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Voorwoord 
 
“We zijn trots op wat we hebben bereikt in het eerste jaar van ons 
meerjarenbeleidsplan 2016-2020!” 
 
‘Samenwerken aan Duurzaam Herstel’ is de titel van ons meerjarenbeleidsplan. Met grote 
inzet en betrokkenheid van alle medewerkers is voortvarend (samen)gewerkt aan dit 
duurzame herstel. Het jaar 2016 heeft mooie resultaten opgeleverd. Wij willen er graag een 
aantal belichten. 
 
Herstel-ontwikkeling, ervaringsdeskundigheid en empowerment 
De Regionale Adviesraden, Cliëntenraad, medewerkers ZO en cliënt kwartiermakers hebben 
een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de herstel-ontwikkeling, ervaringsdeskundigheid 
en Empowerment binnen onze organisatie. De WRAP en krachtverhalen zijn hiervan mooie 
voorbeelden. En natuurlijk zijn we trots op onze studenten van Howie the Harp. 
Ervaringsdeskundigheid krijgt daardoor in onze samenleving op een professionele wijze vorm. 
 
Ambulantisering 
De ambulantisering is verder doorgevoerd. In de regio’s zijn diverse beschermd 
wonen-plaatsen afgebouwd en zijn cliënten zelfstandig gaan wonen. Om hier in de toekomst 
verder uitvoering aan te geven, zijn intensievere vormen van samenwerking en nieuwe 
concepten belangrijk: 
- Zo hebben we een intentieverklaring opgesteld met Pro Persona, waarbij het onze bedoeling 
is om intensief samen te werken vanuit ieders kerncompetenties op het gebied van de 
complexe ambulante begeleiding en behandeling.  
- Een vernieuwend woon- en begeleidingsconcept ‘Van Plek naar Stek’ is op projectbasis 
gestart. In nauwe samenwerking hebben medewerkers, vrijwilligers, cliënten en 
Volkshuisvesting hieraan invulling gegeven. Alle partijen zijn enthousiast. In twee wijken zijn 8 
cliënten, binnen een straal van 1 kilometer ten opzichte van elkaar, zelfstandig gaan wonen en 
hebben ze een buurtcirkel gevormd. Hoewel de eindevaluatie nog niet heeft plaatsgevonden, 
kunnen we alvast wel concluderen dat de projectresultaten veelbelovend zijn en dat een 
grotere groep cliënten de stap naar duurzaam zelfstandig wonen door dit initiatief heeft durven 
en kunnen zetten. 
 
Samenwerking gemeenten, wijkteams/sociale teams 
Onze samenwerking met gemeenten en wijkteams/sociale teams is verder uitgebouwd en 
verstevigd. We hebben hierbij ingezet op het leveren van een goede en duurzame bijdrage 
aan de decentralisatie-doelstellingen van gemeenten. We hebben zowel projectmatig als 
beleidsmatig met vele gemeenten samengewerkt. 
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De specialist in herstelondersteunende zorg 
Een deel van onze begeleiders is in september weer naar school gegaan! Zij zijn van start 
gegaan met de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Een belangrijke en 
mooie, maar ook noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat het kennisniveau van onze 
medewerkers blijft aansluiten bij de eisen van de veranderende maatschappij en financiers. 
 
In de regio’s is met veel enthousiasme gewerkt aan team-ontwikkelplannen, doelgericht en 
methodisch werken en zijn er waardevolle trainingen verzorgd om onze herstelondersteunende 
begeleiding verder kracht bij te zetten. 
 
Om goed leiding te geven aan alle ontwikkelingen en veranderingen is er voor de 
regiomanagers samen met de Raad van Bestuur een management ontwikkelprogramma 
opgezet. Een inspirerend en leerzaam programma. 
 
“We zijn goed op weg en zetten onze lijn in 2017 consistent door!” 
 
We verwachten met dit jaarverslag een integraal en transparant beeld te geven van de 
resultaten die in 2016 zijn bereikt. Dit jaarverslag is tot stand gekomen mede dankzij bijdragen 
van medewerkers, Raad van Toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Hiervoor 
willen wij een ieder graag hartelijk bedanken. We realiseren ons dat de nieuwe ontwikkelingen 
en veranderingen op gezette momenten veel inzet, flexibiliteit en vernieuwingskracht vragen 
en zijn trots op de overwegend positieve manier waarop een ieder dit heeft opgepakt. 
 
Net als in voorgaande jaren brengen we ook dit jaar separaat een publieksversie van het 
jaarverslag uit om onze regio-specifieke activiteiten en resultaten breed onder de aandacht te 
brengen. Hiervoor verwijzen wij graag naar onze website www.ribwavv.nl.  
 
Hillegonde van den Berg en Harry Matser 
Raad van Bestuur RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 
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1. Profiel van de organisatie  
 
1.1  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 
 

1.2 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 unit-managementmodel. Dit model sluit goed aan bij de doelstellingen van RIBW 
AVV en kenmerkt zich door het zogenaamde gedecentraliseerde (zorg)ondernemerschap. 
Belangrijke uitgangspunten van het unit-managementmodel zijn integraal management en het 
werken met resultaat- en budgetverantwoordelijke eenheden. De decentrale werkeenheden 
worden daarbij ondersteund door het Centraal Bureau van RIBW AVV, gevestigd in Arnhem.  
 
Sinds 2013 kent RIBW AVV een tweehoofdige Raad van Bestuur. In het kader van 
medezeggenschap heeft RIBW AVV zowel een ondernemings- als een cliëntenraad.  
 
Vanuit de regionale en decentrale werkeenheden bedienen we in het gehele werkgebied van 
RIBW AVV onze cliënten. RIBW AVV heeft vanuit de Wmo, Jeugdwet en Wlz de volgende 
functies: persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling en verblijf. 
  

1.3 Kerngegevens  
 
1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering  

Doelstelling RIBW AVV 
RIBW AVV ondersteunt en begeleidt jongeren (vanaf 11 jaar), volwassenen en ouderen die 
psychiatrische en/of psychosociale problemen hebben bij wonen, leven en werken. Dit doet 
RIBW AVV ambulant of in een beschermende woonsetting. Met behulp van onze 
specialistische begeleiding ontwikkelen cliënten zelf de gereedschappen om (zoveel mogelijk) 
de regie over hun eigen leven te kunnen voeren en waarmee zij mee kunnen doen in de 
samenleving.  
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RIBW AVV biedt haar begeleiding zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Dit kan variëren 
van korte specialistische begeleiding tot langdurende specialistische begeleiding thuis of in 
een beschermende omgeving.  
 
In de statuten van RIBW AVV staat haar doelstelling als volgt geformuleerd:  
De stichting heeft als doel om met respect voor ieders levensbeschouwing, ras, sekse en 
seksuele geaardheid hulp te bieden of te doen bieden aan personen, die op grond van 
psychiatrische of psychosociale factoren, reeds langere tijd beperkt zijn in hun sociaal 
functioneren en die niet beschikken over een adequaat ondersteunend thuismilieu.  

Genoemde hulp bestaat uit: 

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

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

aanzien van sociale activiteiten en bevordering van zelfredzaamheid.  
 
Visie 
Een samenleving waar iedereen zich thuisvoelt en meedoet naar eigen vermogen. Als 
specialist in herstel-ondersteunende begeleiding maken we gebruik van de kracht en 
mogelijkheden van onze cliënten. Deze vormen de basis voor een voorspoedig herstel, geven 
onze cliënten zelfvertrouwen, hernieuwde levenslust en zorgen voor de gewenste persoonlijke 
ontwikkeling. In onze werkwijze staat het herstelproces van cliënten centraal. Samenwerking 
met maatschappelijke partners op basis van kerncompetenties is ons uitgangspunt. Zo 
bereiken we het beste resultaat. 

  
Werkwijze 
RIBW AVV werkt van oudsher vanuit de rehabilitatiebenadering volgens de evidence based 
methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). We werken hierbij krachtgericht 
vanuit een integrale benadering, waarbij we specialistische begeleiding bieden op alle 
levensgebieden. 

 
Het werkgebied van RIBW AVV bestaat uit de regio Arnhem en een groot deel van de Veluwe 
Vallei. In 2016 was het werkgebied onderverdeeld in 13 regio’s c.q. werkeenheden. Elke regio 
is georganiseerd in een zogenaamd ‘spinmodel’. In dit spinmodel zijn, afhankelijk van de 
omvang en de lokale situatie, een of meer wijken, stadsdelen, zorgzones of een hele 
gemeente geïntegreerd. Elke regio heeft hierbij een regiokantoor van waaruit de medewerkers 
hun werkgebied ingaan. In het hart van elke spin bevinden zich het regiokantoor en de 
woningen met cliënten die intensieve specialistische begeleiding nodig hebben, met 
daaromheen de andere woonvarianten en ambulante cliënten. Ook biedt elke spin bij voorkeur 
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in het hart een laagdrempelige inloopvoorziening met eetcafé. Met het spinmodel is 24-uurs 
bereikbaarheid verzekerd en achtervang gegarandeerd voor elke cliënt.  
 

 
 
Spinmodel RIBW AVV 
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1.3.2 Gegevens cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  
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2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap  

2.1 Normen voor goed bestuur 
De Raad van Toezicht en de bestuurders werkten in 2016 volgens de Zorgbrede 
Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) die sinds 1 januari 2010 van kracht 
is. Deze code bevat een breed gedragen normenkader over goed bestuur, toezicht en 
verantwoording, geformuleerd vanuit de bijzondere maatschappelijke positie die 
zorginstellingen hebben.  

2.2 Raad van Bestuur  
RIBW AVV kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft de 
algemene leiding en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. 
De bestuurder met de zorginhoudelijke portefeuille vervult de rol van voorzitter Raad van 
Bestuur. De bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering is lid Raad van Bestuur.  

