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Voorwoord

Het jaar 2017 stond in het teken van ontwikkelen. Voor ons als RIBW AVV én voor onze cliënten.
Terugkijkend is er in 2017 veel gerealiseerd. We mogen trots zijn op het resultaat dat we samen
hebben bereikt. Als RIBW AVV hebben we verder invulling gegeven aan onze specialistenrol in de
herstelondersteunende begeleiding. Ook hebben we met veel gedrevenheid gewerkt aan innovatie
en hebben we interne en externe samenwerkingen verder geïntensiveerd.

De steeds strengere eisen aan de zorg en bijbehorende vraagstukken vragen van ons een andere
manier van werken. Dit is doorvertaald in de doelen van ons meerjarenbeleidsplan. We zijn gestart
met de de ontwikkeling van ons zorgaanbod onder de noemer van zorgarrangementen. Daarnaast
is er een aanzet gemaakt voor de doorontwikkeling naar zelforganisatie.

Leef je leven
Gewoon leven en meedoen in de maatschappij is voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid
niet altijd vanzelfsprekend. Onze medewerkers begeleiden met verve onze cliënten om zelf weer
regie te krijgen over hun eigen leven, te werken aan hun herstel en stap voor stap verder te
komen. Uiteindelijk met het doel om mee te doen en te leven op een manier die bij hen past en
waarbij hun eigen kwaliteiten zo goed mogelijk worden benut. Leef je leven: de stap naar een
toekomst met perspectief en een eigen plek in de samenleving. Een plek waar je je thuisvoelt. Een
zeer motiverende gedachte bij de begeleiding van onze cliënten, elke dag weer.

Op weg naar dé specialist in herstelondersteunende begeleiding
Het meerjarenbeleidsplan van RIBW AVV biedt houvast in ons werk. Waar we voor staan en wat
we doen voor onze cliënt. Het is een leidraad voor ons handelen. De verhalen van onze cliënten
inspireren ons om onze dromen en voornemens verder te ontwikkelen en om te zetten in
resultaten. Onze belanghebbenden laten wij hier graag in delen.

Specialistische begeleiding neemt een vlucht naar voren als het gaat om ambulante begeleiding.
Dit betekent aan de ene kant dat we steeds meer bij de cliënt thuis begeleiden. Aan de andere
kant wordt hun psychische problematiek steeds complexer. Dit vraagt om meebewegen van onze
medewerkers, maar ook van ons als organisatie. Samen met onze medewerkers, regionale
adviesraden en kwartiermakers werken we aan herstelontwikkeling, ervaringsdeskundigheid en
empowerment.

RIBW AVV brengt net als in voorgaande jaren een publieksversie uit van het maatschappelijk
verslag. Deze omvat regiospecifieke activiteiten en resultaten, geïllustreerd door prachtige
krachtverhalen van cliënten. Wilt u dit lezen, dan verwijzen we u naar onze website www.ribwavv.nl

Hillegonde van den Berg
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 vaardigheden 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 beschermde 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, waaronder begrepen het bieden van voedsel, vocht, alsmede het geven
van positieve aandacht, en

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 en missie
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. Iedereen mag er zijn. Een samenleving waar iedereen zich thuisvoelt en
meedoet naar eigen vermogen.

Werkwijze
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.

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 2017 was het werkgebied onderverdeeld in dertien 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
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daaromheen de andere woonvarianten en ambulante cliënten. Ook biedt elke spin bij voorkeur
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 2017 volgens de Zorgbrede
Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) die sinds 1 januari 2017 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 2017 heeft de Raad van Toezicht (RvT) in totaal acht keer vergaderd, waarvan driemaal
zonder de Raad van Bestuur (RvB) in oktober, november en december.
Aan de artikel 24-vergadering met de OR namen twee RvT-leden namens de RvT deel.
In 2017 is niet deelgenomen aan een vergadering van de cliëntenraad.

RvT
De RvT is in iedere vergadering bijgepraat over de uit het meerjarenbeleidsplan voortkomende
plannen en projecten zoals:

● de zorgverkoop aan gemeenten;
● het privacyvraagstuk;
● het beleid omtrent de flexibele schil van medewerkers;
● het HBO-opleidingstraject voor begeleiders;
● het managementontwikkeltraject;
● zelforganisatie;
● Buurtcirkels;
● het platform Veiligheid;
● het Centrum Activerend Werk.
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In een aantal vergaderingen hebben medewerkers van RIBW AVV daarnaast de RvT
uitgebreid geïnformeerd over zorgarrangementen, het vrijwilligersbeleid en de inzet van
ervaringsdeskundigheid.

