciet  
te gaan beschrijven om de communicatie naar onze (potentiële) cliënten en hun naast-
betrokkenen te verhelderen. 

  Of dit zijn beslag krijgt in termen van zorgarrangementen, een beschrijving van product/
marktcombinaties of een productenboek wordt nader onderzocht.

 13. De RIBW heeft, mede als gevolg van bovenstaande, in 2008 een hogere waardering 
gekregen voor het informatiemateriaal voor cliënten.

  Ten opzichte van 2005 zien we een minimale verbetering in de gemiddelde score voor 
het cluster informatie. De score is gestegen van 79,02% in 2005 naar 79,37% in 2008. 

  Op basis van de hierboven beschreven aanpak hopen we deze score de komende jaren  
te verbeteren. 

 Waardering door medewerkers
 14. Uiterlijk in 2007 realiseert de RIBW een beleidsnotitie waarin staat aangegeven wat de 

specifieke middelen zijn om medewerkers aan zich te binden.
  In 2008 is het thema ‘binden en boeien van medewerkers’ expliciet aan de orde geweest. 

Besloten is echter om er geen aparte beleidsnotitie aan te wijden.
  Uit het medewerkerswaarderingsonderzoek (MWO) van 2006 kwam naar voren dat 

medewerkers zich verbonden voelen met de RIBW; de betrokkenheid is hoog. Om deze 
verbondenheid te behouden is permanent onderhoud en aandacht nodig. Zoals blijkt  
uit het MWO van 2009, is dat de RIBW de afgelopen jaren gelukt. 

  Om medewerkers te blijven binden en boeien probeert de RIBW AVV de arbeidsomstan-
digheden en bijvoorbeeld het opleidingenaanbod te verbeteren en af te stemmen op 
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de vraag van medewerkers. In 2008 is in samenspraak met de OR een levensfasebeleid 
opgesteld. Dit is een middel om medewerkers in elke levensfase door middel van maat-
werk te blijven binden en boeien aan de organisatie. Het management is zich ervan 
bewust dat het binden en boeien van medewerkers een terugkerend gespreksonderwerp 
is en in de jaargesprekken aan de orde moet komen.

  Medewerkers geven de algemene tevredenheid een 8. Op het onderwerp ‘betrokkenheid’ 
scoort de RIBW AVV hoog. Op het subonderdeel ‘graag blijven werken’ halen we een 
score van een 8,3. 88,5% heeft aangegeven de afgelopen drie maanden of de komende 
drie maanden niet op zoek te gaan naar ander werk. Dit is een hoge score in vergelijking 
tot de RIBW benchmark (78,8%) en ook hoger dan de vorige meting (81,5%). Deze 
resultaten, maar ook andere parameters, leiden ertoe dat de RIBW AVV een 9,4 scoort  
op verloopbestendigheid.

  Op basis van deze goede scores zijn we genomineerd voor de titel Beste werkgever van 
het jaar in de categorie instellingen en bedrijven tot 1.000 werknemers. De RIBW AVV is 
op de 13e plaats geëindigd van in totaal vijftig genomineerde organisaties.

 Waardering door de maatschappij
 15. In deze beleidsperiode onderzoekt de RIBW onder externe partijen in de samenleving de 

mate van tevredenheid over het werk van de RIBW. In elk geval worden hier de volgende 
sectoren bij betrokken: woningcorporaties, gemeenten, welzijnsinstellingen, GGZ, versla-
vingszorg, jeugdwerk, ouderenzorg en buren.

  Eind 2009 is een imago-onderzoek gestart dat doorliep tot begin 2010. De uitkomsten 
mogen stemmen tot tevredenheid. Belangenhouders hebben een positief beeld van de 
RIBW AVV. Ze zien de RIBW AVV als een betrouwbare en constructief meedenkende 
organisatie, professioneel en prettig in de samenwerking. Verbeterpunt is het vergroten 
van de transparantie van de dienstverlening. Ook zaken als het verkorten van wachttijden 
en het meer betrekken van het informele netwerk van cliënten verdienen aandacht. 

 
 16. Uiterlijk in 2008 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het familiebeleid van de RIBW. 

Minimaal 25% van alle contactpersonen van cliënten van de RIBW wordt hierbij betrokken.
  Deze evaluatie is in het najaar van 2008 in gang gezet en begin 2009 afgerond.  

Het familiebeleid is inhoudelijk opnieuw vastgesteld en in de kwaliteitshandboeken 
opgenomen. Als verbeterpunt in de communicatie met familie is een specifieke folder 
ontwikkeld die regiohoofden uitreiken bij het kennismakingsgesprek. In het eerder 
genoemde imago-onderzoek heeft een steekproef plaatsgevonden onder contactpersonen 
(van onze cliënten). De uitkomsten laten zien dat contactpersonen tevreden zijn over de 
RIBW AVV. Ze vinden de RIBW AVV een betrouwbare en hulpvaardige dienstverlener die 
heldere afspraken maakt en werk uit handen neemt. Verbeterpunten zijn onder meer 
verkorting van de wachttijden, transparantie en duidelijkheid, beperking van de admini-
stratielast en een betere telefonische bereikbaarheid. Ook bij contactpersonen bestaat 
de wens om het sociale netwerk van cliënten meer te betrekken bij de zorg aan cliënten. 

 Management van processen
 17. In 2007 ontvangt de RIBW haar HKZ-certificaat.

  In 2006 haalde de RIBW het HKZ-cerfiticaat en voor het nieuwe onderdeel Beschermd 
en Begeleid Zelfstandig Wonen voor de jeugd hebben we in de 1e helft van 2008 het 
certificaat ontvangen. In 2009 zijn we opnieuw gecertificeerd voor een periode van drie 
jaar; tot 2012.
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 Management van medewerkers
 18. In het Medewerkerswaarderingsonderzoek (MWO) van 2006 scoort de RIBW hoger of gelijk 

op de volgende thema’s: 
  • aanspreekcultuur 
  • het nakomen van afspraken binnen teams
  • goed werkgeverschap

  Bovenstaande is gerealiseerd. Sinds 2007 is het ook mogelijk een benchmark te doen, 
omdat meer RIBW’s dit onderzoek hebben laten uitvoeren. Uit het MWO van 2009 laat 
de RIBW benchmark zien dat we op de tweede plaats staan als best scorende RIBW, wat 
ons een zilveren medaille heeft opgeleverd. De samenvatting van dit onderzoek is 
beschreven in item 14. 

 19. In 2005 wordt het beleid inzake jaargesprekken vastgesteld.
  Dit is gerealiseerd in 2005 en wordt sindsdien uitgevoerd. 

 20. In 2006 vindt een onderzoek plaats naar de wenselijkheid van het invoeren van een 
beoordelingssystematiek.

  Dit onderwerp is tweemaal in de jaarplanning van de afdeling P&O opgenomen, maar 
na intern overleg weer doorgeschoven. Enerzijds vanwege andere prioriteiten, anderzijds 
vanwege de vraagtekens die we hebben bij dit thema. Uit ervaringen elders blijkt het 
doorvoeren van een beoordelingssystematiek binnen onze sector namelijk meer nadelen 
dan voordelen te hebben. 

  In 2009 is het competentiemanagement geïmplementeerd. Besloten is om in het 
verlengde hiervan te bezien of het invoeren van een beoordelingssystematiek wenselijk is. 
Dit nemen we mee in de nieuwe beleidsperiode.

 21. In 2006 wordt het RIBW-beleid inzake competentiemanagement vastgesteld.
  In 2007 startten we met competentiemanagement met onder meer de RIBW-conferentie 

‘Worden wie je bent’ voor alle medewerkers. Daarin stonden we stil bij de belangrijkste 
klant- en kernwaarden van de organisatie.

  In 2008 en 2009 zijn we verder gegaan met de ontwikkeling van het competentiemana-
gement en zijn er competentieprofielen opgesteld. De input voor deze profielen kwam 
uit workshops met alle teams. Eind 2009 zijn de laatste stappen gezet en is het compe-
tentiemanagement geïmplementeerd. 

 Management van middelen
 22. In 2005 realiseert de RIBW de beschrijving van het administratieve proces in relatie tot de 

kaderregeling, inclusief een systeem van interne controle.
  Dit is in 2006 gerealiseerd. 

 23. Uiterlijk in 2006 heeft er een evaluatie en een eventuele bijstelling plaatsgevonden van de 
planning- en controlcyclus. Resultaat: Geoptimaliseerd Management Informatie Systeem.

  Ook dit onderdeel is gerealiseerd en er vindt jaarlijks een evaluatie plaats, met name  
met betrekking tot de jaarplanrondes. Op grond van onder andere die evaluatie ligt er 
inmiddels een plan om de management-informatiesystematiek opnieuw te verbeteren 
en aan te passen aan de wensen van deze tijd. 

  De uitvoering vindt plaats in 2011.
 
 24. In 2005 wordt de definitieve versie van het Handboek Huisvesting vastgesteld. En aansluitend 

daarop wordt een plan ontwikkeld om te komen tot verbetering van de huisvesting voor 
cliënten en kantoorruimte voor de teams.

  Het handboek is vastgesteld en ook al een keer geëvalueerd en bijgesteld conform de 
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evaluatiecyclus. Iedere regio werkt aan een regionaal (her)huisvestingsplan, als gevolg 
van de hogere eisen die we inmiddels stellen en ook kunnen stellen omdat de kapitaal-
lastennorm (van overheidswege) is bijgesteld. 

 25. In 2006 ligt er inzake alle te kleine kamers in de beschermende woonvormen een plan ter 
verbetering van de situatie conform de dan vigerende oppervlaktenorm. 

  Dit is gerealiseerd in samenhang met voorgaand item. 

 26. In 2008 zijn alle teams van de RIBW buiten de woonvormen/woongroepen gehuisvest.
  In 2008 is ook het team van de regio Arnhem West verhuisd naar een eigen kantoor. 

Hiermee heeft dit beleidsvoornemen nu in alle regio’s zijn beslag gekregen.