 
Naam Bestuursfunctie M/V 
H.G. van den Berg-Wielinga 
H. Matser 

Voorzitter Raad van Bestuur  
Lid Raad van Bestuur 

V 
M 

 

2.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) 
In 2016 heeft de Raad van Toezicht (RvT) in totaal vijf keer vergaderd, waarvan eenmaal op 
een regiokantoor van RIBW AVV. In mei 2016 heeft de RvT een evaluatiebijeenkomst 
gehouden onder begeleiding van een extern deskundige (zie verder bij 2.3.5). In de 
mei-vergadering van de RvT heeft de accountant een toelichting gegeven op de cijfers over 
2015. Aan de artikel 24-vergadering met de OR op 4 februari 2016 nam namens de RvT één 
RvT-lid deel. Eenmaal heeft een lid van de RvT deelgenomen aan een vergadering van de 
cliëntenraad. 
 
Eind 2015 had de voorzitter van de RvT te kennen gegeven zijn lidmaatschap van de RvT te 
willen beëindigen in verband met het aanvaarden van een andere toezichtfunctie. De 
wervingsprocedure voor een nieuwe voorzitter is in het eerste halfjaar van 2016 gestart. Bij 
deze procedure waren naast de RvB ook OR en Cliëntenraad betrokken. Met ingang van 1 
oktober 2016 is de nieuwe RvT-voorzitter aangesteld. De waarnemend voorzitter vervulde de 
functie van voorzitter van 1 januari tot 1 oktober 2016. 
  
De doorlopende gevolgen van de transitie van AWBZ naar Wmo zijn in 2016 diverse keren aan 
de orde geweest in de RvT-vergadering. De RvT is regelmatig geïnformeerd over de 
gemeentelijke inkooptrajecten voor 2016. 
  
In 2016 is gestart met het uitvoering geven aan het nieuwe Meerjarenbeleidsplan (MJBP) en 
de daarbinnen geformuleerde speerpunten. De RvT is in iedere vergadering meegenomen in 
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de daaruit voortkomende plannen en projecten, zoals het beleid omtrent de flexibele schil van 
medewerkers, het HBO-opleidingstraject voor begeleiders, het management ontwikkeltraject, 
Howie the Harp, Bed & Break, Buurtcirkels en het Centrum Activerend Werk. De resultaten van 
het CWO 2015 zijn begin 2016 in de RvT-vergadering besproken. 
 
2.3.1 Governance 
De RvT werkt volgens de actuele Zorgbrede Governancecode en hanteert het principe ‘pas toe 
of leg uit’ en betrekt ook de actuele ontwikkelingen van governance in haar manier van 
handelen.  
 
2.3.2 Interne beheersings- en controlesystemen 
Op basis van het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 maakt de RvB een jaarplan. De RvB 
informeert de RvT omtrent de voortgang en de resultaten met rapportages tijdens de reguliere 
RvT-vergaderingen. Voor de informatievoorziening tussen RvB en RvT is een instrument 
ontwikkeld dat de informatiebehoefte op 18 INK-velden vaststelt: Control in Colour (zie ook bij 
inhoudelijk toezicht). 
  
De financiële verslaglegging 
Aan de hand van kwartaalrapportages en het jaarverslag volgt de RvT de exploitatie en 
financiële positie van de organisatie. Deze rapportages worden besproken in de vergadering 
van de auditcommissie en vervolgens in de RvT-vergadering. 
  
De kwaliteit en veiligheid van zorg 
De raad wordt geïnformeerd over de kwaliteit van zorg door middel van rapportages over de 
voortgang en verbeteringen. Tijdens locatiebezoeken is de raad ook in de gelegenheid om 
kennis te nemen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg in de praktijk.  
  
Besluiten RvT in 2016 

● Vaststelling van de honorering RvT voor 2017. 
● Vaststelling van de autoregeling optie lease voor de bestuurders van RIBW AVV. 
● Vaststelling van het rooster van aftreden voor RvT-leden. 
● Vaststelling van de taakverdeling binnen de RvT. 
● Goedkeuring van het jaarverslag 2015 RIBW AVV. 
● Goedkeuring van de jaarrekening 2015 RIBW AVV en verlening van decharge aan de 

Raad van Bestuur. 
● Vaststelling van het profiel van de voorzitter RvT t.b.v. de wervingsprocedure. 
● Benoeming van de heer A. de Geus met ingang van 1 oktober 2016 tot voorzitter van 

de RvT, met een positief advies van de cliëntenraad en de OR.  
● Vaststelling van het aangepaste rooster van aftreden. 
● Vaststelling van het budget RvT 2017 conform het voorstel en advies van de 

Remuneratiecommissie. 
● Goedkeuring jaarplan RIBW AVV 2017. 
● Goedkeuring begroting RIBW AVV 2017. 
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● Besluit dat in 2017 het advies van de NVTZ zal worden gevolgd voor de vaststelling 
van het honorarium voor RvT-leden in 2018. 

● Goedkeuring deelname van RIBW AVV aan de coöperatie Centrum voor Activerend 
Werk U.A. 

● Benoeming van mevrouw Van der Bijl en de heer Bouwman, voor de tweede 
zittingstermijn, als lid van de Raad van Toezicht. 

● Instellen van een commissie Kwaliteit en Veiligheid. 
● Vaststelling van de aangepaste taakverdeling binnen de RvT.  

  
2.3.2 Inhoudelijk toezicht 
De RvT maakt gebruik van Control in Colour (CiC) om ook toezicht te kunnen uitvoeren op het 
zorgproces. CiC wordt gebruikt als basis voor de informatievoorziening. In de RvT-vergadering 
van februari is de toepassing en toepasbaarheid van het model besproken in de 
RvT-vergadering. Daar is vastgesteld dat er nog geen alternatief instrument voor CiC 
beschikbaar is en is besloten CiC voor 2016 weer in te zetten. In oktober zijn 18 gevulde 
INK-velden van het model besproken in de RvT-vergadering. Dit heeft niet geleid tot een 
aanpassing in de informatievoorziening.  
  
2.3.3 Commissies 
De raad heeft drie vaste commissies: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en 
vanaf 2017 een commissie kwaliteit en veiligheid. 
 
Auditcommissie: 

● Deze commissie kwam in 2016 vijf keer bijeen. Naast de reguliere onderwerpen heeft 
de auditcommissie dit jaar de accountant opdracht gegeven om een risicoanalyse te 
maken om te kunnen komen tot de vaststelling van het benodigde 
weerstandsvermogen van RIBW AVV. 

  
Remuneratiecommissie: 

● Arbeidsovereenkomst RvB: In december 2015 heeft de remuneratiecommissie, daartoe 
gemandateerd door de RvT, een aantal zaken omtrent de arbeidsvoorwaarden van de 
bestuurders afgehandeld. De autoregeling optie lease was nog niet vastgesteld. De 
Raad van Toezicht heeft begin 2016 de autoregeling optie lease voor bestuurders 
vastgesteld. 

● Jaargesprekken bestuurders: Deze jaargesprekken stonden gepland voor eind 2016. 
I.v.m. de komst van de nieuwe RvT-voorzitter op 1 oktober 2016 is, i.o.m. de RvB, 
besloten de jaargesprekken te plannen aan het begin van 2017. 

 
Commissie kwaliteit en veiligheid 

● In december van 2016 heeft de RvT besloten deze commissie te vormen. Hoe hieraan 
invulling wordt gegeven zal in 2017 nader worden uitgewerkt.  
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2.3.4 Accountant 
De accountant was in 2016 twee keer (in april en in november) aanwezig bij een vergadering 
van de auditcommissie voor een toelichting op de cijfers. 
Voor de toelichting op de cijfers was de accountant ook aanwezig bij de RvT-vergadering in 
mei.  
 
2.3.5 Eigen functioneren 
In mei 2016 heeft de RvT het eigen functioneren geëvalueerd met ondersteuning van een 
externe deskundige. Deze heeft op basis van vooraf ingewonnen informatie de bijeenkomst 
vormgegeven. Het doel van de bijeenkomst was het gezamenlijk terug- en vooruitkijken op het 
reilen en zeilen binnen de RvT. In de terug- en vooruitblik hebben de RvB en RvT-leden 
aangegeven dat zij met elkaar de beweging willen maken van ‘afstandelijk betrokken’ naar 
‘dichter naar elkaar toe’, van ‘veilig op afstand’ naar ‘veilig in betrokkenheid’, van ‘RvT van 
losse individuen’ naar ‘RvT als team’, van ‘toezichthouder in control’ naar ‘sparringpartner + 
toezichthouder’ en van ‘nice to know’ naar ‘need to know’. Voor de toekomstige samenwerking 
is een aantal intenties afgesproken.  
 
2.3.6 Bijscholing in 2016 
De raad hecht belang aan deskundigheidsbevordering en heeft hiervoor een budget ter 
beschikking gesteld. De afspraak binnen de raad is dat de opgedane kennis wordt gedeeld 
met de andere leden. Deelname aan bijscholing in 2016: 

● E.M.A. van der Bijl:  
o        ‘Morele Moed’, bijeenkomst Public Spirit t.b.v. toezichthouders 
o        Masterclass ‘Goed Voorzitterschap’, VTW 

● W. Bouwman: 
o        NVTZ-sectorbijeenkomst inzake Kwaliteit en Veiligheid. 