De RvT heeft de vergadering op het regiokantoor van Arnhem Malburgen gecombineerd met
een bezoek aan de locatie De Waard.

In de meivergadering van de RvT heeft de accountant een toelichting gegeven op de cijfers
over 2016.

In de vergaderingen zonder RvB is gesproken over de bestuursstructuur van RIBW AVV. De
RvT heeft besloten om een evaluatie te doen naar het functioneren van het bestuursmodel.
Door in- en externe ontwikkelingen, waaronder de zelforganisatie, is de gedachte ontstaan dat
een eenhoofdig bestuur, ondersteund door een bestuurssecretaris, voor RIBW AVV passend
zou kunnen zijn. De RvT heeft een externe expert opdracht gegeven onderzoek te doen naar
de topstructuur en daarover advies uit te brengen. In lijn met dit advies heeft de RvT in
december het voorgenomen besluit genomen over te gaan op een eenhoofdig bestuur,
ondersteund door een bestuurssecretaris.
In de vergadering van november heeft de RvT het functioneren van de RvT geëvalueerd.

De RvT heeft nader kennisgemaakt met het management. Er is door de RvT-leden in oktober
deelgenomen aan een deel van het programma van de tweedaagse voor leidinggevenden over
zelforganisatie. Daarnaast schoven ze aan bij de medewerkersbijeenkomsten over
zelforganisatie.

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 achttien INK-velden vaststelt: Control in Colour (zie ook bij inhoudelijk
toezicht).

De financiële verslaglegging
Aan de hand van kwartaalrapportages en de jaarrekening volgt de RvT de exploitatie en
financiële positie van de organisatie. Deze rapportages worden eerst besproken in de
vergadering van de auditcommissie en vervolgens in de RvT-vergadering.
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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 RvT in de gelegenheid om kennis
te nemen van de kwaliteit en veiligheid van zorg in de praktijk.

Besluiten RvT in 2017
● Vaststelling van de WNT klasse-indeling voor RIBW AVV voor 2017, met het positieve

advies van de remuneratiecommissie, conform het voorstel (indeling in klasse III met een
bezoldigingsmaximum van € 146.000 voor 2017).

● Goedkeuring van het jaarverslag RIBW AVV 2016.
● Goedkeuring van de jaarrekening RIBW AVV 2016.
● Herbenoeming van mevrouw Stunnenberg met ingang van 1 juli 2017 tot RvT-lid voor de

tweede termijn van vier jaar.
● Vaststelling van het budget RvT 2018.
● Goedkeuring van het jaarplan RIBW AVV 2018.
● Goedkeuring van de jaarbegroting RIBW AVV 2018.
● Besluit inzake onderzoek topstructuur.
● Voorgenomen besluit over te gaan op eenhoofdig bestuur, ondersteund door een

bestuurssecretaris.

Inhoudelijk toezicht
De RvT maakt gebruik van Control in Colour (CiC) om ook toezicht te kunnen uitoefenen op
het zorgproces. CiC wordt gebruikt als basis voor de informatievoorziening. Ook voor 2017 is
besloten CiC in te zetten. In december zijn de achttien 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 een
commissie kwaliteit en veiligheid.

Auditcommissie
Deze commissie kwam in 2017 vijf keer bijeen. Naast de reguliere onderwerpen heeft de
auditcommissie de resultaten van de door de accountant opgestelde risicoanalyse met de
hoogte van het benodigde weerstandsvermogen besproken. Bij de bespreking hiervan in de
RvT-vergadering is vastgesteld dat er geen aanleiding was voor aanpassing van de
vermogenspositie.

Het onderwerp ‘privacy’ was in 2017 een vast onderwerp op de agenda; de nieuwe wetgeving
wordt met ingang van mei 2018 gehandhaafd. Het onderwerp zal worden overgeheveld naar
de nieuwe commissie kwaliteit en veiligheid.

De samenwerking met de accountant is geëvalueerd naar aanleiding van het opstellen van de
jaarrekening 2016. Daartoe is een aantal gesprekken gevoerd.
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Remuneratiecommissie
De commissie heeft een advies opgesteld over de WNT-klasse-indeling die in de
RvT-vergadering is vastgesteld.

De voor januari 2017 geplande jaargesprekken met de RvB-leden hebben geen doorgang
gevonden. Vanaf begin 2017 was het lid RvB afwezig vanwege ziekte. De
remuneratiecommissie heeft, in verband met de werkgeversrol van de RvT, de actiepunten en
gesprekken in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) op zich genomen.
Het jaargesprek met de voorzitter RvB heeft in april 2017 plaatsgevonden.