 27. In 2005 vindt een evaluatie plaats van het ICT-beleidsplan. Indien aan de orde vindt uiterlijk 
in 2006 bijstelling van het beleid plaats.

  Dit is in 2006 gerealiseerd. De ontwikkelingen in de ICT gaan snel, waardoor in 2011 een 
nieuwe en bijgestelde versie zal verschijnen. 

 28. In 2008 kent het logeerhuisproject een structurele financiering.
  Dit is gerealiseerd.

 29. In 2008 kent het project Bureau Metgezel een structurele financiering.
  In 2007 zijn we hiermee aan de slag gegaan. De RIBW’s in Nijmegen en Apeldoorn doen 

mee met het project. In 2008 is een format ontwikkeld ten behoeve van subsidieaan-
vragen in het kader van de Wmo, omdat gaandeweg duidelijk lijkt te worden dat de 
structurele financiering uiteindelijk uit de Wmo-hoek moet komen. 

  Inmiddels is duidelijk dat de kans om dit project structureel te financieren nihil is.  
Dit komt onder andere door de economische crisis en de grote bezuinigingen bij de 
gemeentes. Mede om die reden hebben we eind 2010 besloten het bovenregionale 
karakter van het project te beëindigen. 

  Ondanks het streven naar (functionele) samenwerking zal elke RIBW op haar eigen wijze 
de activiteiten van Metgezel voortzetten. De RIBW AVV brengt de activiteiten, zoals die 
rondom ontmoeting, onder bij dagbesteding en/of de individuele begeleiding.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 
 HKZ
 De RIBW AVV is sinds 2006 HKZ-gecertificeerd. In maart hebben de externe auditoren in  

de jaarlijkse vervolgaudit geen tekortkomingen in het kwaliteitssysteem geconstateerd.  
De RIBW AVV voldoet nog steeds aan de norm. 

 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 enzovoort.

 Alle documenten en processen die relateren aan het kwaliteitssysteem zijn vastgelegd in  
een digitaal kwaliteitshandboek (ManualMaster). De afdeling Zorg & Kwaliteit draagt zorgt 
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 bronnenboek. Dit boek bevat uiteenlopende 
informatie, zoals een draaiboek voor de opstart van een nieuw dagbestedingproject of alles 
rondom de aanvraag voor (her)indicatie en ZZP. Sommige informatie vloeit voort uit 
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projecten en initiatieven uit een bepaalde regio. Het centraal verzamelen en beschikbaar 
stellen van de informatie voorkomt dat medewerkers het wiel opnieuw moeten uitvinden.

 Het HKZ-schema is in 2009 bijgesteld. In dit nieuwe schema zijn enkele aanvullende eisen 
gesteld, namelijk voor het hebben van een systeem voor veiligheid- en risicomanagement. 
Dit dient geregeld te zijn als het vernieuwen van het certificaat in 2012 aan de orde is. 
Daarom is in 2010 een begin gemaakt met het inrichten en implementeren van een veilig-
heidsmanagementsysteem. Een werkgroep heeft een projectplan gemaakt voor de aanschaf 
en implementatie van een computerprogramma voor veilig incidenten melden (VIM). In de 
loop van 2010 is dit met succes uitgevoerd. Er is een geschikte softwareleverancier geselecteerd 
en het digitale systeem is ingericht voor zowel cliëntgerelateerde incidentmeldingen (MIC) 
als medewerkergerelateerde meldingen (FOBO). Daarnaast dient het voor de registratie van 
klachten en verbetermanagement. Aan de gestelde voorwaarden van GGZ voor subsidie met 
betrekking tot de software is voldaan. De subsidie is in de loop van 2010 toegekend en 
ontvangen.

 In het najaar is het VIM-systeem in twee regio’s getest en zijn de belangrijkste knelpunten 
opgelost. Op 1 januari 2011 is deze nieuwe digitale werkwijze RIBW-breed ingevoerd. 

 Een risicomanagementsysteem vaststellen dat past bij de RIBW is abstract en heeft een 
rijpingsproces nodig dat ook in 2010 in gang is gezet. De RIBW heeft op risicogebied diverse 
instrumenten in de werkprocessen geïntegreerd. Het lijkt er echter op dat deze voornamelijk 
retrospectief van aard zijn. De vereiste prospectieve risico-inventarisatie dient eerst te 
worden onderzocht op doel en toepassing en kan dan wellicht een plek krijgen in de PDCA 
cyclus. 

 In 2010 heeft een team medewerkers een workshop gevolgd om kennis te maken met een 
bepaalde methodiek voor risico-analyse. Het onderwerp betrof hier het medicatiebeleid.  
Een tweede oefening met een team medewerkers is gepland begin 2011. Dit betreft een 
risico-analyse op een deel van een nieuw primair werkproces, namelijk de interne uitstroom 
van een jeugdcliënt naar een BW-plek voor volwassenen.

 In 2011 zullen de beleidsmedewerkers een integraal ondersteunend systeem op organisatie-
niveau ontwikkelen, waarmee voor ieder beleidsgebied eventuele witte vlekken op het gebied 
van risicomanagement zijn weggewerkt. In het voorjaar vindt er een bijeenkomst plaats met 
directie en staf onder leiding van een extern adviesbureau. Het systeem van retro- en 
prospectieve risico-analyse zal idealiter de managementreview voorzien van zeer relevante 
informatie.

 De planning & controlcyclus vormt de ruggengraat van het kwaliteitsbeleid. Het kwaliteits-
beleid vloeit voort uit het meerjarenbeleidsplan van de RIBW AVV. De speerpunten uit dit plan 
geven de 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 
worden de afspraken vastgelegd tussen bestuurder en regiohoofd over de prestaties in de 
regio in het volgende jaar. Deze afspraken raken alle bedrijfsprocessen, zowel zorginhoudelijk 
als de bezettingsresultaten en het beheer van de financiën. De beleidsafdelingen sluiten met 
een jaarplan aan bij de doelstellingen en acties van de regio’s.

 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 
medewerkers 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 om te evalueren, nieuwe planningen en onderwerpen vast te stellen 
en te verdelen en krijgen informatie of een training bij nieuwe ontwikkelingen.
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 Eenmaal per jaar beoordeelt de directeur de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem.  
De uitkomsten van deze managementreview geven input aan het jaarplan van de beleids-
afdelingen en/of de regio’s.

 In 2010 is bijvoorbeeld geconstateerd dat de registratie van klachten van cliënten niet klopt, 
omdat deze een vertekend beeld geeft. De afdeling Zorg & Kwaliteit heeft dit als verbeter-
actie in het jaarplan opgenomen. Een andere conclusie is dat er onvoldoende gegevens 
geregistreerd worden om de effectiviteit van het deskundigheidsbeleid te kunnen beoordelen. 
De afdeling P&O heeft dit als actie opgenomen in het jaarplan.

 
 Brandveiligheid en kwaliteit van gebouwen

 Masterplan Brandveiligheid
 In de tweede helft van 2010 is in samenwerking met Hulpverlening Gelderland Midden een 

Masterplan Brandveiligheid (MPB) opgesteld. Het MPB vormt de basis voor het brandveilig-
heidsbeleid waarin afspraken tussen de brandweer en de RIBW zijn vastgelegd. Het MPB 
neemt niet de plaats in van geldende wettelijke eisen en/of certificaten, maar is een 
handleiding voor zowel de RIBW als de brandweer en bevat de afspraken die gemaakt zijn 
om tot een zo hoog mogelijk brandveiligheidsniveau te komen. Het MPB bevat een heldere 
omschrijving van de bedrijfsactiviteiten, de brandveiligheidsconcepten waarop de brandweer, 
repressieve en preventieve maatregelen baseert 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 hand-
reikingen voor alle betrokken partijen. Het MPB biedt daardoor voldoende houvast bij het 
verbeteren van de brandveiligheid. 

 Naar aanleiding van de interne audits en de managementreview stelt een werkgroep een 
notitie op over het organiseren van (brand)veiligheid bij het opstarten van nieuwe projecten.

 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 in 2009 een 
Programma van Eisen Beleving & Inrichting (PVE) opgesteld. Het PVE beschrijft de uitgangs-
punten voor beleving, ergonomie, onderhoud, duurzaamheid, doelgroep en financiële kaders. 

 Legionella
 De werkinstructie die eind 2009 is opgeleverd, beschrijft 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’.
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4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 
4.4.1 Kwaliteit van zorg 

 Het vullen van het DigiMV-gedeelte met de prestatie-indicatoren is nog een obstakel voor de 
RIBW AVV. 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. 

 Het cliëntregistratiesysteem IRIS is voor de RIBW AVV de registratiebron voor het leveren  
van uitkomstmaten. Er is hard aan gewerkt om zuivere gegevens met betrekking tot de 
Treek-norm uit IRIS te produceren. In 2009 waren we zo ver dat we de prestatie-indicator 
voor de doorstroomtijden konden vullen. Het is jammer dat we over het verslagjaar 2010 
deze prestatie niet kunnen herhalen. Deze prestatie-indicator is namelijk onverwacht uit de 
basisset verdwenen en dus niet langer vereist.

 In 2010 heeft de RIBW AVV een projectplan vastgesteld voor de invoering van ROM. Dit was 
nodig om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen, maar ook om tegemoet te komen 
aan de wens van het management om een effectmeting te doen naar de uitkomsten van het 
primaire proces, gericht op de evaluaties van de begeleiding. 

 Voortschrijdend inzicht en een zorgvuldige afweging hebben ertoe geleid dat de RIBW AVV 
in 2011 start met de invoering van de MANSA meting voor alle nieuwe en geplaatste cliënten. 
IRIS is daarom in 2010 zodanig ingericht dat cliënten kunnen worden onderscheiden in 
diagnosegroepen. Dit is nodig om de vereiste prestatie-indicator ‘ervaren kwaliteit van leven’ 
te zijner tijd te kunnen vullen en om adequate gegevens aan de landelijke databank aan te 
leveren. 

 De landelijke ontwikkelingen rondom ROM gaan door wat in 2011 ook voor de RIBW weer 
nieuwe gezichtspunten kan opleveren. Het is mogelijk dat er een voor de RIBW toegepaste 
effectmeting met betrekking tot de rehabilitatie ontwikkeld wordt.