● A.J. Stunnenberg: 
o        Verdiepende leergang voor de toezichthouder met de financiële portefeuille 

(NVTZ) 
 
2.3.7 Samenstelling Raad van Toezicht 
De RvT heeft de onafhankelijkheid van haar leden geborgd door vast te leggen welke functie 
en nevenfunctie(s) elk lid heeft. De raad is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van 
elkaar, van de Raad van Bestuur en van welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch 
kunnen opereren. Voor de samenstelling van de RvT wordt verwezen naar het hierna volgende 
schema, alsmede naar het rooster van aftreden. 
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Naam Mw/
Dhr  

Bestuurs- 
functie 

Functie Nevenfuncties 

E.M.A. van der Bijl Mw Voorzitter RvT en 
voorzitter 
remuneratiecie van 
01-01-16 tot 
01-10-16 
Lid RvT, vice 
voorzitter en lid 
remuneratiecie vanaf 
01-10-16 

Trait d’Union, bureau voor 
interim- 
management, training en 
organisatieadvies, 
eigenaar 

Talis, woningcorporatie 
Nijmegen, voorzitter RvT; 
  
IJsselheem, 
WoonZorgConcern regio 
Zwolle/Kampen, voorzitter 
RvT tot 01-07-16; 
  
Zorggroep Amsterdam 
Oost, lid RvT vanaf 
01-07-16 

J.A.M. van den 
Bosch 

Dhr Lid RvT 
Lid remuneratiecie 
van 01-01-16 tot 
01-10-16 

Duyn en Dael, bureau 
voor interim-management 
en organisatieadvies, 
eigenaar 

Kanteel Kinderopvang, 
Rosmalen, lid RvC 

W. Bouwman Dhr Lid RvT 
Lid auditcie 

Bouwman van Gendt 
Beheer BV, 
toezichthouden, 
organisatieadvies en 
beheer vastgoed. 

Liemerije Zevenaar, 
voorzitter RvT; 
  
Amphion Doetinchem,  
lid RvC 

A.W. de Geus Dhr Voorzitter RvT vanaf 
01-10-16 
Voorzitter 
remuneratiecie vanaf 
01-10-16 

Stichting Pallas, Uden, 
College van Bestuur 

Zinzia Zorggroep, 
Renkum, lid Raad van 
Toezicht (vice voorzitter en 
lid auditcie), tot 01-11-2016; 
  
Stichting Emmafonds, 
Renkum, bestuurslid sinds 
17-10-2016; 
  
Stichting Leraren met Lef, 
lid Raad van Advies, 
tot 31-12-2016 

A.J. Stunnenberg Mw Lid RvT 
Voorzitter auditcie 

PwC, senior manager Geen 

  
 
2.3.8 Honorering 
De honorering van de RvT is conform de WNT. Een overzicht van de honorering is 
opgenomen in de jaarrekening. 
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2.3.9 Rooster van aftreden 
Van 1 januari 2016 tot 1 oktober 2016 telde de Raad van Toezicht vier leden. Met de komst 
van de heer De Geus was de Raad vanaf 1 oktober weer voltallig. 
  
Rooster van aftreden van de leden Raad van Toezicht van de Stichting RIBW Arnhem en 
Veluwe Vallei, geldend vanaf 1 oktober 2016: 

 
Blauw = 1e termijn  
Rood = 2e termijn na herbenoeming 
 

2.4 Bedrijfsvoering Financiën & ICT 
 
2.4.1 Ontwikkelingen externe financiering 
Het jaar 2016 is het tweede jaar na de overheveling van de financiering van Beschermd 
Wonen, extramurale begeleiding en dagbesteding van de AWBZ (inmiddels Wlz) naar Wmo en 
Jeugdwet. Nog maar een beperkt deel van de activiteiten van RIBW AVV op het gebied van 
Beschermd Wonen en extramurale begeleiding wordt gefinancierd uit de Wlz (voorheen 
AWBZ) en andere bronnen waaronder het Ministerie van Justitie. Ongeveer 85 % van de 
opbrengsten van RIBW AVV wordt nu gefinancierd door gemeenten op basis van de Wmo en 
de Jeugdwet. Beschermd Wonen wordt gefinancierd door de centrumgemeenten Arnhem en 
Ede. Extramurale begeleiding en dagbesteding wordt gefinancierd door de centrumgemeenten 
en de regiogemeenten. De regiogemeenten zijn Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, 
Overbetuwe, Rheden, Rhenen, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en 
Zevenaar. 
Daarnaast is ook in 2016 met een groot aantal andere gemeenten afspraken gemaakt over de 
financiering van Beschermd Wonen vanuit de Jeugdwet. De financiering van de jeugdzorg is 
complex geworden door het woonplaatsbeginsel. Het woonplaatsbeginsel houdt in dat 
financiering van Beschermd Wonen van jongeren onder de 18 jaar dient plaats te vinden door 
de gemeente waar het gezag is gevestigd. Veelal is voor één of enkele cliënten een 
overeenkomst afgesloten met een gemeente.  
 
De samenwerking met de gemeenten loopt op de relatie goed. Met betrekking tot het digitale 
gegevensverkeer volgens de iWmo en de iJW berichtenstandaarden zien we dat het 
merendeel van de gemeenten de administratieve processen steeds beter op orde krijgt. Wel 
moeten we vaststellen dat de transitie heeft geleid tot een forse administratieve 
lastenverzwaring voor RIBW AVV. 
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De gemeenten die onder de Centrumgemeente Arnhem vallen hebben zich in een regionaal 
samenwerkingsverband verenigd. De gemeente Wageningen heeft zich voor de extramurale 
zorg daarbij aangesloten. Per gemeente zijn voor 2016 financiële productieplafonds 
afgesproken zonder nadere verdeling naar productieafspraken per prestatie. Er wordt wel op 
basis van prestatie gefactureerd en afgerekend.  Met de centrumgemeente Ede zijn 
productieafspraken gemaakt per prestatie zoals dat voorheen ook in de AWBZ met het 
zorgkantoor werd vormgegeven.  
 
De centrumgemeenten zijn verschillend omgegaan met de aanpassing van de tarieven 
Beschermd Wonen van 2015 naar 2016. De aanpassing van de normatieve 
huisvestingscomponent (NHC) is op dezelfde wijze doorgevoerd maar de indexering van de 
zzp- tarieven niet. Hierdoor ontstaan tariefverschillen voor Beschermd Wonen tussen de 
centrumgemeenten, waardoor er een verschil in prijsdruk ontstaat. De tarieven voor 
extramurale begeleiding zijn opnieuw niet geïndexeerd, waardoor de prijsdruk op deze 
prestatie verder wordt verhoogd. Dit tarief is niet kostendekkend. Voor de komende jaren wordt 
een verdere druk op de productieafspraken voorzien. Een verdere afbouw van het aantal 
BW-plaatsen, binnen hetgeen vanuit inhoudelijk perspectief verantwoord is, de opbouw van 
intensieve ambulante begeleiding en nieuwe vormen van zorg zijn de komende jaren ons 
antwoord op de druk op de budgetten. De echte transformatie zal nog nadere vorm en inhoud 
moeten krijgen. De gemeente Arnhem heeft in dit verband in 2015 innovatiesubsidies aan 
instellingen toegekend waarvan een deel ook doorloopt in 2016. 
 
2.4.2 Planning & Control  
RIBW AVV hanteert een jaarplancyclus. Deze start in mei/juni en leidt uiteindelijk in de maand 
november tot een jaarplan en een begroting met deelplannen en deelbegrotingen per regio of 
resultaatverantwoordelijke eenheid. De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Raad van Toezicht. 
  
Naast een RIBW-brede rapportage wordt maandelijks per regio en resultaatverantwoordelijke 
eenheid een managementrapportage opgesteld. Deze rapportage omvat enerzijds een 
vergelijking tussen begrote en gerealiseerde productie en anderzijds tussen de begrote en 
gerealiseerde inkomsten en uitgaven. In verband met de transitie vindt nu ook monitoring van 
de productie plaats per gemeente teneinde aansluiting te kunnen houden met de per 
gemeente overeengekomen productieplafonds of productieafspraken.  
De productie- en kostenontwikkeling, arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim vragen continue 
aandacht. Onze regiomanagers leggen hierover verantwoording af aan de Raad van Bestuur 
en de Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht. Afhankelijk van de situatie 
kunnen er tussen de Raad van Bestuur en regiomanager(s) aanvullende afspraken gemaakt 
worden over het uitgavenpatroon en/of de te realiseren productie. Om hier goed op in te 
kunnen spelen is een flexibele schil van personeel een absolute vereiste. Evenals flexibiliteit in 
de huur van plaatsen Beschermd Wonen.  
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Bij de planning en uitvoering van de controle van de jaarrekening 2016 heeft de accountant de 
interne beheersmaatregelen, als onderdeel van de AO/IC, in zijn controle betrokken. De opzet 
en de werking van de interne beheersmaatregelen is onderzocht voor zover dat in het kader 
van de controle van de jaarrekening noodzakelijk was. De accountant heeft daarbij geen 
materiële leemten in de interne beheersmaatregelen vastgesteld. RIBW AVV blijft zich op dit 
gebied verder ontwikkelen en professionaliseren in een snel veranderende externe omgeving. 
 
2.4.3 Huisvesting 
RIBW AVV biedt specialistische begeleiding bij de cliënt thuis (ambulant) en in beschermende 
woonvormen (zie ook paragraaf 1.3). De komende jaren is ons beleid gericht op het motiveren 
en intensief ondersteunen van cliënten, voor wie dat kunnen, om zelfstandig te gaan wonen. In 
2016 zijn nieuwe woonconcepten gericht op zelfstandig wonen doorontwikkeld, waar nodig met 
specialistische begeleiding, waaronder het innovatieproject Van plek naar stek. Tevens zijn in 
2016 in 2 regio’s 3 Buurtcirkels succesvol gerealiseerd. 
 
Ook in de komende jaren maken we ons sterk voor cliënten die langdurig intensieve 
begeleiding nodig hebben in een beschermende woonomgeving. In totaal heeft RIBW AVV 
circa 200 Beschermd Wonen-locaties. Een cliënt kan wonen in een groepswoning of 
eenpersoons woonruimte. Beschermd Wonen zullen wij de komende jaren verhoudingsgewijs 
meer gaan inzetten voor de specialistische begeleiding van cliënten met een zware zorgvraag 
op alle levensgebieden.  
Voor de middelzware zorgvraag bieden wij dan ambulante specialistische begeleiding in de 
thuissituatie. Hierbij werken we samen met andere partners in de wijk. 
 