Eind 2017 heeft de remuneratiecommissie, namens de RvT, de opdracht geformuleerd voor
het uit te brengen advies over de bestuursstructuur. De commissieleden hebben de zienswijze
van de RvT in het gesprek met de adviseur toegelicht.

Commissie kwaliteit en veiligheid
In 2017 is de commissie gestart met een bijeenkomst waarin een eerste aanzet is gegeven
voor de inrichting en werkwijze van de commissie. Geconstateerd is dat de RvT een bijdrage
wil leveren aan de kwaliteit en veiligheid binnen RIBW AVV. Het belang van goed (toe)zicht op
kwaliteit en veiligheid groeit. De commissie wil niet slechts een ‘papieren commissie’ zijn, maar
vooral ook in gesprek gaan met medewerkers en cliënten. De vormgeving wordt in 2018 verder
uitgewerkt. Er is een start gemaakt voor een op te stellen reglement.

2.3.4 Accountant
De accountant was in 2017 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 aanwezig bij de RvT-vergadering in mei.

2.3.5 Eigen functioneren
In november 2017 heeft de RvT het eigen functioneren geëvalueerd. Ieder RvT-lid heeft
ingebracht wat hij/zij ziet als kracht en zorg van RIBW AVV, als kracht en zorg van de RvT en
hoe hij/zij aankijkt tegen de eigen rol in de RvT en de rol van de voorzitter. De bevindingen van
de zelfevaluatie zijn teruggekoppeld met de RvB.

2.3.6 Bijscholing in 2017
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 of symposia in 2017:
● E.M.A. van der Bijl:

o Paul Cremerslezing;
o Bijeenkomst van Goed Bestuur & Toezicht: ‘Do boards really matter?’

● A.J. Stunnenberg:
o Werksessie voor toezichthouder “Good Governance” van Bosman & Vos in

samenwerking met Geelkerken Linskens (praktijkcasus Meavita);
o Bijeenkomst Rieken en Oomen “Toezichthouden in een netwerkorganisatie”.

● A.W. de Geus: Bijeenkomst met toezichthouders in het onderwijs.
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De NVTZ (Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg) heeft in 2016 het programma
Goed Toezicht opgesteld. Tijdens de algemene ledenvergadering van november 2016 werd dit
programma vastgesteld.

Goed Toezicht zet drie waarden binnen Raden van Toezicht centraal:
● goed voorbereid aan de taak van toezichthouder beginnen,
● open zijn over waar de Raad van Toezicht mee bezig is en
● als raad blijvend ontwikkelen en reflecteren.
De RvT heeft haar waardering uitgesproken voor de inzet van de NVTZ om de
professionalisering van Raden van Toezicht te versterken. De RvT heeft aangegeven dat zij,
waar gewenst en nuttig, gebruik zal maken van het aanbod voor deskundigheidsbevordering,
met de kanttekening dat zij van mening is zelf verantwoordelijk te zijn voor de
professionalisering. Jaarlijks zal de RvT een eigen programma opstellen dat aansluit bij de
uitkomsten van de zelfevaluatie.

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 RvB 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.

Naam Mw/
Dhr  

Bestuurs-
functie

Functie Nevenfuncties

E.M.A. van
der Bijl

Mw. lid RvT,
vice voorzitter,
lid
remuneratiecie,
lid cie kwaliteit en
veiligheid

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

Talis (woningcorporatie),
Nijmegen, voorzitter RvC;

Zorggroep Amsterdam Oost,
voorzitter RvT

J.A.M. van
den Bosch

Dhr. lid RvT,
voorzitter cie
kwaliteit en
veiligheid

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
voorzitter
remuneratiecie

Stichting Pallas,
Uden, College van
Bestuur

Stichting Emmafonds, Renkum,
bestuurslid

A.J.
Stunnenberg

Mw. lid RvT
voorzitter
auditcie

PwC, senior
manager

Gezondheidscentrum Didam,
lid RvT
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2.3.8 Honorering
De honorering van de RvT is conform de WNT. Een overzicht van de honorering is opgenomen
in de jaarrekening.