 Voor sommige prestatie-indicatoren geldt dat de informatie niet altijd volgens de opzet van 
de basisset te leveren is. Zo is de CQ-index bijvoorbeeld nog steeds niet beschikbaar.

 Wat betreft de indicator ‘incidenten cliëntenzorg’: er is een commissie MIC actief, er is een 
jaarverslag met verantwoording en aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering gericht aan 
het management. 

 Cliëntraadpleging
 De Thermometer cliëntwaardering wordt bij de prestatie-indicatoren genoemd als registratie-

bron. Deze bron is wel voorhanden bij de RIBW AVV, maar wordt niet ieder jaar met nieuwe 
gegevens gevuld. De RIBW AVV heeft een cyclus van drie jaar waarin de waardering wordt 
gemeten en de tijd tussen de twee metingen gevuld is met het analyseren van verbeter-
punten, het omzetten van verbeterpunten in verbeteractieplannen en het uitvoeren daarvan. 

 In 2008 is de Thermometer onder alle cliënten van de RIBW AVV uitgezet. In 2011 vindt  
er volgens de cyclus opnieuw een meting plaats. Eind december 2010 is het nog steeds 
onduidelijk wanneer de CQ-index beschikbaar komt voor de RIBW AVV. Begin 2011 zal de 
RIBW AVV zich beraden wat te doen. Mogelijk dat in 2011 toch weer de Thermometer ingezet 
wordt.

 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.
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 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 het aantal, de 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 van de RIBW AVV. Deze zijn digitaal beschikbaar. Het kan dus 
voorkomen dat medewerkers de inhoud door bijvoorbeeld stroomuitval of een andere oorzaak 
niet kunnen raadplegen. Zodoende is er op ieder regiokantoor een ‘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 punt van aandacht waarvoor we 
in 2011 een oplossing zoeken. 

 Iedere cliënt beschikt vanaf de dag van plaatsing over een crisisplan. Dit plan bevat belangrijke 
gegevens en ook welke acties, bejegening en advies er van de begeleider worden verwacht 
wanneer de cliënt in een crisis belandt. Afhankelijk van hun persoonlijke situatie beschikken 
sommige cliënten ook over een signaleringsplan. 

 In 2010 is overgegaan tot het digitaliseren van de crisisplannen. Daarmee is een belangrijke 
kwaliteitsslag gemaakt, zowel in gebruiksvriendelijkheid voor de medewerker als de 
beveiliging van persoonsgegevens van de cliënt. De medewerker met bereikbaarheidsdienst 
neemt een laptop mee met de crisisplannen. Een dagelijkse update uit IRIS houdt de plannen 
actueel. 

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 te klagen vastgelegd en is de procedure beschreven voor het indienen, 
opvangen, begeleiden, bemiddelen, afhandelen en registreren van klachten. Het reglement  
en de werkwijze van de commissie zijn vastgelegd in de kwaliteitshandboeken. Eind 2010  
zijn het klachtenreglement en de werkwijze klachtencommissie geëvalueerd.

 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 cliënten-
consulent kan hierin ondersteunen. Eerst zal getracht worden om de klacht via bemiddeling 
op te lossen voordat de klacht terechtkomt bij 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:
 • de heer mr. G.P. Nieuwenhuis, voorzitter
 • de heer A.J. Kusters
 • mevrouw dr. E. Bruijns

 De klachtencommissie vergadert minimaal eenmaal per jaar. De RIBW AVV verzorgt de 
secretariële ondersteuning. In 2010 heeft de klachtencommissie zeven klachten ontvangen, 
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waarvan zes klachten zijn ingediend door één cliënt in één brief. De klachtencommissie heeft 
de zes klachten uit deze brief in één klachtbehandeling beoordeeld. Van de klachten was er 
één niet ontvankelijk, drie klachten waren ongegrond en drie klachten waren (gedeeltelijk) 
gegrond.

 Naar aanleiding van de uitspraken van de klachtencommissie zijn twee onderwerpen op de 
agenda geplaatst van het managementoverleg. Daarna zijn ze via de lijn in de regio’s van de 
RIBW AVV behandeld. Het betreft de onderwerpen ‘bescherming van de privacy van cliënten/
hulpvragers en ‘vastleggen van zakelijke afspraken en het kenbaar maken daarvan aan alle 
betrokkenen’.

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 RIBW AVV van tijd tot tijd verbeteringen door en ontwikkelt 
aanvullend beleid. In 2010 zijn onder andere de volgende beleidsaspecten en -notities 
opgesteld of bijgesteld: notitie stage en BBL, procedure rondom coaching, supervisie en 
(begeleide) intervisie en de Risico Inventarisatie & Evaluatie met bijbehorende plannen van 
aanpak.

 Een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid in 2010 was de werving en selectie van 
nieuwe medewerkers. Door de groei van de organisatie is voor alle regio’s regelmatig nieuw 
personeel geworven. In een aantal gevallen als gevolg van het vertrek van een medewerker, 
maar merendeels 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. 

 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. Hierop is ook de inzet van de teamleden gebaseerd, welke is vastgelegd in een twee- 
of driemaandelijkse roostersystematiek. De RIBW AVV kent een geautomatiseerde rooster-
systematiek, 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 
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zorgen we ervoor dat ze zo spoedig mogelijk op een verantwoorde wijze het werk kunnen 
hervatten.

 De RIBW AVV werkt met een zelfstandige 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 2010 bedraagt 4,96%. 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 Vernetdefinitie 
(exclusief zwangerschapsverlof). De meldingsfrequentie (het aantal ziekmeldingen gedeeld 
door het aantal medewerkers) lag in 2010 op1,56. De gemiddelde verzuimduur (het totaal 
aantal beëindigde ziektegevallen in de periode gedeeld door het aantal medewerkers in de 
periode) lag in 2010 op 12,11.

 Op de laatste twee onderdelen is een daling te zien ten opzichte van 2009. De meldings-
frequentie is afgenomen van 1,65 (2009) naar 1,56 (2010). In 2010 is er aandacht geweest voor 
het terugdringen van frequent verzuim. De gemiddelde verzuimduur lag in 2009 op 12,28.  
In 2010 is dit licht gedaald tot 12,11. Het ziekteverzuimpercentage is daarentegen licht gestegen 
van 4,76% naar 4,96%.

 Begin 2011 wordt een analyse van het ziekteverzuim over 2010 gemaakt in samenspraak met 
de bedrijfsarts. Op dit moment zijn de GGZ-cijfers voor 2010 nog niet beschikbaar. 

 Vacatures
 In 2010 heeft de RIBW AVV 119 nieuwe medewerkers aangenomen (waarvan 26 stagiaires). 

Dit getal geeft bij benadering het aantal vacatures aan. Het aantal nieuwe medewerkers is 
licht gedaald ten opzichte van 2009 toen er 130 nieuwe medewerkers (waarvan 21 stagiaires) 
zijn aangenomen. 

 Opvallend is de grotere inzet van tijdelijke medewerkers voor bijvoorbeeld vakantiewerk of 
vervanging van ziekte/zwangerschapsverlof. Ook worden stagiaires na afloop van de stage 
(tijdelijk) ingezet als medewerker. Doordat de RIBW AVV makkelijk aan personeel kan komen, 
gaat hier soms de voorkeur naar uit boven een (duurdere) uitzendkracht. 

 Aan het eind van 2010 waren er enkele openstaande vacatures, waarvan het merendeel voor  
de functie begeleider en medewerker begeleiding. Deze vacatures zijn over het algemeen niet 
zeer moeilijk invulbaar. Er waren in 2010 geen vacatures die zeer lastig waren in te vullen.

 Verloop
 In 2010 hebben 66 medewerkers de RIBW AVV verlaten (waarvan 23 stagiaires). Dit aantal is 

exact gelijk aan 2009. 

 Er is meer tijdelijk personeel aangenomen voor bijvoorbeeld vakantiewerk, vervanging van 
ziekte of zwangerschapsverlof. Deze medewerkers zijn in 2010 ingestroomd en ook weer 
uitgestroomd. Deze flexibele inzet van personeel kan de instroom en uitstroom wat vertroe-
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belen. Hetzelfde geldt voor stagiaires. Zij stromen doorgaans in hetzelfde jaar in, maar ook 
weer uit. 

 De redenen voor vertrek zijn divers. De meerderheid heeft op eigen initiatief ontslag genomen. 
Bij enkele medewerkers is het contract voor bepaalde tijd niet verlengd. In enkele gevallen was 
er sprake van gedwongen ontslag middels een beëindigingovereenkomst. Ook was er sprake 
van tweemaal ontslag met tussenkomst van de kantonrechter.

 Uit het MWO van 2009 blijkt dat 88,85% procent van de medewerkers geen actie heeft 
ondernomen om ander werk te zoeken. In vergelijking met het landelijk gemiddelde (76,7%) is 
dit hoog. En ook ten opzichte van het onderzoek van 2006 is dit gestegen (81,1%). De RIBW AVV 
scoort een 9,4 op verloopbestendigheid.

4.5.2 Kwaliteit van het werk 

 Uitkomsten medewerkerswaarderingsonderzoek
 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 plek 
behaald van alle RIBW’s in Nederland. In 2010 heeft de RIBW AVV bovendien de 13e plaats 
behaald in de Beste Werkgevers verkiezing, in de categorie bedrijven/instellingen tot 1.000 
medewerkers. In deze categorie zijn in totaal vijftig werkgevers genomineerd. 

 Er zijn verschillen tussen de verschillende locaties/groepen. Zo vallen Centraal Bureau en 
Malburgen positief op en de regio’s Arnhem Presikhaaf en Ede negatief. Vergeleken met de 
RIBW benchmark (7,3) behalen de lager scorende RIBW’s nog steeds een goede score. In het 
algemeen zijn medewerkers van RIBW AVV, in vergelijking tot de RIBW benchmark, aanzienlijk 
meer tevreden. Elk onderwerp scoort ofwel gelijk of hoger dan de RIBW benchmark. 