Voor alle woonvormen zijn programma’s van eisen beschikbaar waaraan bijna alle locaties 
voldoen.  
 
Het beleid van RIBW AVV is dat er geen woonlocaties in eigendom worden genomen. Dit 
betekent dat bijna alle locaties zijn gehuurd van woningcorporaties. Voor een belangrijk deel 
tegen kortlopende huurovereenkomsten die direct opzegbaar zijn. Hierdoor bestaat er een 
grote mate van flexibiliteit en kan er snel ingespeeld worden op de verdere ambulantisering 
zonder grote financiële risico’s op het gebied van vastgoed. 
 
2.4.4 Informatie- en communicatietechnologie 
De ontwikkelingen op ICT-gebied blijven zich in een hoog tempo voltrekken. Belangrijke 
uitgangspunten daarbij zijn gebruikersvriendelijkheid, toekomstbestendigheid, kostenefficiëntie 
en het ontwikkelen van cloud-oplossingen. 
 
De verdere ontwikkeling van het in 2014 geïmplementeerde cliëntdossier en registratiesysteem 
ONS heeft zich in 2016 vooral gericht op het digitale berichtenverkeer en de voorbereiding op 
de implementatie van de roostermodule (personeel) van ONS. Deze roostermodule wordt in 
2017 geïmplementeerd. Er zijn stappen gezet met betrekking tot de verdere verbetering van de 
managementinformatie. Er is in 2016 een besluit genomen tot de aanschaf van een BI-tool. De 

Jaarverslag 2016 - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei                                                                      16 



 

implementatie daarvan is in volle gang, waarbij er gekozen is om te starten met een beperkt 
aantal KPI’s op de domeinen personeel, productie, financiën en zorg en kwaliteit. 
Nieuwe trajecten zijn gestart waaronder de voorbereiding van de implementatie van een nieuw 
financieel pakket, de implementatie van een systeem voor digitale inkoopfacturen-afhandeling.  
Er is daarbij ook een eerste onderzoek gedaan naar de vereenvoudiging van het 
betalingsverkeer. 
 
De hiervoor geschetste ontwikkelingen sluiten aan op de door ons ingezette ontwikkeling naar 
cloud-oplossingen, zoals de eerdere implementaties van ONS, Google Apps for work, nieuwe 
HRM-modules en digitaal vergaderen. De terminal-server omgeving van RIBW AVV wordt 
daarom steeds verder afgebouwd. Een beperkt aantal applicaties blijft vooralsnog op deze 
omgeving draaien. Een gedeelte van deze omgeving is om deze reden eind 2015, begin 2016 
vernieuwd. 
  
Per 1 januari 2016  zijn een aantal veranderingen op het gebied van de Wet bescherming 
persoonsgegevens doorgevoerd. RIBW AVV maakt deels gebruik van de door de RIBW 
Alliantie georganiseerde ondersteuning bij het compliant worden aan de gewijzigde wet- en 
regelgeving. Zo is er eind 2016 een gap-analyse opgesteld. In het eerste kwartaal 2017 zal de 
GAP-analyse door ons vertaald worden in een plan van aanpak om compliant te worden. 
  
2.5 Cliëntenraad 
De cliëntenraad bestond in januari uit 15 (3 BW, 12 BZW) en in december uit 16 (2 BW, 14 
BZW) cliënten. De cliëntconsulent van RIBW AVV ondersteunt de cliëntenraad. In 2016 is er 
een lid afgetreden en zijn er twee nieuwe leden bijgekomen. 
  
De cliëntenraad komt iedere maand bijeen voor een vergadering, met uitzondering van de 
maand augustus. Van de elf vergaderingen zijn er in 2016 zes bijgewoond door de bestuurder 
van RIBW AVV (conform afspraak minimaal 4 keer) en eenmalig was daar ook een lid van de 
RvT bij aanwezig. De cliëntenraad maakt gebruik van het kantoor en de vergaderruimte van 
het Centraal Bureau in Arnhem. 
  
In 2016 is het dagelijks bestuur uitgebreid met 2 leden: voorzitter, vice voorzitter, 1 secretaris 
en drie raadsleden. De frequentie van bijeenkomsten is ook uitgebreid (eens per week), om zo 
dieper op onderwerpen in te kunnen gaan en de vergaderingen beter voor te bereiden.  
 
De cliëntenraad ontvangt financiële steun van RIBW AVV, waaronder vacatiegeld, vergoeding 
van reiskosten, externe verplichtingen voor de raad en deskundigheidsbevordering. De 
cliëntenraad heeft in 2016 actief deelgenomen aan activiteiten en cursussen en diverse 
bijeenkomsten bijgewoond. (Binding in de Regio, Binding Arnhem, Cliënt Bijeenkomsten met 
onderwerpen als Wmo, Beschermd Wonen, participatie, jaarlijkse netwerkbijeenkomst 
cliëntenraden RIBW’s). Ook zijn er diverse leden direct of indirect betrokken bij APCG 
(Arnhems Platform voor Chronisch zieken en Gehandicapten), Zorgbelang en de Gemeente. 
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Afgelopen jaar zijn er door de Raad van Bestuur enkele adviesaanvragen ingediend, 
waaronder het meedenken over het medicatiebeleid, MIC, Ervaringsdeskundigheid en het 
voormalig verwenbeleid, nu ZO-recreatief geheten.  
In de vergaderingen van de cliëntenraad zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, 
zoals Privacy, Vrijwilligersbeleid, flexibele schil & HBO-eis van begeleiders, Regionale 
adviesraden en de toekomst van de medezeggenschap. 
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het CWO van vorig jaar, zijn er werkgroepen ingesteld, 
om de verbeterpunten op te pakken. 
 
2.6 Ondernemingsraad 
De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit negen gekozen medewerkers en wordt ondersteund 
door een ambtelijk secretaris. In 2016 besloot de OR om in juni tussentijdse verkiezingen te 
organiseren vanwege drie vertrekkende OR-leden. Echter, er stelden zich evenveel 
medewerkers kandidaat als er vacatures waren, waardoor een verkiezing uitbleef. 
In augustus en november verlieten opnieuw twee OR-leden de organisatie, waarop de OR 
besloot om pas in 2017 opnieuw verkiezingen te gaan organiseren.  
 
De OR komt (bijna) iedere maand bijeen voor een vergadering. In 2016 waren dit negen 
reguliere OR-vergaderingen en zeven Overlegvergaderingen met de bestuurder. In februari 
vond de jaarlijkse Artikel 24-vergadering plaats waarbij ook de RvT werd vertegenwoordigd. In 
deze laatstgenoemde vergadering wordt de OR door de Raad van Bestuur geïnformeerd over 
de meest relevante en actuele beleidsontwikkelingen. Daarbij worden afspraken gemaakt over 
de mate van betrokkenheid van de OR bij de beleidsontwikkelingen.  
 
Zoals in voorgaande jaren is ook in 2016 op verschillende manieren vorm en inhoud gegeven 
aan de rol en functie van de OR. Zo heeft de OR ontwikkelingen op bestuurlijk niveau gevolgd 
en kennisgenomen van beleidsmatige zaken in andere organisatieonderdelen. 
 
In 2016 vroeg de Raad van Bestuur de OR om instemming bij de volgende beleidszaken: 

● Inzet VAR2 
● Regelingen bij het traject ‘Begeleider naar HBO-diploma’ 
● Herziening beleid incompany cursussen eerstejaars medewerkers 
● Wijziging werving- en selectiebeleid 
● Wijziging (voorlopige voorziening) meldregeling Klokkenluiders  
● Doorlopend sociaal plan (automatisch verlengd tot en met 31 december 2017) 

 
De Raad van Bestuur vroeg de OR om advies bij de volgende beleidszaken: 

● Profielschets voorzitter Raad van Toezicht 
● Overgang van onderneming: Integrale Aanpak Zwerfjongeren 
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De OR heeft uiteindelijk in alle gevallen een positief advies gegeven of ingestemd. Daaraan 
voorafgaand is telkens kritisch gevraagd naar achtergronden, motieven en gevolgen en bij elk 
advies of instemming sprak de OR zijn aandachtspunten uit.  
 
Op grond van zijn informatie- en initiatiefrecht heeft de OR in proactieve zin geïnformeerd 
naar, of geadviseerd over een aantal zaken en/of deze bespreekbaar gemaakt, zoals:  
de verzuimanalyses; financiën; takenpakket rehab coaches, onderzoek (vergoeding) 
bereikbaarheidsdiensten; declaraties in YouForce voor km-vergoeding; geruchten op de 
werkvloer; de strategische personeelsplanning; de flexibele schil en de communicatie tussen 
medewerkers en leidinggevenden. Soms namen OR-leden plaats in werkgroepen over 
gelijknamige beleidsontwikkelingen. 
 
Om de zicht- en bereikbaarheid van de OR te kunnen borgen, heeft de OR in elke regio een 
contactpersoon om de informatiestroom van en naar de werkvloer te bevorderen. Ook 
presenteerde de OR zich op introductiedagen aan alle nieuwe medewerkers, hield de OR een 
bijeenkomst voor contactpersonen waarin actuele thema’s werden bediscussieerd, en 
publiceerde de OR zijn agenda’s en vastgestelde verslagen op Extranet.  
 
Ten slotte volgden OR-leden in 2016 een gezamenlijke training om de onderlinge 
samenwerking en individuele deskundigheid te bevorderen. Alle nieuwe leden volgden een 
cursus over de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) om gedegen kennis te maken met de 
OR-werkzaamheden. 
 