2.3.9 Rooster van aftreden
Rooster van aftreden van de leden Raad van Toezicht van de Stichting RIBW Arnhem en
Veluwe Vallei, geldend vanaf 1 oktober 2016:

Naam 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E.M.A. van der Bijl
W. Bouwman
A.J. Stunnenberg
J.A.M. van den Bosch
A.W. de Geus

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

2.4 Bedrijfsvoering Financiën & ICT

2.4.1 Ontwikkelingen externe financiering
De financiering van Beschermd wonen (BW), extramurale begeleiding en dagbesteding vond
over 2017 voor ruim 85% plaats door gemeenten (Wmo en Jw).
Een beperkt deel was gefinancierd door het Ministerie van Justitie (forensische zorg), door
Menzis (Wlz) en derden. De financiering vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft betrekking
op een aantal GGz ZZp-B cliënten. Voor deze cliënten was er voor de periode 2015 - 2017 een
overgangsregeling van toepassing. Deze overgangsregeling is beëindigd per 31-12-2017.
Betreffende cliënten zijn per 01-01-2018 overgegaan naar de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).

De gemeenten in Arnhem en omgeving hebben zich verenigd in de Regio Centraal Gelderland.
Dit betreft de gemeenten Arnhem (centrumgemeente), Doesburg, Duiven, Lingewaard,
Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen (BZW), Westervoort en
Zevenaar. Zij kopen gezamenlijk de zorg in. Met ingang van 2017 vindt dit plaats via het
Interactief Aankoopsysteem (I.A.S.).

De in 2017 met Regio Centraal Gelderland afgesloten raamovereenkomst heeft een
aanvankelijke looptijd van drie jaar. Met uitzondering van Duiven en Wageningen zijn er met de
gemeenten voor 2017 geen productieafspraken gemaakt. Gemeenten geven aan dat de
sturing van de zorg primair bij de lokale toegang ligt. Naast de Regio Centraal Gelderland
worden er Wmo-activiteiten gefinancierd door de (centrumgemeente) Ede, Wageningen (BW)
en Rhenen. Met deze gemeenten zijn meerjarige overeenkomsten afgesloten. Met deze
gemeenten zijn productieafspraken gemaakt voor 2017.
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Daarnaast zijn in 2017 met een groot aantal andere gemeenten afspraken gemaakt over de
financiering van Beschermd Wonen vanuit de Jeugdwet waaronder Nijmegen en
Jeugdhulpregio FoodValley (voor de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel,
Renswoude, Rhenen en Veenendaal). De financiering van de jeugdzorg is complex door het
woonplaatsbeginsel. Dit houdt in dat financiering van Beschermd Wonen (BW) van jongeren
onder de achttien jaar uitgevoerd wordt door de gemeente waar de ouder met het gezag
woont. Voor één of enkele cliënten is een overeenkomst afgesloten met een gemeente.

Door de centrumgemeenten Arnhem en Ede zijn er voor 2018 aanbestedingen aangekondigd
voor nieuwe producten op het gebied van Beschermd Wonen en/of Intensieve begeleiding
thuis. Door het ontbreken van een inhoudelijke afstemming tussen de centrumgemeenten
verwachten wij verschillende producten Beschermd Wonen met verschillende tarieven. Het
gebrek aan uniformiteit wordt  daardoor groter, de bedrijfsvoering wordt complexer en de
administratieve lasten nemen verder toe.

In 2017 zijn de centrumgemeenten verschillend omgegaan met de aanpassing van de tarieven
Beschermd Wonen van 2016 naar 2017. De aanpassing van de normatieve
huisvestingscomponent (NHC) is op dezelfde wijze doorgevoerd. De indexering van de
ZZP-tarieven is niet gelijkelijk doorgevoerd. De tarieven voor ambulante begeleiding zijn in
2017 in tegenstelling tot 2016 wel geïndexeerd.

RIBW AVV heeft inmiddels herhaaldelijk aangegeven dat het tarief voor begeleiding thuis niet
kostendekkend is. Voor de komende jaren wordt een verdere druk op de productieafspraken
voorzien vanwege een verdere afbouw van het aantal BW-plaatsen, de opbouw van intensieve
ambulante begeleiding en nieuwe vormen van zorg. De transformatie zal nog verder vorm en
inhoud krijgen. Het overgangsrecht voor BW-cliënten eindigt per 31 december 2019.

2.4.2 Planning & Control
RIBW AVV hanteert een jaarplancyclus. Deze start in mei/juni en leidt in de maand november
tot een jaarplan en een begroting. Deze bestaat uit deelplannen en deelbegrotingen per regio
of resultaatverantwoordelijke eenheid. Gewerkt wordt volgens de A3-systematiek. Binnen de
A3- systematiek maakt iedere regio een jaarplan en begroting. Deze leiden tot het RIBW AVV
brede jaarplan en de begroting voor de gehele organisatie. De begroting wordt in december ter
goedkeuring voorgelegd aan de RvT.