 De werkzaamheden hebben een grote invloed op de algemene tevredenheid. De score (7,9) 
ligt boven het gemiddelde van de RIBW AVV (7,3) en van de vorige meting (7,5). De volgende 
aspecten spreken mensen vooral aan: 

 • Het zinvolle werk 
 • Het plezier in het werk 
 • Duidelijkheid van verwachte resultaten 
 • Zelfstandig het werk uit kunnen voeren 

 Ten opzichte van de RIBW benchmark scoort de RIBW AVV opvallend hoog op ‘plezier in het 
werk’ en ‘kans krijgen tot presteren’. Dit hangt waarschijnlijk samen met de vrijheid in 
werkzaamheden die de werknemers ervaren. Ze vinden dat ze verantwoordelijkheid krijgen 
voor hun eigen taken en ervaren de flexibiliteit als een positief punt. Hierdoor voelen ze zich 
betrokken bij hun werkzaamheden.
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 De overallscore voor de ‘arbeidsomstandigheden’ (6,8) ligt boven de RIBW benchmark (6,3). 
Vooral de ‘werktijden’ en ‘het veilig voelen tijdens uitvoeren van het werk’ scoren goed. 
‘Arbeidsomstandigheden’ scoort als één van de weinige onderdelen lager dan de vorige meting. 
Een duidelijk verbeterpunt is de beschikbaarheid van de juiste middelen om efficiënt te 
kunnen werken. 

 Het percentage medewerkers dat de werkdruk goed vindt, ligt op 83,7%. Dit is ver boven de 
RIBW benchmark (66,6%) en ook sterk verbeterd sinds de vorige meting in 2006 (69,9%).  
Als er ontevredenheid over de werkdruk bestaat, dan is er vaak verband met de geringe tijd 
die medewerkers kunnen besteden aan cliënten door de verhouding tussen administratie en 
cliëntenwerk. Dat zie je met name terug bij de oudere medewerkers, die het lastig vinden om 
te werken met nieuwe systemen. 

 De algemene score van ‘organisatie’ is erg hoog (8,0). De score is verbeterd ten opzichte van 
de vorige meting in 2006 (7,7) en ook meer dan een punt hoger dan de RIBW benchmark. 
Veel medewerkers zijn sterk betrokken bij RIBW AVV. De communicatie binnen de RIBW AVV 
draagt veel bij aan het hoge cijfer voor de organisatie. ‘Communicatie belangrijke zaken’ vinden 
medewerkers goed (6,6 ten opzichte van een 5,4 van de RIBW benchmark). Medewerkers zijn 
goed op de hoogte van de doelstellingen en ontwikkelingen van de RIBW AVV. De goede score 
op communicatie heeft veel te maken met de platte organisatie van de RIBW AVV. Ondanks 
de vele verschillende locaties staan medewerkers dicht bij de organisatie. De organisatie is 
open en transparant en medewerkers voelen zich gewaardeerd. 

 Ook klantgerichtheid is een belangrijke factor voor de organisatie. Zowel ‘klantgerichtheid 
heeft prioritei’t (8,0) als ‘klantgerichtheid organisatie’ (8,0) scoren erg hoog. ‘Kwaliteit is 
prioriteit’ (8,1) hangt hier nauw mee samen. Medewerkers missen nog wel de juiste middelen 
om de cliëntgerichtheid te kunnen optimaliseren (zie arbeidsomstandigheden). 

 De ontwikkelingsmogelijkheden (6,4) scoren gelijk aan de RIBW benchmark en aan de vorige 
meting. Positief is dat medewerkers voldoende de kans hebben om ‘nieuwe kennis op te 
doen’ (7,3) en zich ‘willen ontwikkelen binnen vakgebied’ (7,9). Medewerkers vinden de 
doorgroeimogelijkheden alleen wat beperkt. De platte organisatie brengt met zich mee dat  
er geringe verticale doorgroeimogelijkheden zijn. 

 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 arbeidsomstan-
digheden te maken hebben. 

 Eind 2009/begin 2010 is een nieuwe Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd.  
De uitvoering lag bij een externe arbeids- en organisatiedeskundige in nauwe samenwerking 
met P&O en de Arbowerkgroep. Aan de hand van deze inventarisatie zijn er vier plannen 
van aanpak opgesteld; fysieke belasting, gezonde werkplek, ongewenst gedrag en werkstress. 
Dit zijn thema’s uit de GGZ Arbocatalogus. Er kwamen verbeterpunten naar voren, maar 
geen grote risico’s of punten die direct aanpassing behoeven. Dit werd bevestigd door een 
bezoek van de arbeidsinspectie in 2010 die ons complimenteerde met onze goede arbeids-
omstandigheden.

 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.
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 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 
werkgever investeren in zijn 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 vaardig-
heden. Dit vraagt een investering van zowel de werkgever als de werknemer. 

 Uitgangspunt van de RIBW AVV ten aanzien van deskundigheidsbevordering is dat mede-
werkers 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.

 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 beleids-
medewerker Zorg & Kwaliteit is met name 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 
2010 te kunnen invullen.

 In 2010 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; 

 • 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
 In 2009 is het jaargesprekbeleid aangepast. Het competentiemanagement is geïntegreerd  

in de jaargesprekcyclus. Vanaf 2010 zien we dat deze methodiek goed toegepast wordt in  
de gesprekken. Medewerkers bereiden het gesprek voor door na te gaan hoe ze op de 
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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 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
  Gevolgde trainingen en opleidingen en het resultaat daarvan.
  Evaluatie (ontwikkel)afspraken uit het vorige jaargesprek.

 • Functioneren aan de hand van functiebeschrijving en competentieprofiel
  Vastleggen van eventuele (ontwikkel)afspraken op het gebied van kennis, vaardigheden 

en competenties in het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

 • Opleiding en loopbaanontwikkeling
  Deskundigheidsbevordering die kan bijdragen aan de ontwikkelafspraak. 
  Opleiding- en loopbaanwensen van de medewerker.

 • Arbeidsvoorwaarden
  Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. Inzet Levensfasebudget (LFB). Wensen en 

mogelijkheden komend jaar.

 • Arbeidsduur en werktijden
  Opmerkingen en wensen ten aanzien van individuele werktijdenregeling, arbeids-

patroon etc. Balans werk en privé.

 • Arbeidsomstandigheden en werklastbeheersing
  Opmerkingen en wensen ten aanzien van psychische en lichamelijke  

 werkomstandigheden.

 • Ziekteverzuim afgelopen jaar
  Overige onderwerpen (arbeidsvoorwaarden, individuele werktijdenregeling, arbeidsom-

standigheden en werklastbeheersing, balans werk-privé, ziekteverzuim)

 • Overige gespreksonderwerpen
  Leidinggevende en medewerker kunnen daarnaast nog andere gespreksonderwerpen 

toevoegen.

 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 jaarge-
sprek is gevoerd. Het verslag wordt opgeborgen in het personeelsdossier van de medewerker.

 Exitbeleid medewerkers
 Het exitbeleid van de RIBW AVV heeft als doel om inzicht te krijgen in de werkelijke vertrek-

motieven 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 
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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 deze in te vullen. Op verzoek van medewerker of leidinggevende 
kan er daarnaast een exitgesprek plaatsvinden. Na afloop van het jaar stelt de beleidsmede-
werker P&O een jaarverslag op waarin een samenvatting van de uitkomsten van de formu-
lieren en gesprekken is opgenomen.

 In 2010 hebben in totaal 43 medewerkers en 23 stagiaires de organisatie verlaten. De vertrek-
redenen zijn divers. Van de 43 vertrekkende medewerkers zijn er 17 exitformulieren retour 
ontvangen. Dit is een percentage van 39,5%. De stijgende trend ten opzichte van voorgaande 
jaren zet zich voort. In 2008 was dit 32% en in 2009 37,5%. 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 2011 wordt een 
exitbeleidjaarverslag gemaakt met de belangrijkste uitkomsten van de formulieren en de 
interviews. 

 Klachten medewerkers
 In 2010 is de RIBW AVV gaan samenwerken met een nieuwe, externe, vertrouwenspersoon en 

is het doel van het kwaliteitsinstrument aangescherpt. Het beleid omtrent ongewenst gedrag 
is verhelderd. Ongewenst gedrag is gedefinieerd evenals de meldingen die bij de vertrouwens-
persoon thuishoren. 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.

 In 2010 is vier keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Er is geen formele klacht 
ingediend.

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 echter evengoed hoog in het vaandel staan en onderneemt daarom 
verschillende activiteiten. Deze activiteiten gaan verder dan de primaire doelstelling.

 Om als GGZ-instelling voldoende paraat te zijn in de samenleving, is paraatheid al een aantal 
jaar een belangrijk aandachtspunt binnen de RIBW AVV. Dit komt tot uiting in zorgbemidde-
lingteams 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 door hulp te 
bieden aan mensen die het spoor in deze 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.

 Daarnaast nemen hulpverleners van de RIBW AVV ook deel aan de regionale vangnetteams 
in Arnhem en het valleigebied. Ook participeert de RIBW AVV in het nieuwe project Centrale 
Toegang van de gemeente Arnhem.
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 Andere voorbeelden van maatschappelijke paraatheid en maatschappelijk ondernemerschap:
 • Centraal Meldpunt en Vangnetteam in Arnhem;
 • Centraal Meldpunt en Vangnetteam in het valleigebied;
 • Bureau Metgezel voor relatie- en contactbemiddeling;
 • Het Logeerhuis in Arnhem;
 • Kunstwinkel en -atelier De Vrije Blik in Arnhem Centrum;
 • Samenwerkingsproject Vrijwilligerscentrale Arnhem;
 • Samenwerkingsproject Kwartiermaken met Rijnstad te Arnhem;

 • 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 hersen-
letsel;

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

 • Project Weerdjesstraat; een locatie aan de Weerdjestraat in Arnhem waar we in samen-
werking met woningcorporatie Portaal en verschillende zorg- en welzijnspartijen uit 
Arnhem gaan samenwerken in de sfeer van een zogenaamd “Vrijwilligershuis”.  
Het samenwerkingsproject heeft als doel dat burgers van de stad Arnhem en dus ook 
cliënten van de RIBW, hier terecht kunnen voor allerlei zaken op het gebied van werk, 
werktoeleiding en vrijwilligerswerk. Ook zal er een horecavoorziening worden gerealiseerd 
voor jongeren in de sfeer van een leer-/werkproject. 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.