 
3. Beleid, inspanningen en prestaties 
 
3.1 Meerjarenbeleid  
RIBW AVV kent een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2016-2020. In dit plan zijn de 
strategie en beleidsvoornemens vanuit verschillende perspectieven uiteengezet: 

● Maatschappij en ontwikkelingen: De zorg verandert, de ggz verandert 
● Cliënten: op weg naar duurzaam herstel 
● Medewerkers: specialisten in herstel 
● Middelen die ons werk mogelijk maken 
● Processen optimaal inrichten 
● Leiderschap bij verandering 

 

3.2 Algemeen beleid verslagjaar  
Elk jaar maakt RIBW AVV een jaarplan en regio-jaarplannen. Dit jaarplan is een afgeleide van 
ons meerjarenbeleidsplan en bevat de speerpunten en beoogde eindresultaten voor dat 
betreffende jaar. In deze paragraaf geven we een overzicht van de stand van zaken aan het 
eind van het jaar geordend per speerpunt.  
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Dé specialist in herstelondersteunende begeleiding 
Kerndoel: RIBW AVV is dé specialist op het gebied van herstelondersteunende begeleiding 
voor cliënten vanaf 11 jaar. Wij ondersteunen als specialist het herstelproces van de cliënt 
optimaal en kosteneffectief (betaalbare en effectieve zorg). 
  
Opleiding, kennisoverdracht en praktijkgericht onderzoek 
1. Onze begeleiders zijn in 2016 geschoold en getraind op basis van de nieuwste  

inzichten op het gebied van de herstelondersteunende zorg, waarbij motiverende 
gespreksvoering en doelgericht werken binnen het zorgplan (Doelenset en 
Gespreksagenda) in het bijzonder aandacht kregen. 
 

2. Onze medewerkers hebben de kennis, ervaring en competenties om meervoudig  
complexe doelgroepen zowel in beschermd wonen als ambulant te begeleiden bij 
herstel. In 2016 zijn de nieuwe competentieprofielen en functiebeschrijvingen van alle 
functies binnen onze organisatie beschikbaar gesteld. Voor de functies regiomanager, 
begeleider en leidinggevende ondersteunende afdelingen worden met onze 
medewerkers indien gewenst persoonlijke ontwikkelplannen opgesteld, zodat zij ook in 
de toekomst hun functie goed blijven uitoefenen.  
 

3. RIBW AVV heeft in 2016 in totaal 50 stageplekken voor HBO-studenten vervuld. Met 
de HAN en Hogeschool Ede en Wageningen hebben we een intensieve samenwerking 
hierover. Het doel voor 2016 was het aanbieden van tenminste 30 stageplekken voor 
HBO-studenten. 

 
4. De investering in praktijkgericht onderzoek met hogescholen en universiteiten vindt  

RIBW AVV belangrijk om zodoende de herstelondersteunende zorg verder te  
ontwikkelen. In 2016 heeft RIBW AVV daarom geïnvesteerd in praktijkgericht 
onderzoek in samenwerking met Impuls Nijmegen, Trimbos, Phrenos en Vilans.  
 

Nieuwe woon- en begeleidingsconcepten 
5. RIBW AVV wil ter vergroting van de zelfredzaamheid van haar cliënten  

nieuwe woon- en begeleidingsconcepten ontwikkelen. Met de projecten ‘Van plek naar 
stek’ en buurtcirkels hebben we in 2016 hieraan invulling gegeven. 

 
Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid, ‘ZO’ doet RIBW AVV 
6. De inbreng van ervaringsdeskundigheid ziet RIBW AVV als een belangrijke aanvulling  

op haar begeleidingsteams. Het geeft een extra dimensie aan erkenning van de 
psychiatrische kwetsbaarheid en biedt hoop en perspectief voor cliënten in hun 
herstelproces. Eind 2016 beschikten vijf van de elf regio’s over ten minste één 
ervaringsdeskundige medewerker.  
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7. In 2016 zijn vanuit Zelf en Ontwikkeling (ZO) veel zelfhulpgroepen georganiseerd. Deze  

groepen waren ook toegankelijk voor geïnteresseerden van buiten RIBW AVV en zijn  
verzorgd door ervaringsdeskundigen en cliënten.  

 
Informele zorg 
8. Vrijwilligers zijn duurzaam aan RIBW AVV verbonden. Vrijwilliger en cliënt werken  

samen aan het oppakken van maatschappelijke rollen. Meer verbondenheid van 
vrijwilligers met onze cliënten verkleint stigma en zelfstigma. Vrijwilligers voelen zich bij 
ons thuis en gewaardeerd: ze horen erbij. In 2016 is een eerste, belangrijke stap gezet 
in het realiseren van een actief en gedegen vrijwilligersbeleid door de visie op 
vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. In 2017 wordt op basis van deze visie het beleid 
bepaald en geïmplementeerd, met aandacht voor de borging van de begeleiding van 
de vrijwilligers binnen elk team. 

 
Methodisch en resultaatgericht werken 
9. Onze medewerkers werken doelgericht, methodisch en resultaatgericht. Dit is  

noodzakelijk voor een optimaal herstel. Hiervoor is uiterlijk binnen zes weken het 
persoonlijk plan en profiel beschikbaar. De SRH-methodiek is hierbij de basis. In alle 
regio’s zijn trainingen geboden (in de groep en op de werkplek) op het gebied van 
doelgericht, methodisch en resultaatgericht werken. Deze trainingen zijn in 2016 
gegeven door de Rehabilitatie coaches en een lector van de HAN.  
 

10. RIBW AVV beschikt over aanvullende en specifieke expertise van een aantal  
doelgroepen. Het betreft de doelgroepen BW+, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), 
Korsakov, autisme, jeugd en doelgroep ‘Sociaal Pension’. In 2016 waren er geen 
centrale opleidingswensen met betrekking tot de ondersteuning van deze doelgroepen. 
Op individueel niveau zijn opleidingen/trainingen gevolgd. 
 

 Ambulantisering 
11. De medewerkers van RIBW AVV stimuleren en motiveren cliënten binnen Beschermd  

Wonen zoveel als mogelijk om de stap te zetten naar (begeleid) zelfstandig wonen.  
Voor 2016 hebben we 33 BW-plaatsen WMO afgebouwd. Het gaat hierbij  
grotendeels om de afbouw van BW-plaatsen waar cliënten met een GGz C3 verbleven  
van wie de indicatie in 2016 verliep. Er is wel een aantal BW-plaatsen bijgekomen in  
verschillende regio’s, maar deze zijn gefinancierd door Justitie.  

 
 
  

Jaarverslag 2016 - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei                                                                      21 



 

 
Samenwerken met partners op basis van kerncompetenties 
Kerndoel: RIBW AVV werkt altijd samen met haar maatschappelijke partners op basis van 
ieders kerncompetenties. Zij is ervan overtuigd dat deze manier van samenwerken leidt tot 
aantoonbaar betere resultaten voor het herstel van de cliënt. 
 
Samenwerking 
12. In 2016 zijn we met Pro Persona een intentieverklaring overeengekomen om in 2017 in  

ten minste twee regio’s een proeftuin te realiseren waarin RIBW AVV en Fact-GGZ 
intensief samenwerken. Er wordt hierbij een gezamenlijke en heldere werkwijze 
afgesproken en de resultaten van deze samenwerking voor het herstel worden 
zichtbaar gemaakt. Dit wordt naar verwachting medio 2017 gerealiseerd. Daarnaast 
participeert RIBW AVV vanaf het laatste kwartaal 2016 in het team Jeugd Fact in 
oprichting, in samenwerking met Iriszorg en Kairos (Pompestichting). 

 
Participatie is vanzelfsprekend, vanuit eigen kracht en mogelijkheden 
Kerndoel: RIBW AVV motiveert cliënten maximaal om te participeren naar vermogen vanuit de 
overtuiging dat dit een erg belangrijke pijler is voor het herstel. 
 
Participatie 
13. (Cliënt)kwartiermakers hebben een leidende rol in het realiseren van een breed palet  

aan participatiemogelijkheden, voor zichzelf en andere cliënten van RIBW AVV. Eind 
2016 heeft elke regio kwartiermakers. Zes van de elf regio’s hebben één of meerdere 
actieve cliënt kwartiermakers. In drie regio’s worden momenteel kwartiermakers 
geschoold.  

 
Arbeidsmatige dagbesteding 
14. RIBW AVV wil samen met gemeenten, UWV, arbeidsorganisaties en cliënten  

inzichtelijk hebben op welke wijze het aanbod arbeidsmatige dagbesteding wordt 
uitgebreid. Dit is eind 2016 bekend geworden. Sindsdien participeert RIBW AVV in de 
nieuw opgerichte Coöperatie Centrum Activerend Werk, waarbinnen het totale aanbod 
wordt ondergebracht. 

 
Organiseren in eenvoud, ondersteunend aan de bedoeling 
Kerndoel: RIBW AVV verbetert haar werkprocessen, procedures en interne organisatie continu 
waardoor deze optimaal ondersteunend zijn aan onze organisatiedoelstelling: het 
ondersteunen van het herstelproces van de cliënt. Iedereen binnen de organisatie is hierop 
aanspreekbaar. 
 
Verantwoordelijkheid en leiderschap 
15. Verantwoordelijkheid geven, nemen en afleggen zijn binnen onze organisatie bij alle  

medewerkers een vanzelfsprekendheid. Een open, zelfkritische houding waarbij 
successen worden gevierd en wij elkaar aanspreken en voorthelpen bij tegenvallende 
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prestaties horen hierbij. Zo verbeteren en ontwikkelen wij ons voortdurend in ons werk. 
Om goed leiding te geven aan alle ontwikkelingen en veranderingen is in 2016 er voor 
de regiomanagers, samen met de Raad van Bestuur, een management 
ontwikkelprogramma gerealiseerd. Een externe partner heeft daartoe in zowel 
groepsgerichte en individuele trainingen, intervisie en coaching verzorgd. 
 