Naast een organisatiebrede rapportage wordt er 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. Deze managementrapportage is in
2017 op onderdelen gedigitaliseerd.
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In verband met de transitie vindt nu ook monitoring van de productie per gemeente plaats. Dit
om aansluiting te houden met de eventueel per gemeente overeengekomen productieplafonds
of productieafspraken.
De productie- en kostenontwikkeling, arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim vragen continue
aandacht. Onze regiomanagers leggen hierover verantwoording af aan de RvB en de RvB
rapporteert aan de RvT. Afhankelijk van de situatie maken de RvB en regiomanager(s)
aanvullende afspraken over het uitgavenpatroon en/of de te realiseren productie. Om dit goed
te kunnen doen, is een flexibele schil van personeel een vereiste. Evenals flexibiliteit in de
huur van locaties Beschermd Wonen.

Bij de planning en uitvoering van de controle van de jaarrekening 2017 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 ambulante begeleiding bij de cliënt thuis en in beschermende
woonvormen (zie ook paragraaf 1.3). De komende jaren richten we ons op het motiveren en
intensief ondersteunen van cliënten om, voor wie dat mogelijk is, zelfstandig te gaan wonen. In
2017 zijn nieuwe woonconcepten gericht op zelfstandig wonen doorontwikkeld, waar nodig met
specialistische begeleiding. Het project Buurtcirkels maakt hier onder andere deel van uit.

Ook in de komende jaren maken we ons sterk voor cliënten met langdurig intensieve
begeleiding in een beschermende woonomgeving. In totaal heeft RIBW AVV circa
tweehonderd Beschermd Wonen-locaties. Een cliënt kan wonen in een groepswoning of,
indien noodzakelijk, in een eenpersoons woning. Beschermd Wonen zullen wij de komende
jaren verhoudingsgewijs meer inzetten voor cliënten met een zware zorgvraag op alle
levensgebieden. Voor de middelzware zorgvraag bieden wij ambulante specialistische
begeleiding in de thuissituatie. Hierbij werken we samen met andere (zorg- en welzijns)
partners in de wijk.

Voor alle woonvormen is een programma van eisen beschikbaar. Bijna alle locaties voldoen
hieraan.

Het beleid van RIBW AVV is dat we geen woonlocaties in eigendom nemen. 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.
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In 2017 vond in navolging van het scoringsonderzoek van 2016 het project Scoren 2.0 plaats.
Alle BW-cliënten zijn wederom gescoord om zo zicht te krijgen op de toekomstige benodigde
capaciteit intramuraal en extramuraal alsook de benodigde context op wijk- en
gemeenteniveau. Binnen dit project is nauw samengewerkt met Pro Persona omdat hier het
grootste deel van de (verwachte) instroom vandaan komt.

2.4.4 Informatie- en communicatietechnologie
De automatiseringscommissie is de plek binnen RIBW AVV waar de ICT-ontwikkelingen
worden voorbereid. De werkzaamheden bestaan uit:

● het laten samenkomen van ICT-onderwerpen;
● het in beeld brengen van wensen en knelpunten;
● het prioriteren en vormen van gezamenlijke standpunten;
● het doen van voorstellen voor de RvB;
● het formuleren van opdrachten voor werkgroepen rondom thema’s;
● het uitdragen van het belang van ICT.

Begin 2017 is er een nieuw financieel pakket geïmplementeerd en aansluitend daarop is er
een systeem voor digitale afhandeling van inkoopfacturen ingevoerd. Er zijn ook grote stappen
gezet met betrekking tot de invoering van een digitaal managementinformatiesysteem. In 2016
is er een BI-tool aangeschaft waarvan de implementatie in 2017 is gestart. In de basis is het
systeem operationeel. Daarbij is gekozen om met een beperkt aantal KPI’s te starten. Deze
KPI’s hebben betrekking op de domeinen:

● personeel;
● productie;
● financiën;
● zorg en kwaliteit.

In 2018 zal het managementinformatiesysteem worden verfijnd, gericht op de
informatiebehoefte van de zelforganiserende teams. RIBW AVV start hiermee in 2018 binnen
de proeftuinen zelforganisatie.

Een aantal regio’s is in 2017 gestart met het roosteren via de roostermodule van ons
cliëntregistratiesysteem ONS. De invoering van deze roostermodule vindt gefaseerd plaats.
Naar verwachting zal de roostermodule in 2018 over de gehele organisatie zijn ingevoerd.
In  2017 zijn er pilots gestart met het cliëntportaal van het cliëntregistratiesysteem, beeldbellen
en is er een app in ontwikkeling voor de bereikbaarheidsdiensten. Er is een groeiende
behoefte aan het gebruiken van apps. Medewerkers stellen steeds meer vragen hierover.
Begin 2018 wordt een kwaliteitskader (inhoudelijk en beveiliging) ontwikkeld.