4.7 Financieel beleid
 Het financieel beleid van 2010 is een voortzetting van het in voorgaande jaren ingezette beleid 

en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 • Op basis van interne productieafspraken tussen bestuur en de regiohoofden, worden de 

regionale budgetten vastgesteld, rekening houdende 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 organisatie-

ontwikkeling.

 Het totale budget van de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei is opgebouwd uit de volgende 
inkomstenbronnen: AWBZ-gelden, Justitiële middelen in verband met Forensische zorg, 
Ziektekostenregeling Asielzoekers (ZRA) en overige subsidies en opbrengsten.

 De liquiditeit (442%) en de solvabiliteit (69.7%) zijn zeer goed. Er is voldoende weerstands-
vermogen aanwezig om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. 

 Met overtollige liquiditeiten wordt conform het treasurystatuut risicomijdend omgegaan.
 Gedurende het jaar vindt hierover regelmatig afstemming plaats met de huisbankier. 
 Toekomstige ontwikkelingen worden financieel gevolgd en bewaakt middels een meerjaren-

begroting. 
 Belangrijke ontwikkeling is de transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa 

die tot op heden in aanmerking komen voor de normatieve vergoeding volgens de Beleidsregel 
kleinschalig wonen. Dit huidige systeem wordt vervangen door een systeem van prestatie-
bekostiging. Kapitaalslasten zullen in de toekomst gedekt worden uit de integrale tarieven. 
Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor vastgoed zoals exploitatie-risico’s, boekwaarderisico’s 
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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 
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 aanwij-
zingen bestaan voor de hiervoor genoemde risico’s voor vastgoed. Ingeschat 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.
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Hoofdstuk 5
Jaarrekening 2010



45

 Ref. 31 dec 2010 31 dec 2009

  D	 D

Activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1 2.104.000  1.850.118
Installaties 1 147.931  134.015
Meldingsprojecten 1 0  3.039
Inventaris en automatisering 1 2.353.306  2.394.749

Totaal vaste activa   4.605.237  4.381.921

Vlottende activa
Debiteuren 2 36.279  68.334
Overige vorderingen 2 206.099  328.309
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 3.334.064  1.371.759

  3.576.442  1.768.402

Liquide middelen 4 6.601.201  3.376.535

Totaal vlottende activa   10.177.643  5.144.937

Totaal activa   14.782.880  9.526.858

5.1 Jaarrekening
5.1.1 Balans per 31 december 2010 (na resultaatsbestemming)
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 Ref. 31 dec 2010 31 dec 2009

  D	 	 D

Passiva

Eigen vermogen 5
Kapitaal  590  590
Collectief gefinancierd gebonden vermogen  10.292.394  6.888.206
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen  5.175  5.715

Totaal eigen vermogen   10.298.159  6.894.511

Voorzieningen 6
Onderhoudsvoorziening  840.000  628.000
Voorziening LFB uren  1.274.400  0
Voorziening jubileumuitkering  66.845  56.112

   2.181.245  684.112

Langlopende schulden 7  0  0

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan kredietinstellingen 8 0  9.529
Schulden aan leveranciers 8 433.568  433.782
Belastingen en premies sociale verzekeringen 8 594.611  504.393
Schulden ter zake van pensioenen 8 104.531  77.009
Overige schulden 8 482.858  294.211
Overlopende passiva 8 687.908  629.311

   2.303.476  1.948.235

Totaal Passiva   14.782.880  9.526.858

5.1.1 Balans per 31 december 2010 (na resultaatsbestemming)
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  Realisatie Begroting Realisatie
 Ref. 2010 2010 2009

  D	 D	 D

Bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 15 28.341.855 25.264.413 20.532.747
Overige bedrijfsopbrengsten 16 865.297 269.778 621.359

Som der bedrijfsopbrengsten  29.207.152 25.534.191 21.154.106

Bedrijfslasten
Personeelskosten 17 17.304.494 17.238.508 14.123.288
Afschrijvingen op immateriële en materiële vast activa 18 783.056 731.849 582.915
Overige bedrijfskosten 19 7.782.105 7.729.834 6.578.240

Som der bedrijfslasten  25.869.655 25.700.191 21.284.443

Bedrijfsresultaat  3.337.497 -166.000 -130.337
Financiële baten en lasten 20 66.151 0 144.240

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  3.403.648 -166.000 13.903
Buitengewone baten en lasten  0 0 0

Resultaat boekjaar  3.403.648 -166.000 13.903

Resultaatbestemming  Realisatie  Realisatie
Het resultaat is als volgt verdeeld  2010  2009

  D	 	 D

Toevoeging (onttrekking)
Reserve aanvaardbare kosten  3.587.565  819.496

Bestemmingsreserve
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen  -540  0
Wachtwoningen  0  -138.964
Sociaal Pension Veluwe Vallei  -31.831  0
Beschrijving Zorgarrangementen  0  -35.391
Implementatie cliëntregistratiesysteem  0  -80.595
Beschermd Wonen voor (ex)verslaafde  0  -452
Beschermd Wonen en overbruggingszorg  -339  -26.679
Pilot Kwartiermaken  0  -5.653
Pilot Vrijwilligerswerk  -1.734  -11.200
Incidentele bijdragen  0  -49.326
Egalisatierekening Instandhoudingsinvesteringen  0  -6.845
Dagbesteding  -13.237  -2.745
PR & Communicatie  -9.788  -46.712
Personeel & Organisatie  -39.343  -95.657
Overgangsfase financieringsstromen  -87.104  -112.896
Ontwikkeling BW-plus aanbod  0  -42.479
Kosten ivm verhuizing naar Velperweg  0  -150.000

  3.403.648  13.903

5.1.2 Resultatenrekening over 2010
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 Ref. 2010 2009

  D	 D

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat  3.403.648  13.903

Aanpassingen voor :
– afschrijvingen 783.056  591.850
– Boekwaarde desinvesteringen 0  44.791
– afschrijving ten laste van egalisatierekening afschrijvingen 0  0
– afname/ toename voorzieningen 1.497.133  -17.695
– mutaties Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 0  0

   2.280.189  618.946

Veranderingen in vlottende middelen:
– vorderingen -1.808.040  -737.729
– kortlopende schulden  
 (excl.schulden aan kredietinstellingen) 364.770  287.255

   -1.443.270  -450.474

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  4.240.567  182.375

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  4.240.567  182.375

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa  -1.006.372  -2.839.125

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden  -9.529  -12.706

Mutatie geldmiddelen  3.224.666  -2.669.456

5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2010
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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

5.1.4.1 Algemeen

 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

 De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van titel 9 Boek 2 BW (met uitzon-
dering van afdeling 1, 11 en 12), de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

 Vergelijking met voorgaand jaar

 De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

 Activa en passiva

 Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

 Materiële vaste activa

 De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen, 
bepaald op basis van de geschatte levensduur.

 Sinds 2009 is er sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in 
aanmerking komen voor de normatieve vergoeding volgens de Beleidsregel Kleinschalig wonen. Het huidige, in 
beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaalslasten 
moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor 
het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico’s (marktontwikkeling), en het 
risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen worden op de economische 
levensduur gebaseerd en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Ook voor de huurcontracten van vastgoed 
treedt een bezettingsrisico op.

 Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 was nog onvoldoende zeker wanneer de nieuwe systematiek zal ingaan, 
wat de nieuwe tarieven worden en bestaat nog veel onduidelijkheid over de overgangsregeling. Hierdoor kunnen de 
daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de waardering van de materiële vaste activa niet voldoende zeker 
worden bepaald. Onzeker blijft hoe de definitieve vaststelling van de nieuwe bekostiging zal plaatsvinden.

 Om deze redenen en ingevolge artikel sub 3 sub h van de Regelgeving Verslaggeving WTZi is bij de waardering van de 
materiële vaste activa uitgegaan van de bestaande systematiek van vergoeding conform de Beleidsregel Kleinschalig 
wonen. Er heeft derhalve nog geen impairment plaatsgevonden. 

 Wij schatten in dat er voldoende middelen beschikbaar blijven voor afschrijvingen, rente en huurlasten van vastgoed. 
Het risico op toekomstige impairment van het vastgoed wordt daarom voorlopig ingeschat als zeer beperkt. Onzeker 
blijft evenwel hoe de werkelijke exploitatie zich ontwikkelt, zolang de nieuwe bekostigingssystematiek niet definitief 
vaststaat. Afhankelijk van de definitieve vaststelling en de bijbehorende overgangsregeling kan alsnog in de komende 
jaren een impairment noodzakelijk blijken.

 Vanuit de specifieke kenmerken van het vastgoed zijn wij van mening dat zich voor zowel de panden in eigendom als 
voor de panden die gehuurd worden van derden momenteel geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hierboven 
genoemde nieuwe risico’s voor het vastgoed. De economische gebruiksduur wijkt niet in belangrijke mate af van de 
thans gehanteerde afschrijvingstermijnen op basis van de huidige NZa-beleidsregels.
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 Vlottende activa

 Vorderingen

 Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. 

 Liquide middelen

 Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

 Egalisatierekening afschrijvingen

 De toevoegingen en onttrekkingen aan de egalisatierekening afschrijvingen zijn gebaseerd op de geldende richtlijnen 
van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 Voorzieningen (algemeen)

 Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare 
wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

 Onderhoudsvoorziening

 Voor uitgaven voor regulier en groot onderhoud is een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen 
over een aantal boekjaren. Aan de voorziening worden bedragen voor regulier en groot onderhoud toegevoegd 
gebaseerd op een lange termijn huisvestingsplan. De uitgaven voor groot en regulier onderhoud worden ten laste  
van deze voorziening gebracht, zodat per saldo de toekomstige uitgaven van groot onderhoud voorzien zijn.