Vrijheid in verbondenheid 
16. Regio’s delen onderling actief hun kennis en ervaring; om van elkaar te leren en samen  

RIBW AVV verder te ontwikkelen en te verbeteren. In 2016 is hier geen extra 
inspanning op gepleegd. 
 

Ondersteunende processen 
17. Het primaire zorgproces en de ondersteunende processen ondersteunen het  

herstelproces van de cliënt optimaal. In 2016 kan een gebruiker, medewerker in de  
handboeken direct vanuit het document een mail met vragen en/of opmerkingen  
versturen aan de documenteigenaar. Hiermee is het mogelijk om zonder ingewikkelde  
procedures inefficiënte of omslachtige werkwijzen te signaleren en aan te pakken. 

 
18. Managementinformatie wordt verder geprofessionaliseerd ten behoeve van een  

optimale ondersteuning van de begeleiding en het management in hun werk. De  
informatie geeft inzicht zodat gericht handelen mogelijk is. De informatie is toegankelijk,  
relevant, flexibel, gebruiksvriendelijk en tijdig beschikbaar. De diverse functionarissen  
bij RIBW AVV krijgen toegang tot ‘eigen’ sturingsinformatie, die specifiek is afgestemd 
op hun informatiebehoefte. Randvoorwaarde voor het creëren van iedere vorm van 
informatie is dat deze informatie substantieel moet bijdragen aan het beter kunnen  
doen van ons werk. In 2016 is hiertoe een BI-tool aangeschaft. De implementatie  
daarvan is in volle gang waarbij gekozen is om te starten met een beperkt aantal KPI’s  
op de domeinen personeel, productie, financiën en zorg en kwaliteit. 

 
19. In 2016 kennen nieuwe initiatieven een projectaanpak, waarbij in het plan van aanpak  

doelstelling, tijdspad, geld en resultaat helder zijn beschreven. De regio’s zijn hier altijd 
bij betrokken. 
 

20. RIBW AVV is ook in 2016 gecertificeerd volgens de normen van ISO Zorg & Welzijn.  
Deze certificering is afgegeven tot juni 2018. 

 
21. In 2016 zijn er in de regio’s, waarvoor dit van toepassing is, concrete 

herhuisvestingsplannen opgesteld. 
Elk herhuisvestingsplan is onder de aandacht en waar mogelijk is concreet 
aangegeven wanneer het plan zijn beslag krijgt.  
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Ingericht op de toekomstige zorgvraag 
22. Onze organisatie is flexibel en wendbaar en in staat om in te spelen op de afschaling  

van Beschermd Wonen, de introductie van nieuwe begeleidingsconcepten en meer  
intensieve samenwerking met partners. Te allen tijde streven de regio’s van RIBW AVV
een samenwerkingsrelatie met de wijkteams/sociale (wijk)teams na, gericht op het  
bieden van matched care. Dat wil zeggen dat RIBW AVV zodanig met de wijkteams  
samenwerkt dat zorg tijdig kan worden op- en afgeschaald. Dit is een instelling en  
houding die RIBW AVV doorlopend vraagt van haar medewerkers. In 2016 hebben we  
binnen de regio’s naar tevredenheid van betrokken partijen onze samenwerking met  
gemeenten en wijkteams/sociale team verder vorm gegeven.  

 
23. Het personeelsbestand van RIBW AVV sluit kwalitatief en kwantitatief aan op de vraag  

van onze cliënten en de nieuwe eisen die vanuit de samenleving aan ons gesteld  
worden. Dit bereiken wij door een juiste omvang van ons medewerkersbestand met  
een passende functiemix. Kwantitatief gezien lag de focus in 2016 op het in kaart  
brengen van de flexibele schil per regio en per functie, het maken van centrale  
afspraken en de sturing vanuit de regio’s. Vanuit kwalitatief perspectief lag de focus in  
2016 op het opwaarderen van het functie- en opleidingsniveau van de begeleider. Alle  
begeleiders zijn of worden opgeleid op HBO niveau (bachelor). Dit is een nieuwe  
functievereiste.  

 
Tevredenheid 
24. Er zijn in 2016 in vrijwel alle regio's ROPI's uitgevoerd. De ROPI (Recovery Oriented  

Practices Index) is een meetinstrument wat de mate van herstelgerichte zorg meet. Dit  
instrument wordt ingezet als hulpmiddel bij monitoring van de voortgang. In  
januari/februari 2017 volgen de laatste twee. Er is gebruik gemaakt van een verkorte  
versie van de ROPI, waardoor een gemiddelde score van 3,5 op een schaal van 1 tot 5 
niet realistisch bleek. De regio's zijn gestart met de formulering en realisatie van hun 
verbeterplannen. 

 
3.3 Algemeen kwaliteitsbeleid  
 
Kwaliteitsmanagementsysteem 
RIBW AVV heeft sinds 2006 een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Hiermee toont RIBW AVV  
aan dat zij een standaard kwaliteit garandeert ten aanzien van primaire processen, 
registratievoering, gebouwen, brandveiligheid, etc.  
 
In de praktijk hanteren we ten aanzien van ons kwaliteitssysteem de volgende uitgangspunten: 
● Inzetten van instrumenten wanneer dit daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van doelen 

(waarde toevoegend) van de cliënt en de organisatie. 
● Alleen datgene beschikbaar stellen wat direct nodig is bij de uitvoering van 

werkzaamheden (deskundigheid). 
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● Verdere achtergrondinformatie of informatie om volledig te zijn is, als er behoefte aan is, in 
tweede instantie op een toegankelijke wijze beschikbaar.  

 
Het kwaliteitsbeleid vloeit voort uit het meerjarenbeleidsplan van RIBW AVV. De speerpunten 
uit dit plan geven er richting aan. De regiomanagers vertalen het beleid van RIBW AVV naar 
het niveau van de eigen regio in een jaarplan met een bijbehorende begroting.  
 
In 2016 heeft RIBW AVV bijgedragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van de sociale 
wijkteams en andere gemeentelijke loketten. De participatie van begeleiders van RIBW AVV in 
sociale wijkteams werd goed gewaardeerd door de gemeenten, vanwege onze expertise op 
het gebied van psychiatrie, onze outreachende werkwijze en integrale blik (focus op alle 
levensdomeinen).  
 
Het kwaliteitsbeleid van RIBW AVV is op onderdelen aan de Wmo aangepast zoals 
bijvoorbeeld de werkwijze rond incidentmeldingen. Er wordt nu gerapporteerd aan de 
betreffende gemeenten/VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) in 
geval van een calamiteit. De toezichthouder werkt met het werkdocument model 
toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo. Dit werkdocument is door het Verwey-Jonker Instituut, 
in samenwerking met GGD GHOR Nederland, opgesteld en wordt gebruikt als uitgangspunt 
voor het toezicht.  
 
Recente ontwikkelingen vragen meer een denken in zorgtrajecten/arrangementen, waarbij al 
bij de start van de begeleiding afspraken worden gemaakt met de cliënt over de gewenste 
doelen en ondersteuning en de te verwachten duur van de begeleiding. Het uitgangspunt van 
begeleiding door RIBW AVV is tijdelijk, zo kort als mogelijk en langduriger als het nodig is. We 
bieden de cliënt Ambulante Begeleiding tenzij Beschermd Wonen voor de cliënt vereist is. In 
2016 zijn er trajecten ontwikkeld (Zorgarrangementen genoemd) die in 2017 verder uitgewerkt 
worden in samenwerking met onze stakeholders. 
 
Methodisch werken 
In samenwerking met HAN en RINO zijn onze begeleiders in 2016 geschoold in duurzaam, 
resultaatgericht en tijdgebonden begeleiden onder andere met behulp van de 
gespreksagenda.  
Daarnaast heeft iedere regiomanager samen met de Rehabcoaches en 
(ervaringsdeskundige-) medewerkers een plan van aanpak opgesteld hoe doelgericht gewerkt 
wordt aan duurzaam herstel. Rehabcoaches hebben een actieve rol in het coachen van 
collega en het team in het methodisch werken en worden hierin gefaciliteerd.  
 
De ROPI heeft in elke regio plaatsgevonden. In 2017 worden de verbeterplannen binnen de 
regio’s ten uitvoer gebracht.  
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3.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten  
RIBW AVV verankert de principes van Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Empowerment 
(HEE) in haar werkwijze. HEE is een benadering binnen de herstelondersteunende zorg (Hoz) 
die uitgaat van de kracht en eigen regie van cliënten zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen 
leven en participeren in de maatschappij. 
 
In het najaar van 2013 is Herstelbureau ZO opgericht, dat gerund wordt door 
ervaringsdeskundigen. In 2016 heeft ZO een belangrijke bijdrage geleverd aan het beleid en 
de uitvoering rondom zelfhulp, participatie, inzet ervaringsdeskundigheid en Hoz. Onder meer 
door zelfhulpgroepen op te starten, het trainen van cliënt kwartiermakers ter ondersteuning van 
andere cliënten bij hun participatie in de wijk, het doorontwikkelen van de visie op en inzet van 
ervaringsdeskundigen en het verzorgen van workshops voor medewerkers over het 
vormgeven van herstelondersteunende zorg. Herstelbureau ZO is in 2016 geëvalueerd, 
waarna besloten is om de projectstatus om te zetten in een reguliere status. 
 
Een belangrijke ontwikkeling is het aanbieden van de WRAP aan de cliënt die participeert op 
de werkvloer. WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan en is een effectief instrument 
voor zelfregie. De belangstelling onder de cliënten en medewerkers voor deze training was in 
2016 groot. Het opleiden van voldoende facilitators die het mogelijk maken om de WRAP te 
introduceren en blijven aanbieden in meer regio’s is gestart in 2015 en in 2016 vervolgd. 
 