Eind 2017 is de voorbereiding gestart voor de vervanging en uitbreiding van de devices. Dit
betreft circa 600 smartphones en chromebooks welke bij de medewerkers in de regio’s in
gebruik zijn. De omruil is begin 2018 gestart.
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Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. De privacywetgeving wordt hiermee aangescherpt. Voorjaar 2017 is er een
uitgebreid onderzoek uitgevoerd bij RIBW AVV met betrekking tot het compliant zijn aan de
nieuwe wet- en regelgeving. Dit onderzoek is uitgevoerd door een juridisch adviesbureau in
samenwerking met een adviesbureau op het gebied van cybersecurity. Naar aanleiding van dit
onderzoek is er een gap-analyse opgesteld.  Op basis hiervan is een plan van aanpak
gemaakt. Tevens is er een FG (functionaris Gegevensbescherming) aangesteld. Naar
verwachting voldoet RIBW AVV op 25 mei 2018 aan de nieuwe wet- en regelgeving.

2.5 Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestond in januari uit veertien (een BW, dertien BZW) en in december uit elf
(een BW, tien BZW) cliënten. De Cliëntenconsulent van RIBW AVV ondersteunt de
Cliëntenraad. In 2018 zijn er vier leden afgetreden en is er een nieuw lid bijgekomen.

De Cliëntenraad komt regelmatig bijeen voor een vergadering.In navolging van 2017, kwam de
raad tweemaal per maand bijeen, met uitzondering van augustus. Het DB is hierdoor
afgeschaft, omdat dit door vaker samen te komen, niet meer direct nodig werd geacht.
De bestuurder van RIBW AVV heeft vier vergaderingen bijgewoond. Dit is conform afspraak
van minimaal vier vergaderingen bijwonen. Ook is eenmaal een lid van RvT (degene op
voordracht van de CR) aangeschoven.
De Cliëntenraad maakt gebruik van het kantoor en de vergaderruimte op het Centraal Bureau
van RIBW AVV in Arnhem.

De Cliëntenraad ontvangt financiële steun van RIBW AVV, waaronder vacatiegeld en
vergoedingen voor reiskosten en budget voor deskundigheidsbevordering en externe
verplichtingen.

De Cliëntenraad heeft in 2018 actief deelgenomen aan activiteiten, cursussen en diverse
bijeenkomsten bijgewoond. Denk hierbij aan:

● Binding in de regio;
● Landelijke ontmoetingsdag CR GGZ
● Trainingsdag voor eigen CR
●

De volgende onderwerpen kwamen hierbij onder andere aan bod:
● IPS
● Zelfsturende organisaties
● Ervaringsdeskundigheid
● Toekomst medezeggenschap

Diverse leden zijn direct of indirect betrokken bij APCG (Arnhems Platform voor Chronisch
zieken en Gehandicapten), Zorgbelang, STIP en de gemeente.
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Afgelopen jaar zijn er door de RvB enkele adviesaanvragen ingediend, waaronder een
adviesaanvraag over:

● Intentieverklaring tbv overname Kunstportaal
● Adviesaanvraag t.a.v. eenhoofdig-bestuur is goedgekeurd en doorgevoerd

Verder zijn in de Cliëntenraad onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
● Naastenbeleid
● Ontwikkeling medezeggenschap in de regio (RAR’s) ihkv zelfsturende teams
● CWO (Cliëntwaarderingsonderzoek)
● Klachtenregeling
● Begroting (jaarlijks)

Een aantal leden van de Cliëntenraad heeft sinds 2017 zitting in de toetsingscommissie ‘Van
flexibel naar vast’ voor medewerkers die in aanmerking komen voor een vast contract.
Dit heeft zich in 2018 voortgezet.
Ook hebben cliënten van de CR zitting gehad in diverse klankbordgroepen, met thema’s als:
Veiligheid en ontwikkeling BW-plaatsen.

2.6 Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit negen gekozen medewerkers en wordt ondersteund
door een ambtelijk secretaris. In 2017 organiseerde de OR verkiezingen vanwege drie
vacatures. Er stelden zich vijf medewerkers kandidaat. Twee OR-leden zijn nieuw, één lid werd
herkozen. Twee collega’s staan als kandidaat op de reservelijst.