 Voorziening Levensfasebudget (LFB)

 Met ingang van 01-01-2010 ontvangen werknemers een aantal verlofuren per kalenderjaar in de vorm van een 
levensfasebudget (LFB). Deze uren kunnen door de werknemer (deels) jaarlijks als verlof worden opgenomen dan wel 
(deels), in het Levensfasebudget (LFB) worden gespaard. Voor deze gespaarde uren is in 2010 een voorziening gevormd. 
Tevens is er een voorziening gevormd voor de overgangsregeling, zoals deze in de CAO is beschreven, voor de leeftijds-
groep 45 t/m 64 jaar.

 Voorziening jubileumuitkeringen

 Ten behoeve van de toekomstig te verwachten jubilarissen onder werknemers is een voorziening voor jubileumuit-
keringen gevormd.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

 Algemeen

 Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop 
deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; 
baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten 
uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

 Pensioenen

 Stichting RIBW Arnhem & Veluwe Vallei heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk  
is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM. Stichting 
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 
tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting RIBW Arnhem & Veluwe Vallei heeft 
daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies 
tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Activa

1.  Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31 dec 2010 31 dec 2009

 D	 D

Terreinvoorzieningen 176.503 176.503
Terreinaanleg 8.372 9.796
Gebouwen 284.282 311.867
Verbouwingen 1.634.843 1.351.952
Installaties 147.931 134.015
Meldingsprojecten 0 3.039
Inventaris 2.154.227 2.155.299
Automatisering 199.079 239.450

Totaal materiële vaste activa 4.605.237 4.381.921

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 
onder 5.1.6.

5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2010
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Vlottende activa

2.  Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt:    31 dec 2010 31 dec 2009

    D	 D

Vorderingen op debiteuren    36.279 68.334
Nog te ontvangen bedragen:
PC-leningen    370 1.124
Rentebaten    70.270 69.375
Overige vorderingen    52.009 124.105
Menzis Coa (asielzoekers)    76.819 58.115
Waarborgsommen    6.631 2.400
Vooruitbetaalde betalingsverplichting    0 73.191

Totaal nog te ontvangen bedragen    206.099 328.309

Totaal vorderingen en overlopende activa    242.378 396.643

3.  Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

  t/m 2008 2009 2010 totaal

  D	 D	 D	 D

Saldo per 1 januari  138.158 1.233.601 0 1.371.759
Financieringsverschil boekjaar  0 0 3.083.468 3.083.468
Correcties voorgaande jaren  0 138.158  138.158

Betalingen/ontvangsten  -138.158 -1.121.163 0 -1.259.321

Subtotaal mutatie boekjaar  -138.158 -983.005 3.083.468 1.962.305

Saldo per 31 december  0 250.596 3.083.468 3.334.064

Stadium van vaststelling (per erkenning):  c b a
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar    2010 2009

  	 	 D	 D

Wettelijk budget aanvaardbare kosten    28.122.170 20.592.245
Af: ontvangen voorschotten    25.120.226 19.299.146
Bij: correctie budget (bonus-malus)     81.524 78.660

Totaal financieringsverschil    3.083.468 1.371.759

5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2010
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Activa

4.  Liquide middelen

De specificatie is als volgt:   31 dec 2010 31 dec 2009

   D	 D

ING Bank Centraal Bureau   6.371.501 3.184.366
Kassen woonvormen   6.689 6.161
Bank en Giro woonvormen   222.474 185.508

Centrale kas   537 499

Totaal liquide middelen   6.601.201 3.376.535

Afgegeven bankgaranties tbv huur
Stichting Woonstede, Ede 3.200,00
Dhr. G.G.L.Th. Van Eijl, Bussum 4.900,00
Dhr. G.G.L.Th. Van Eijl, Bussum 4.940,00
Stichting Vivare, Arnhem 6.645,75

IWA vastgoed, Lemeleveld 5.100,00

Totaal 24.785,75

Toelichting:
Met bankier is een rekening-courant kredietlimiet overeengekomen van D 225.000,-

5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2010
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Passiva

5.  Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:   31 dec 2010 31 dec 2009

    D	 D

Kapitaal    590 590
Collectief gefinancierd gebonden vermogen    10.292.394 6.888.206
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen    5.175 5.715

Totaal eigen vermogen    10.298.159 6.894.511

Kapitaal
  Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven:   1 jan 2010 bestemming mutaties 31 dec 2010

  D	 D	 D	 D

Kapitaal  590 0 0 590

  590 0 0 590

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
  Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven:  1 jan 2010 bestemming mutaties 31 dec 2010

  D	 D	 D	 D

Reserve aanvaardbare kosten:  6.104.090 3.587.565 -1.740.000 7.951.655

Bestemmingsreserves:
De specificatie is als volgt:
Bestemmingsreserves ten dienste van dagbesteding en zingeving
Weerdjesstraat  0 0 300.000 300.000
Pilot Kwartiermaken  0 0 50.000 50.000
Pilot Vrijwilligerswerk  1.734 -1.734 0 0
Inloop financiering en overgang naar Wmo  0 0 200.000 200.000
Dagbesteding  45.755 -13.237 150.000 182.518
KUNSTportaal  0 0 100.000 100.000

Totaal  47.489 -14.971 800.000 832.518

Overige bestemmingsreserves
Resos  0 0 350.000 350.000
Sociaal Pension Veluwe Vallei  100.000 -31.831 0 68.169
Wijkgericht werken  0 0 60.000 60.000
Beschermd Wonen voor (ex)verslaafden  199.548 -339 0 199.209
Beschermd Wonen en overbruggingszorg  173.321 0 0 173.321
De Wissel, Domotica en E-health  0 0 50.000 50.000
PR & Communicatie  9.788 -9.788 0 0
Personeel & Organisatie  39.343 -39.343 80.000 80.000
Overgangsfase financieringsstromen  87.104 -87.104 0 0
Ontwikkeling BW-plus aanbod  77.521 0 0 77.521
ICT Beleidsplan  0 0 200.000 200.000
Het nieuwe werken  0 0 50.000 50.000
HEE Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid  0 0 100.000 100.000
Kosten opstart projecten Centraal Wonen  50.000 0 50.000 100.000

Totaal  736.627 -168.406 940.000 1.508.219

Totaal bestemmingsreserves  784.116 -183.377 1.740.000 2.340.739

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen  6.888.206 3.404.188 0 10.292.394

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen  5.715 -540 0 5.175

Totaal  6.893.921 3.403.648 0 10.297.569

5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2010
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    2010 2009

    D	 D

Weerdjesstraat (Horeca, kunstgalerij)
Deze reserve is bestemd voor de aanloopkosten van de nieuwe activiteit dagbesteding
horeca in het nieuwe pand aan de Weerdjesstraat te Arnhem alsmede ter dekking van  
de kosten voor de samenwerking tussen de huurders gebouw Weerdjesstraat inclusief  
projectleiding voor de jaren 2011 en 2012
Stand per 1 januari    0 0
Dotatie    300.000 0

    300.000 0
Onttrekking    0 0

Stand per 31 december    300.000 0

Pilot Kwartiermaken
Uit deze reserve zullen de kosten voor onderzoek en uitvoering, om het voor cliënten
toegankelijk maken van verenigingsleven, wijk en buurtgerichte activiteiten, worden  
gefinancierd voor de periode 2011 en 2012.
Stand per 1 januari    0 5.653
Dotatie    50.000 0

    50.000 5.653
Onttrekking    0 -5.653

Stand per 31 december    50.000 0

Pilot Vrijwilligerswerk
Uit deze reserve zullen de kosten voor onderzoek en uitvoering, om cliënten te laten
instromen in het reguliere vrijwilligerswerk, worden gefinancierd.
Het project is in 2010 afgerond. Het project Vrijwilligerswerk is voor een beperkt aantal
cliënten zeer waardevol gebleken. Naar structurele financiering wordt gezocht.
Stand per 1 januari    1.734 12.934
Dotatie    0 0

    1.734 12.934
Onttrekking    -1.734 -11.200

Stand per 31 december    0 1.734

Inloop financiering en overgang naar Wmo
Reserve is bestemd voor de overgang van de financiering van de inloop van AWBZ
naar de Wmo. Overgang zal naar verwachting in 2013 afgerond zijn.
Stand per 1 januari    0 0
Dotatie    200.000 0

    200.000 0
Onttrekking    0 0

Stand per 31 december    200.000 0

Dagbesteding
Regiokalenders, ontwikkeling draaiboek, productenboek/PR-materiaal mbt dagbesteding.
Ontwikkelingskosten en aanloopkosten Vouchersystematiek in 2011 en 2012.
Stand per 1 januari    45.755 48.500
Dotatie    150.000 0

    195.755 48.500
Onttrekking    -13.237 -2.745

Stand per 31 december    182.518 45.755
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    2010 2009

    D	 D

KUNSTportaal
Ontwikkelingskosten en financiering KUNSTportaal in 2011.
Stand per 1 januari    0 0
Dotatie    100.000 0

    100.000 0
Onttrekking    0 0

Stand per 31 december    100.000 0

RESOS
Uit deze reserve worden de advies-, implementatie- en aanloopkosten gefinancierd met betrekking
tot het samenwerkingsproject met Pro Persona voor Resos nieuwe stijl voor 2011 en 2012.
Stand per 1 januari    0 0
Dotatie    350.000 0

    350.000 0
Onttrekking    0 0

Stand per 31 december    350.000 0

Sociaal Pension Veluwe Vallei
Uit deze reserve zullen de ontwikkelingskosten voor de Sociaal Pension Veluwe Vallei
worden gefinancierd. Het project is in 2007 van start gegaan en loopt (door het tot nu  
toe niet kunnen vinden van geschikte panden) tot en met 2011.
Stand per 1 januari    100.000 100.000
Dotatie    0 0

    100.000 100.000
Onttrekking    -31.831 0

Stand per 31 december    68.169 100.000

Wijkgericht werken
Deze reserve is bestemd voor de financiering van het wijkgericht werken in Arnhem
en Wageningen in 2011 en 2012.
Stand per 1 januari    0 0
Dotatie    60.000 0