Het cliëntperspectief wordt steeds beter benut ter ondersteuning van beleidsontwikkeling 
(cliëntenpanel) en gedurende de implementatie van projecten. Tevens hebben cliënten het 
RIBW AVV aanbod ‘Bed & Break’ als ambassadeur helpen promoten middels deelname aan 
een informatiefilm en bezoeken van alle regio’s om cliënten te informeren over de 
toegevoegde waarde van Bed & Break. 
 
3.4.1 Veiligheid 
Richtlijnen en werkinstructies rondom de veiligheid van cliënt en omgeving staan in de 
kwaliteitshandboeken. Iedere cliënt beschikt vanaf de dag van plaatsing over een balanskaart. 
Deze bevat naast belangrijke gegevens ook informatie over welk(e) acties, bejegening en 
advies van de begeleider verwacht worden om de balans te herstellen als de cliënt hulp nodig 
heeft. Afhankelijk van hun persoonlijke situatie beschikken sommige cliënten ook over een 
signaleringsplan.  
 
In 2016 zijn een groot deel van de medewerkers geschoold in suïcidepreventie. In 2017 krijgt 
dit voortgang en start er een project suïcidepreventie. 
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3.4.2 Klachten 
RIBW AVV heeft een klachtenreglement en een werkwijze klachtencommissie die is 
gebaseerd op de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) . In het reglement is het recht 1

van de cliënt om een klacht in te dienen vastgelegd. Ook is de procedure beschreven voor het 
indienen, opvangen, begeleiden, bemiddelen en afhandelen van klachten. RIBW AVV monitort 
klachten door middel van een klachtenregistratie. Jaarlijks wordt deze registratie geanalyseerd. 
Dit wordt gedaan door de klachtencommissie, de klachtenfunctionaris, de 
cliëntvertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur.  
 
Uitgangspunt van RIBW AVV is om klagen laagdrempelig te houden voor cliënten en klachten 
eerst via bemiddeling op te lossen. Hierbij kunnen cliënten ondersteund worden door de 
cliëntvertrouwenspersoon. De bemiddeling wordt gedaan door de hoofden van de 
werkeenheden binnen RIBW AVV. Wanneer bemiddeling niet lukt behandelt een 
klachtencommissie op grond van het reglement de klachten van cliënten. De leden van de 
klachtencommissie zijn onafhankelijk en onpartijdig. De leden zijn geen bestuurslid of 
medewerker van RIBW AVV.  
 
De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:  

● mevrouw mr. M.M. van Ditzhuijzen, voorzitter 
● de heer drs. J. Geurts, vice-voorzitter 
● de heer M. van Nattem 
● mevrouw drs. A. Baars-Veldhuis  

 
De ontwikkeling van klachten tot 1 januari 2017: 

 
Zoals uit de grafiek is af te lezen blijft het aantal klachten dat bemiddeld wordt door de 
klachtencommissie stabiel. Het aantal klachten dat rechtstreeks in de regio wordt bemiddeld, 
zonder tussenkomst cliëntvertrouwenspersoon, neemt verder af. Het aantal klachten waarbij 

1 Eind 2015 is de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) vastgesteld in de Eerste Kamer. Het 
is nog onduidelijk of de Wmo 2015 onder de Wkkgz valt. RIBW AVV is geadviseerd om voorlopig aan te 
sluiten bij gemeentelijke regelgeving. De huidige klachtenregeling past bij de gemeentelijke regelgeving.  
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de cliëntvertrouwenspersoon bemiddelt nam sinds 2012 tot 2015 toe, maar laat in 2016 een 
daling zien. Per eind 2016 is er nog een actieve klachtenprocedure. Deze is niet in 
bovenstaand overzicht opgenomen.  
 
3.4.3 Geschillencommissie 
RIBW AVV is via GGZ Nederland aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie in Den 
Haag. In 2016 is er geen klacht ingediend tegen RIBW AVV bij de landelijke 
Geschillencommissie.  
 
3.4.4 Familievertrouwenspersoon 
Familieleden of andere direct betrokkenen van de cliënt die een misstand willen melden of 
advies willen, kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon van RIBW AVV. In 2016 heeft 
de familievertrouwenspersoon twee familieleden bijgestaan.  
 
3.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 
Wij geloven dat onze medewerkers de kracht van onze organisatie zijn. Zij bepalen de kwaliteit 
en daarmee de ontwikkeling van onze cliënten. Waardering vinden we hierbij belangrijk. Wij 
bieden als werkgever een collegiale werkomgeving. Onze medewerkers zorgen voor inzet, 
loyaliteit en motivatie. Zo creëren we samen een veilige toekomst voor onze cliënten. Goed 
personeelsbeleid draagt bij aan het op de juiste plek werkzaam zijn van de juiste persoon. Dit 
begint bij een juiste selectie van nieuwe medewerkers. Voor zittende medewerkers is aandacht 
voor de ontwikkeling in zijn of haar loopbaan door middel van interne trainingen. Daarnaast 
worden coaching en individuele opleidings- en loopbaantrajecten in overleg met 
leidinggevende en medewerker ingezet. 
 
Medewerkers zijn werkzaam in een zelfstandig werkend team. Pijlers hierbinnen zijn eigen 
regie van medewerkers en resultaatgerichtheid. Medewerkers worden gestimuleerd om binnen 
de gestelde kaders en de gehanteerde methodiek hun eigen krachten te benutten. Begin 2015 
is het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het volgende 
medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt gepland in 2018 (elke 3 jaar).  
 
In april 2016 is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) middels de VAR 2 (vragenlijst 
Arbeid en Re-integratie) uitgevoerd. Het primaire doel van deze PMO is gelegen in 
verzuimpreventie op individueel niveau. Ook biedt dit PMO inzicht, op groepsniveau, in de 
gezondheid van de werknemers en de verschillende aspecten van de psychosociale 
arbeidsbelasting. RIBW AVV scoort een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer. Afgezet tegen het 
landelijk gemiddelde van een 7,0 als gemiddeld cijfer scoort RIBW AVV goed, waardoor wij in 
termen van psychosociale risicofactoren worden getypeerd als een gezonde organisatie.  
 
Er is aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Begin 2017 wordt er weer een Risico 
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opgesteld waarin de risico’s op gebied van veiligheid, 
gezondheid en welzijn in kaart worden gebracht met een bijbehorend plan van aanpak.  
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Personeelsformaties, kwalitatief en kwantitatief 
RIBW AVV slaagt er in gekwalificeerd personeel te vinden en vacatures in te vullen. Ten 
opzichte van 2015 ontvangen we wel gemiddeld minder reacties per vacature. Desalniettemin 
lukt het nog steeds om vacatures zelf (middels eigen werving) in te vullen. In het 
arbeidsmarktbeleid is opgenomen hoe RIBW AVV zich presenteert als werkgever. 
  
In 2016 heeft RIBW AVV een afname van het personeelsbestand doorgemaakt. Aan het einde 
van het jaar 2016 waren er 22 medewerkers (11,55 Fte) minder in dienst dan op de peildatum 
eind 2015. In 2015 is de krimp in het personeelsbestand voor het eerst sinds jaren 
voorgekomen. In 2014 stagneerde de grote groei reeds, maar de jaren daarvoor is RIBW AVV 
hard gegroeid. De krimp in het personeelsbestand zette in 2016 verder door. Dit heeft te 
maken met de decentralisatie van zorg naar gemeenten en de daarmee samengaande 
bezuinigingen en onzekerheden. 
  
De dynamische omgeving doet een beroep op ons vakmanschap en onderscheidend 
vermogen. De gewijzigde financiering, ambulantisering, bezuinigingen en accentverschuiving 
naar participatie en zelfredzaamheid vragen proactief en tijdig handelen. Anticiperen op 
toekomstbestendige zorg is hierbij belangrijk. Dit vraagt een strategische blik op ons 
personeelsbestand op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak.  
 
Een essentiële wijziging in het functieprofiel van onze begeleiders (ongeveer 300 
medewerkers) is de vereiste van een (minimaal) relevant afgeronde HBO opleiding. Voorheen 
was een afgeronde MBO niveau 4 opleiding voldoende. In september 2015 zijn er 49 
begeleiders gestart met de HBO opleiding GGZ- Agoog bij de HAN, welke volledig gefaciliteerd 
wordt door RIBW AVV in geld en grotendeels in tijd. Elf medewerkers hebben ervoor gekozen 
niet deel te nemen aan het HBO opleidingstraject en hebben de organisatie verlaten. Vijf 
medewerkers hebben ervoor gekozen om als medewerker begeleider binnen de organisatie 
verder te gaan.  
  
Voor wat betreft de kwantitatieve strategische personeelsplanning is het van belang om over 
een voldoende grote flexibele schil te beschikken en interne doorstroming te stimuleren. In 
2016 was er wederom aandacht voor de omvang en de sturing op de flexibele schil per regio 
en functiegroep, zodat we voldoende flexibel blijven om te anticiperen op externe 
ontwikkelingen. De flexibele schil RIBW AVV-breed stijgt licht, omdat vertrekkende 
medewerkers doorgaans volledig worden vervangen door nieuwe medewerkers. Om de 
flexibele schil te beheersen staat (interne) mobiliteit meer op de agenda. Mobiliteit wordt 
benaderd vanuit de aansluiting op de ambities en persoonlijke ontwikkeling van de 
medewerkers in een bepaalde functiegroep. 
 