    60.000 0
Onttrekking    0 0

Stand per 31 december    60.000 0

Beschermd Wonen voor (ex)verslaafden
Ten behoeve van aanloopkosten en ontwikkelkosten in 2011 voor BW (ex.) verslaafden.
Conform masterplan “Minder opvang, Beter leven” van de gemeente Arnhem.
Dit betekent dat de gemeente minimaal 50% van alle dak-en thuislozen “onder dak” wil
hebben i.p.v. in de opvangvoorzieningen.
Stand per 1 januari    199.548 200.000
Dotatie    0 0

    199.548 200.000
Onttrekking    -339 -452

Stand per 31 december    199.209 199.548
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    2010 2009

    D	 D

Beschermd Wonen en overbruggingszorg
Ten behoeve van aanloopkosten voor het leveren van overbruggingszorg vanaf 2007.
Tot nu toe geen noodzaak dit in de sfeer van “overbruggingszorg” aan te bieden.
Vermoedelijk wel noodzaak in 2011/2012.
Stand per 1 januari    173.321 200.000
Dotatie    0 0

    173.321 200.000
Onttrekking    0 -26.679

Stand per 31 december    173.321 173.321

De Wissel, Domotica en E-health
Uit deze reserve worden advies- en implementatiekosten voor 2011 en 2012 gefinancierd  
met betrekking tot de samenwerking met het dr. Leo Kannerhuis (De Wissel) op het gebied  
van Domotica en E-health.
Stand per 1 januari    0 0
Dotatie    50.000 0

    50.000 0
Onttrekking    0 0

Stand per 31 december    50.000 0

PR & Communicatie
Informatiebladen BW-cliënten, PR BZW-cliënten, communicatie Wmo, personeelsblad  
en advertorials.
Stand per 1 januari    9.788 56.500
Dotatie    0 0

    9.788 56.500
Onttrekking    -9.788 -46.712

Stand per 31 december    0 9.788

Personeel & Organisatie 
Werving en selectiekosten van nieuw personeel en deskundigheidsbevordering medewerkers.
In verband met verwachte groei in 2011.
Stand per 1 januari    39.343 135.000
Dotatie    80.000 0

    119.343 135.000
Onttrekking    -39.343 -95.657

Stand per 31 december    80.000 39.343

Financieringsstromen
Overgangsfase financieringsstromen behandelmodule score naar ZZP etc.
Stand per 1 januari    87.104 200.000
Dotatie    0 0

    87.104 200.000
Onttrekking    -87.104 -112.896

Stand per 31 december    0 87.104
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    2010 2009

    D	 D

Ontwikkelingskosten BW-plus
Ontwikkelingskosten BW-plus aanbod voor de periode 2011 t/m 2013.
Stand per 1 januari    77.521 120.000
Dotatie    0 0

    77.521 120.000
Onttrekking    0 -42.479

Stand per 31 december    77.521 77.521

ICT Beleidsplan
Uit deze reserve worden de kosten voor advies en implementatie van het nieuwe
ICT-beleidsplan gefinancierd voor de periode 2011 t/m 2014.
Stand per 1 januari    0 0
Dotatie    200.000 0

    200.000 0
Onttrekking    0 0

Stand per 31 december    200.000 0

Het nieuwe werken
Uit deze reserve worden de advieskosten voor beleid en implementatie voor de jaren 2011
en 2012 gefinancierd met betrekking tot het nieuwe werken.
    0 0
Dotatie    50.000 0

    50.000 0
Onttrekking    0 0

Stand per 31 december    50.000 0

HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid)
Uit deze reserve worden de advieskosten voor beleid en implementatie voor de jaren 2011 en
2012 gefinancierd met betrekking tot HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid)
Stand per 1 januari    0 0
Dotatie    100.000 0

    100.000 0
Onttrekking    0 0

Stand per 31 december    100.000 0

Kosten opstarten nieuwe Centraal Wonen projecten
Deze reserve is gevormd voor de financiering van de opstart van nieuwe Centraal
Wonen projecten voor de jaren 2011 t/m 2013.
Stand per 1 januari    50.000 50.000
Dotatie    50.000 0

    100.000 50.000
Onttrekking    0 0

Stand per 31 december    100.000 50.000
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Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Betreft schenkingen, te besteden ten behoeve van de bewoners van locatie Dieren.

  Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven:  1-jan-2010 bestemming mutaties 31-dec-2010

  D D D	 D

Bestemmingsfondsen:
Fonds Tromp Meesters  5.715 -540 0 5.175

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen  5.715 -540 0 5.175
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Passiva

6.  Voorzieningen
  Saldo per  Dotatie Onttrekking Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven:  1 jan 2010   31 dec 2010

  D D D	 D

Onderhoudsvoorziening  628.000 323.457 111.457 840.000
Voorziening jubileumuitkering  56.112 17.154 6.421 66.845
Voorziening LFB-uren  0 1.274.400 0 1.274.400

Totaal voorzieningen  684.112 1.615.011 117.878 2.181.245

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

Onderhoudsvoorziening
Voor uitgaven voor regulier en groot onderhoud is een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal
boekjaren. Aan de voorziening worden bedragen voor regulier en groot onderhoud toegevoegd gebaseerd op een lange termijn
huisvestingsplan getoetst aan de huisvestingsnorm. De uitgaven voor groot en regulier onderhoud worden ten laste van deze
voorziening gebracht, zodat per saldo de toekomstige uitgaven van groot onderhoud voorzien zijn.
De voorziening is in overwegende mate kortlopend van aard.

Voorziening Levensfasebudget (LFB)
(LFB). Deze uren kunnen door de werknemer (deels) jaarlijks als verlof worden opgenomen dan wel (deels) in het Levensfasebudget (LFB) 
worden gespaard. Voor deze gespaarde uren is een voorziening gevormd en is in overwegende mate langlopend van aard. Tevens is er een 
voorziening gevormd voor de overgangsregeling, zoals deze in de CAO is beschreven, voor de leeftijdsgroep 45 t/m 64 jaar.

Voorziening jubileumuitkeringen
Ten behoeve van de toekomstig te verwachten jubilarissen onder werknemers is een voorziening voor jubileumuitkeringen
gevormd. De voorziening is in overwegende mate langlopend van aard.

7.  Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:     31 dec 2010 31 dec 2009

  	  D	 D

Schulden aan kredietinstellingen    0 0

Totaal langlopende schulden    0 0

Het verloop is als volgt weer te geven:    31 dec 2010 31 dec 2009

  	  D	 D

Stand per 1 januari    9.529 22.235
Bij: nieuwe leningen    0 0
Af: aflossingen     9.529 12.706

Stand per 31 december    0 9.529

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar    0 9.529

Stand langlopende schulden per 31 december    0 0

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) (aflossingsverplichtingen)  0 9.529
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)   0 0
Hiervan langlopend (> 5 jaar)    0 0

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2010
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Passiva

8.  Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt:    31 dec 2010 31 dec 2009

    D	 D

Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen    0 9.529

    0 9.529

Schulden aan leveranciers
Crediteuren    433.568 433.782

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Belastingen en sociale premies    594.611 504.393

Schulden ter zake pensioenen
Pensioenfonds Zorg en Welzijn    104.531 77.009

Overlopende passiva
Vakantiegeld + dagen    687.908 629.311

Overige schulden:
Justitie Forensische Zorg    48.752 42.074
Gemeente Arnhem subsidie 2009    15.913 36.764
Gemeente Arnhem subsidie 2010    78.206 0
Gemeente Wageningen subsidie 2011    9.743 0
Dagbesteding    11.578 0
Nog te betalen salarissen    5.862 12.257
Accountants- en administratiekosten    25.000 20.000
Personeelsvereniging    10.374 9.711
Jaarverslag, Jaardocument, Beleidsplan    35.679 0
Nog te betalen verzekeringspremie    6.244 10.543
Nog te betalen onderhoudskosten    29.722 18.323
GGZ Nederland contributie    10.500 10.500
Reservering loonkosten langdurig zieken    11.500 46.000
Reservering overproductie 2009    33.781 33.781
Reservering ntb huurkosten    78.000 0
Beëindigvergoeding medewerkers    40.311 27.000
Diversen    31.695 27.258

    482.858 294.211

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva    2.303.476 1.948.235

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Gestelde zekerheden
Ten behoeve van de bankier ter beschikking gestelde kredietfaciliteiten inzake de rekening-courant kredietlimiet van D 225.000,-
en de lening ten behoeve van de financiering van de inventaris te Wageningen (ING), zijn de volgende zekerheden gesteld:
- een hypotheek ad D 862.182,- op het bedrijfspand gelegen aan de industrielaan1, 6951 KD te Dieren.