Vacatures 
In 2016 heeft RIBW AVV 118 nieuwe medewerkers aangenomen (dit zijn er 49 meer dan in 
2015) en 50 stagiaires (dit zijn er acht meer dan in 2015) een plaats geboden. Dit getal geeft 
bij benadering het aantal vervulde vacatures aan. 
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Verloop 
In 2016 hebben 162 medewerkers RIBW AVV verlaten. 54 stagiaires hebben hun stage 
afgerond. Het verlooppercentage (exclusief stagiaires) bedraagt 28% waarvan 13% onvoorzien 
verloop. Het overige deel (14%) was vooraf te voorzien, omdat deze medewerkers voor 
bepaalde tijd waren aangenomen. Het verloop is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, 
met name het voorziene verloop. Dit is te verklaren door een aangepaste werkwijze in het 
verstrekken van (vaste) contracten.  
 
Verzuim 
Het doel van het verzuimbeleid is het ziekteverzuim binnen 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 arbeidsongeschikt worden. Mochten ze onverhoopt toch 
uitvallen, dan zorgen wij ervoor dat ze zo spoedig mogelijk op een verantwoorde wijze het 
werk kunnen hervatten. 
  
Het verzuimpercentage over 2016 bedraagt 6,54%. Dit is een stijging van 0,98% ten opzichte 
van het verzuimpercentage van 2015. We zien een lichte daling in het kortdurend verzuim (tot 
acht dagen), maar een stijging in het langdurend verzuim (langer dan 43 dagen). De 
meldingsfrequentie is nagenoeg gelijk gebleven. Wat opvalt is dat medewerkers die 1 tot 2 jaar 
in dienst zijn aanzienlijk meer en langer verzuimen dan medewerkers die korter dan 1 jaar en 
2-5 jaar in dienst zijn. 
 
Exitbeleid medewerkers 
Het exitbeleid van RIBW AVV heeft als doel inzicht te krijgen in de werkelijke vertrekmotieven 
en is een middel om eventuele manco’s in het organisatie- of personeelsbeleid in het 
algemeen te kunnen verbeteren. Het is ook een middel om aandacht te geven aan de 
vertrekkende medewerker. 
 
Van de 162 vertrekkende medewerkers in 2016 hebben 40 medewerkers gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om een exitformulier in te vullen. De vertrekredenen van de medewerkers zijn 
divers. In de meeste gevallen werd een contract niet verlengd. Een deel heeft op eigen initiatief 
ontslag genomen, vanwege het aanvaarden van een baan elders, welke dichterbij huis is of 
beter past bij de opleiding of ervaring. 
 
3.6 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.  
 
RIBW AVV heeft het maatschappelijk ondernemerschap hoog in het vaandel staan en 
onderneemt om die reden verschillende activiteiten. Activiteiten die duidelijk verder gaan dan 
haar primaire doelstelling. Om als GGZ-instelling voldoende zichtbaar te zijn in de samenleving 
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en hieraan een maatschappelijke bijdrage te leveren, is onze lokale aanwezigheid en 
participatie al jarenlang een belangrijk aandachtspunt. Dit kwam ook in 2016 weer tot uiting, 
onder andere via onze inzet op het gebied van kwartiermaken en het versterken van 
wijkinitiatieven zoals de buurtcirkels.  
 
Voorbeelden van maatschappelijke paraatheid en maatschappelijk ondernemerschap: 

● RIBW AVV neemt deel aan de OGGZ tafel (samenvoeging van doorstroom- en 
preventietafel) ; 

● Centraal Meldpunt en Vangnetteam in het Valleigebied; 
● Deelname in de OZO-overleggen in de Arnhemse wijken en de Lokale Zorgnetwerken 

van de regiogemeenten; 
● Samenwerking met Solidez, welzijnsinstelling in Wageningen, in het kader van 

Zorgbemiddeling en Bemoeizorg; 
● Het Logeerhuis in Arnhem; 
● Samenwerkingsproject Kwartiermaken met Rijnstad in Arnhem; 
● Samenwerkingsproject Kwartiermaken Welstede in Ede; 
● Samenwerkingsproject Kwartiermaken met Mikado in Westervoort; 
● Project Wijkgericht werken in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen Arnhem en 

Stichting Rijnstad; 
● Kamers met Kansen in samenwerking met de gemeente Ede, Welstede, Lindenhout, 

CHE en ROC A12; 
● Het onconventioneel wonen in woonunits in zowel de gemeente Arnhem als Renkum, 

voor mensen die niet in staat zijn in een reguliere woning te wonen; 
● Het NAH-café: een tref- en informatiepunt voor mensen met niet- aangeboren 

hersenletsel; 
● Project KUNSTportaal, waar RIBW AVV in nauwe samenwerking met woningcorporatie 

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

● In de Weerd; een locatie aan de Weerdjesstraat in Arnhem waar we in samenwerking 
met verschillende zorg- en welzijnspartijen uit Arnhem samenwerken op het gebied van 
(vrijwilligers)werk en dagbesteding. In de Weerd is een plaats die mensen inspireert om 
hun talent in te zetten voor en actief mee te doen aan de Arnhemse samenleving. 
Tevens zijn in het pand een leer/werk-restaurant en BW-woningen voor mensen met 
NAH gerealiseerd.  

● Housing First 
● De Nieuwe Hommel 
● Bed & Break 
● Buurtcirkels en Van Plek naar Stek: In Arnhem zijn we op projectbasis gestart met dit 

nieuwe woon- en begeleidingsconcept. In nauwe samenwerking met medewerkers, 
cliënten en samenwerkingspartners wordt hieraan invulling gegeven. Een grotere groep 
cliënten zal met deze ondersteuning de stap naar duurzaam zelfstandig wonen durven 
zetten. 
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3.7 Financiën 2016  
Het financieel beleid van 2016 is een voortzetting van het beleid dat voorgaande jaren is 
ingezet en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
1. Op basis van interne productieafspraken tussen het bestuur en de regiomanagers 

worden de regionale budgetten vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de 
zorgzwaarte; 

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

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

  
Het resultaat over 2016 bedraagt € 2.549.818 ten opzichte van € 3.458.669 in 2015. Een 
daling van ruim 26%. De opbrengsten zijn afgenomen van € 44.808.079 in 2015 naar € 
43.584.098 in 2016. Dit is een daling van ruim € 1.224.000. Circa 83% van de opbrengsten 
wordt gefinancierd uit de WMO en de Jeugdwet.  5.4% van de opbrengsten wordt nog 
gefinancierd uit de Wlz (voorheen AWBZ). Dit betreft de financiering van de verblijfszorg van 
cliënten met een GGz-B-indicatie die al voor 2015 woonachtig waren in een beschermd 
wonen-setting. Hierover zijn landelijk ketenafspraken gemaakt tussen onder andere het 
ministerie van VWS, NZa, GGz Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De opbrengsten 
Justitie zijn gestegen door een toename van het aantal BW-cliënten welke door Justitie worden 
gefinancierd. 
  
De opbrengsten uit de WMO bestaande uit beschermd wonen en extramurale zorg zijn ten 
opzichte van 2015 € 247.000 gedaald. Dit beeld is echter vertekend omdat de vergoeding voor 
de NHC/ NIC in de tarieven is gestegen van 50% naar 70%. Feitelijk zijn de opbrengsten uit de 
WMO dus meer gedaald. De opbrengsten uit de daarmee samenhangende overgangsregeling 
kapitaalslasten zijn namelijk gedaald met € 1.117.000. De financiering van de kapitaalslasten 
beschermd wonen vond tot en met 2014 plaats op basis van een normatieve vergoeding 
volgens de Beleidsregels Kleinschalig wonen van de NZa. Voor de financiering van de 
kapitaalslasten was een transitie ingezet waarbij het geldende bekostigingssysteem geleidelijk 
(2012–2018) werd vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. De transitie van 
deze bekostiging is, na de overheveling van de financiering van beschermd wonen van AWBZ 
naar WMO/Jeugdwet gecontinueerd, waarbij de beschikbare middelen geleidelijk worden 
overgedragen door het Rijk naar de gemeenten. Gemeenten maken hierover financiële 
afspraken met de zorgaanbieders. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt dan nog 30% en 15% 
van de oude normatieve vergoeding volgens een subsidieregeling door het Rijk aan de 
zorgaanbieders beschikbaar gesteld. Voor 2015 was dit 50%. Uitvoering van deze 
subsidieregeling vindt plaats door de NZa. 
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De personeelskosten zijn met € 669.000 (circa 2.4%) gestegen bij een afname van het 
verloonde aantal fte. De stijging van de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door 
CAO-afspraken, door voorzieningen  en door een toename van transitie- en beëindigings- 
vergoedingen. De overige bedrijfskosten (kosten voor huisvesting, organisatie, onderhoud en 
verzorging) zijn met € 949.000 gedaald ten opzichte van 2015.  Deze daling doet zich bij alle 
hoofdcategorieën voor. Evenals voorgaande jaren kan het positieve resultaat op hoofdlijnen 
worden verklaard door een relatief lage overhead, de flexibele inzet van zorgpersoneel 
verdeeld over beschermd wonen en extramurale begeleiding en door vrije ruimte (niet bestede 
middelen) in de kapitaalslasten. Daarnaast is er een onderschrijding op het budget 
dagbesteding inclusief de daarmee verband houdende kapitaallasten.  
 
De liquiditeit (current ratio) is gestegen van 6,21 eind 2015 naar 10,7 eind 2016. Dit wordt 
veroorzaakt door een te hoge bevoorschotting van het CAK in het kader van de WLZ in 2015 
welke in 2016 is verrekend. Met overtollige liquiditeiten wordt conform het beleggingsstatuut 
risicomijdend omgegaan. Gedurende het jaar vindt hierover zowel intern als extern regelmatig 
afstemming plaats. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) bedraagt per 
eind 2016 81.8% ten opzichte van 76.5% per eind 2015 en is daarmee gestegen. Dit is 
veroorzaakt door de hiervoor vermelde te hoge bevoorschotting CAK in 2015 en het resultaat 
over 2016. Er is voldoende weerstandsvermogen aanwezig om financiële tegenvallers op te 
vangen. 
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