5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2010
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15.  Wettelijk budget aanvaardbare kosten  2010  2009

   D	 	 D

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar  20.532.747  17.483.827

Productieafspraken verslagjaar
Wijziging door nieuwe zorgzwaarte 2.164.291  0
Verschil door kas/jaarbasis rekenstaat 1.378.373  380.753
Prijsindexatie loon- materiële kosten 577.947  428.436
Inhaal index extramuraal 2009 46.161  -93.757
Inhaal index extramuraal 2010 -36.869  0
Nacalculatie 2009 0  112.441
Nacalculatie 2010 255.845  0
Groei normatieve kapitaalslasten (kleinschalig wonen) 0  0

   4.385.748  827.873

Uitbreiding erkenning en toelating:
– loon- en materiële kosten 2.561.079  1.946.299
– normatieve kapitaalslasten 807.787  484.389
– normatieve kapitaalslasten forensische plaatsen (5) 37.758  0

   3.406.624  2.430.688

BZW
Aanvullende productieafspraken jaar 2010 BZW  -141.519  -371.737

Uren ondersteunende begeleiding Onder Aannemers
Nieuwe productieafspraken jaar 2010 O.A.  -18.297  182.884
(4.268 uur naar 3.841 uur)

Inloopuren
Aanvullende productieafspraken jaar 2010 inloop  -19.791  0
(65 naar 59 weken)

Dagbesteding extramuraal
Aanvullende productieafspraken jaar 2010 dagbesteding  48.568  85.918
(0 naar 5.134 uur)

Vervoerskosten dagbesteding
Nieuwe productieafspraak jaar 2010  9.616  -5.415
(334 naar 554 cliënten)

Overige mutaties:
Herallocatie ZZP 0  36.869

   0  36.869

Subtotaal wettelijk budget boekjaar  28.203.696  20.670.907

Correcties  138.159  -138.159
Voorgaande jaren  0  0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten verslagjaar  28.341.855  20.532.747

5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2010
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Baten

16.  Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
 Realisatie Begroting Realisatie
De specificatie is als volgt: 2010 2010 2009

 D	 D	 D

Overige dienstverlening:
Inkoop Forensische Zorg, Inkomsten justitiële cliënten BW en BZW 167.451 0 77.765

Overige subsidies:
Asielzoekersproject 260.222 0 172.824

Overige opbrengsten:
Rijnstad bijdrage vangnetteam 21.856 32.000 21.570
Gemeente Arnhem Ondersteunende Begeleiding, ZBM 118.645 81.223 164.489
Gemeente Wageningen Ondersteunende Begeleiding, ZBM 8.882 18.900 14.078
Gemeente Ede bijdrage vangnetteam jaar 5.343 26.000 7.090
Opbrengsten Sociale Activering 105.400 0 0
Opbrengst PGB 7.167 0 21.158
Opbrengst Mode met een Missie 13.750 10.000 44.250
Ministerie VWS Stagefonds 2009-2010 39.921 0 19.550
Overige bijdragen 116.661 101.655 78.585

 437.624 269.778 370.770

Totaal 865.297 269.778 621.359

17.  Personeelskosten
 Realisatie Begroting Realisatie
De specificatie is als volgt: 2010 2010 2009

 D	 D	 D

Lonen en salarissen 12.825.190 12.578.174 10.139.443
Sociale lasten 1.666.793 1.956.355 1.494.192
Pensioenpremie 932.703 1.185.671 790.625
Andere personeelskosten:
Overige personeelskosten 724.254 699.190 685.435
ARBO-zorg 0 0 0
Ziektekostenverzekering 54.009 25.880 44.251

Subtotaal 16.202.948 16.445.270 13.153.947
Personeel niet in loondienst (onderaannemers) 120.940 14.100 185.572
Overige personeel niet in loondienst 980.607 779.138 783.769

Totaal personeelskosten 17.304.494 17.238.508 14.123.288

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE 326  286

Overige personeelskosten
Studiekosten 252.709 222.500 227.856
Coaching teams 35.696 69.600 53.988
Congressen/symposia 7.268 9.630 8.256
Geschenken jubilea/feestdagen 48.786 33.100 34.902
Kantine kosten/catering 38.063 28.250 34.985
Werving en selectie 87.905 61.000 95.657
Reiskosten woon/werk 166.169 120.960 133.113
ARBO-zorg 21.544 42.500 14.467
Overige 66.116 111.650 82.212

 724.254 699.190 685.435

5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2010
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Lasten

18.  Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa
  Realisatie Begroting Realisatie
De specificatie is als volgt: 2010 2010 2009

  D	 D	 D

Overige afschrijvingen:
– materiële vaste activa 783.056 731.849 591.850

Subtotaal afschrijvingen 783.056 731.849 591.850

Afschrijving ivm verkorting levensduur activa CB en Arnhem-Zuid 0 0 -8.935

Totaal afschrijvingen 783.056 731.849 582.915

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening – verloopoverzichten  
materiële vaste activa 2010

	 	 D

Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa 783.056

Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten 783.056

Totaal afschrijvingen resultatenrekening 
(exclusief dotatie/vrijval egalisatierekening afschrijving) 783.056

19.  Overige bedrijfskosten
  Realisatie Begroting Realisatie
De specificatie is als volgt: 2010 2010 2009

  D	 D	 D

Huisvestingskosten 1.036.443 808.063 713.258
Organisatiekosten 1.696.335 1.479.543 1.688.751
Onderhoudskosten 1.317.611 859.737 1.266.823
Verzorgingskosten 1.330.147 1.452.904 1.129.064
Diverse baten en lasten 0 0 605
Kapitaalslasten 2.401.568 3.129.587 1.779.739

Totaal bedrijfskosten 7.782.105 7.729.834 6.578.240

Huisvestingskosten
Gas, water en electra 700.629 552.383 441.569
Schoonmaakkosten 86.319 49.670 69.241
Belastingen en zakelijke lasten 67.627 22.700 46.007
Verzekeringen 19.376 30.000 34.482
Overige 162.492 153.310 121.959

  1.036.443 808.063 713.258

5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2010
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 Realisatie Begroting Realisatie
 2010 2010 2009

 D	 D	 D

Organisatiekosten
Telefoonkosten 138.932 157.500 155.879
Kantoormiddelen/kopieerkosten 63.670 56.020 70.469
Computerkosten 342.892 148.500 352.982
Organisatieontwikkeling 109.953 141.695 239.180
Reis- en verblijfkosten 148.949 154.100 146.519
Kosten overige projecten 285.192 146.697 111.420
Bijdragen/contributies/donaties 65.164 51.120 128.402
Accountantskosten 66.493 40.000 50.154
Honoraria deskundigen 5.339 25.000 7.841
PR/voorlichting 178.920 183.855 163.478
Bestuurskosten 33.932 30.000 38.075
Portokosten 26.263 26.250 26.778
Kosten ondernemingsraad 11.521 10.000 7.786
Kosten bewonersraad/commissie 16.753 11.135 10.818
Kosten bijdrage RIBW Alliantie 21.855 22.000 21.073
Overige 180.507 275.671 157.898

 1.696.335 1.479.543 1.688.751

Onderhoudskosten
Onderhoudskosten 1.317.611 859.737 1.266.823

 1.317.611 859.737 1.266.823

Verzorgingskosten
Voeding 858.656 898.762 708.571
Ontwikkeling en ontspanning 157.151 202.380 139.724
Waskosten 131.455 146.531 110.929
Lectuur 43.779 54.942 35.092
Overige verzorgingskosten 139.106 150.289 134.747

 1.330.147 1.452.904 1.129.064

Diverse baten en lasten
Overige baten en lasten 0 0 605
Vrijval reserveringen

 0 0 605

Huren
Huren 2.401.568 3.129.587 1.779.739

 2.401.568 3.129.587 1.779.739

20.  Financiële baten en lasten
 Realisatie Begroting Realisatie
De specificatie is als volgt: 2010 2010 2009

 D	 D	 D

Rentebaten 66.417 50.000 145.343

Subtotaal financiële baten 66.417 50.000 145.343

Rentelasten -266  -1.104

Subtotaal financiële lasten -266 0 -1.104

Totaal financiële baten en lasten 66.151 50.000 144.240



68

23.  Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welke bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt:

 Naam J. Jansen-Krajenbrink
  Jaar 2010 Jaar 2009

1. Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 1-2-1991 1-2-1991
2. Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? J J
3. Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 31-dec-10 31-dec-09
4. Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? J J
5. Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 0 0
6.	 Wat	is	de	aard	van	de	(arbeids)overeenkomst?	 Onbepaalde	tijd	 Onbepaalde	tijd
7.	 Welke	salarisregeling	is	toegepast?	 Huidige	NVTZ-regeling	 Huidige	NVTZ-regeling
8. Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 100%
9. Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars-uitkeringsalaris en
 andere vaste toelagen 126.957 126.334
10. Waarvan verkoop verlofuren 0 0
11. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 0 0
12. Bruto-onkostenvergoeding 0 1.080
13. Werkgeversbijdrage sociale lasten 11.023 11.140
14. Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 14.012 12.920
15. Ontslagvergoeding 0 0
16. Bonussen 0 0
17. Totaal inkomen (9+12 t/m 16) 151.991 151.474
18. Cataloguswaarde auto van de zaak * *
19. Eigen bijdrage auto van de zaak 0 0

* Bestuurder RIBW schaft auto zelf aan c.q. is juridisch eigenaar en draagt hierin zelf economisch risico.
 Krijgt vanuit RIBW vergoeding van brandstof, verzekering, belasting, onderhoud en afschrijving op basis  
 van gedocumenteerde declaratie.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt:

Naam Functie Bezoldiging

D.J.B. Ringoir Voorzitter D 7 .500,00
R.J. Dijkhuizen Vice-voorzitter  D 5 .000,00
N.W.A. Vos Lid D 6 .250,00
A.J. Zeldenrust Lid D 5 .000,00
L.R. Kool Lid D 6 .250,00

25.  Honoraria accountant
   2010 2009

   D	 D

De honoraria van de accountant over 2010 zijn als volgt geschat:
1. Controle van de jaarrekening  35.000 34.987
2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)  16.000 15.167
3. Fiscale advisering  0 0
4. Niet-controlediensten  0 0

Totaal honoraria accountant  51.000 50.154

5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2010
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5.2 Overige gegevens
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

 De Raad van Bestuur van de Stichting RIBW Arnhem & Veluwe Vallei heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in de 
vergadering van 12 april 2011.

 De Raad van Toezicht van de Stichting RIBW Arnhem & Veluwe Vallei heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in de 
vergadering van 20 april 2011.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

 In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de vrije beschikking over het behaalde resultaat.

5.2.3 Resultaatbestemming

 Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

 Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die aanpassing van de jaarrekening zouden vereisen.

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

 Naam Woonplaats Functie Handtekening

1. De heer Dr. D.J.B. Ringoir Huissen Voorzitter w.g.

2. De heer R.J. Dijkhuizen Arnhem Vice-voorzitter w.g.

3. Mevr. N.W.A. Vos Heteren Lid w.g.

4. Mevr. A.J. Zeldenrust Doorwerth Lid w.g.

5. De heer Mr. L.R. Kool Doorwerth Lid w.g.

 Bestuurder

 Mevrouw J.W. Jansen-Krajenbrink MHA Winterswijk Bestuurder w.g.

5.2.6 Controleverklaring

 De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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