De OR komt (bijna) iedere maand bijeen voor een vergadering. In 2017 waren dit twaalf
reguliere OR-vergaderingen en acht overlegvergaderingen met de bestuurder. In februari vond
de jaarlijkse artikel 24-vergadering plaats waarbij ook de RvT was vertegenwoordigd. In deze
laatstgenoemde vergadering wordt de OR door de RvB geïnformeerd over de meest relevante
en actuele beleidsontwikkelingen. Daarbij worden afspraken gemaakt over de mate van
betrokkenheid van de OR bij de beleidsontwikkelingen.

In 2017 is er op verschillende manieren vorm en inhoud gegeven aan de rol en functie van de
OR. De OR heeft de ontwikkelingen op bestuurlijk niveau gevolgd en kennisgenomen van
beleidsmatige zaken in andere organisatieonderdelen.

In 2017 vroeg de Raad van Bestuur de OR om instemming bij de volgende beleidszaken:
● onderzoek en plan van aanpak RI&E’s 2017;
● vaststelling Z&K Kwaliteitsstatuut en statutenwijziging GGZ;
● wijziging werving- en selectiebeleid;
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● wijziging inzake toepassing CAO op regeling vergoeding Bereikbaarheidsdiensten;
● ICT-reglement;
● wijziging exit-beleid;
● wijziging verzuimbeleid;
● RIBW-medewerker Van Tijdelijk Naar Vast;
● doorlopend sociaal plan (verlengd tot en met 31 december 2018).

De OR vroeg de RvB te adviseren over:
● proeftuinen zelforganisatie.

De RvT vroeg de OR te adviseren over:
● bestuurlijke constellatie.

De OR heeft uiteindelijk in alle gevallen een positief advies gegeven of ingestemd (of doet dat
begin 2018). Voorafgaand is telkens kritisch gevraagd naar achtergronden, motieven en
gevolgen voor medewerkers en de organisatie. Bij elk advies of instemming sprak de OR zijn
aandachtspunten uit naar de bestuurder.

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. Waar nodig namen
OR-leden plaats in werkgroepen over beleidsonderwerpen.

Om de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de OR te borgen, heeft de OR in elke regio een
contactpersoon om de informatie van en naar de werkvloer te bevorderen. Ook presenteerde
de OR zich op introductiedagen aan alle nieuwe medewerkers, en publiceerde de OR zijn
agenda’s en vastgestelde verslagen op extranet. Vanaf oktober 2017 publiceerde de OR deze
stukken op Connect, het intranet van RIBW AVV.

Ten slotte volgden alle nieuwe OR-leden in 2017 een cursus over de Wet op de
ondernemingsraden (WOR) om gedegen kennis te maken met de OR-werkzaamheden. Om de
deskundigheid te bevorderen op het gebied van de Wet op de ondernemingsraden en
Arbo-zaken werd door enkele leden een hiervoor specifieke cursus gevolgd.

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;
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● middelen die ons werk mogelijk maken;
● processen optimaal inrichten;
● leiderschap bij verandering.

3.2 Algemeen beleid verslagjaar

RIBW AVV maakt elk jaar een organisatie-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.

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 2017 geschoold en getraind op basis van de nieuwste

inzichten op het gebied van de herstelondersteunende zorg. In 2017 hebben
medewerkers begeleiding naast de basistraining Systematisch Rehabilitatiegericht
Handelen (SRH) een nieuwe aanvullende training gevolgd gericht op de samenwerking
tussen de drie disciplines:

● gastvrouw/gastheer;
● medewerker begeleiding;
● begeleider in relatie tot de SRH-methodiek.

Ook nieuw in 2017 was de training fysieke weerbaarheid.

2. RIBW AVV heeft in 2017 in totaal vijftig stageplekken voor hbo-studenten vervuld. Met
de HAN en Hogeschool Ede en Wageningen hebben we een intensieve samenwerking
hierover. Het doel voor 2017 was het aanbieden van ten minste dertig stageplekken
voor hbo-studenten.

3. De investering in praktijkgericht onderzoek met hogescholen en universiteiten vindt
RIBW AVV belangrijk om zodoende de herstelondersteunende zorg verder te
ontwikkelen. In 2017 is RIBW AVV daarom de samenwerking aangegaan met het
lectoraat ‘Versterken van Sociale Kwaliteit’ van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN).
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Nieuwe woon- en begeleidingsconcepten
4. RIBW AVV wil ter vergroting van de zelfredzaamheid van haar cliënten nieuwe woon-

en begeleidingsconcepten ontwikkelen. Met onder andere het project Buurtcirkels
hebben we hier in 2017 invulling aan gegeven. In 2017 waren er vier Buurtcirkels actief
met gemiddeld negen tot twaalf cliënten die elkaar ondersteunen. Een Buurtcirkel
maakt het mogelijk dat cliënten eerder de stap vanuit een Beschermde Woonvorm naar
zelfstandig wonen met ambulante begeleiding kunnen maken.

Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid, ‘ZO’ doet RIBW AVV
5. 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 aan cliënten in hun
herstelproces. In 2017 is het aantal ervaringsdeskundigen binnen de organisatie
verdubbeld naar twintig. Een deel hiervan is nog in opleiding. In maandelijkse
intervisiegroepen werken ervaringsdeskundigen onderling aan het verder vormgeven
van ervaringsdeskundigheid binnen de regio’s.
In 2017 is er door regiomanagers en hoofden van de ondersteunende diensten in een
gezamenlijke bijeenkomst stilgestaan bij het onderwerp ervaringsdeskundigheid binnen
RIBW AVV. Er is gezamenlijk een visie ontwikkeld en een start gemaakt met het
verbinden van ervaringsdeskundigheid aan herstelondersteunende zorg en het
meerjarenbeleidsplan. Zodat ervaringsdeskundigheid ook daadwerkelijk van
meerwaarde is en niet een opzichzelfstaand doel blijft.

6. In 2017 is het cursusaanbod vanuit Zelf en Ontwikkeling (ZO) verder doorontwikkeld
waardoor er verschillende soorten trainingen en cursussen zijn ontstaan:
zelfhulpcursussen (peer-to-peer support), meer praktische trainingen en ook cursussen
gericht op ontwikkeling. Deze cursussen en trainingen waren ook toegankelijk voor
geïnteresseerden van buiten RIBW AVV en zijn verzorgd door ervaringsdeskundigen
en cliënten.

7. Een belangrijk onderdeel van herstelondersteunende begeleiding is het versterken van
het informele netwerk. Zo kan, waar mogelijk, professionele begeleiding zo snel
mogelijk worden afgeschaald en het informele netwerk, zoals naasten of vrijwilligers,
worden ingezet.

Naasten
RIBW AVV kent nog geen naastenbeleid. Dit betekent niet dat naasten nooit
geïnformeerd of betrokken worden, dit is vooralsnog afhankelijk van individuele
begeleiders. Een uitzondering hierop is de regio Jeugd, daar heeft familie een
duidelijke rol en positie. Door het verschijnen van een kwaliteitsstandaard, de
generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met
psychische problematiek’ is goed familiebeleid vanaf 2017 verplicht geworden in
GGZ-instellingen, mét structurele ondersteuning van familie en naasten. In 2017 is
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gewerkt aan het voldoen aan kwaliteitseisen zoals gesteld in de generieke module. Zo
is er geïnventariseerd wat RIBW AVV reeds doet op het gebied van naastenbeleid,
zoals het betrekken van naasten als onderdeel van de SRH-methodiek. Ook hebben
begeleiders van alle cliënten de NAW-gegevens van één tot twee naasten verzameld
en opgenomen in het dossier van de cliënt. Het jaar 2018 zal in het teken staan van het
formuleren van een RIBW AVV visie op het betrekken van naasten. Dit omvat het
opstellen van het naastenbeleid en het borgen van de landelijke kwaliteitseisen in het
handboek en de PDCA-cyclus.

Vrijwilligers
In 2017 is een heldere visie op vrijwilligerswerk bij RIBW AVV vastgesteld, die met
input van alle relevante partijen tot stand is gekomen. Belangrijk onderdeel van de visie
is dat vrijwilligers bij RIBW AVV een bijdrage leveren aan het herstel van een
(mede-)cliënt van RIBW AVV. Vrijwilligerswerk is hierdoor verbonden aan onze missie
‘herstellen en weer meedoen’.

De visie op vrijwilligerswerk is het fundament waarop in 2017 het nieuwe
vrijwilligersbeleid is ontwikkeld. De input verkregen uit sessies met cliënten, vrijwilligers
en medewerkers is verwerkt in een beleidsnota. Deze is verder tot stand gekomen in
samenwerking met de stuur- en projectgroep vrijwilligersbeleid. Op deze manier zijn
niet alleen veel belanghebbenden vanaf de start actief betrokken, maar zijn ook de
inzichten vanuit de verschillende perspectieven bij elkaar gebracht en meegenomen.

Eind 2017 is een centrale vrijwilligerscoördinator aangesteld bij wie de strategische en
tactische coördinatie van het vrijwilligersbeleid is belegd. Zij is de projectleider voor de
implementatie van het vrijwilligersbeleid. Er is een projectgroep geformeerd om in twee
regio’s te starten met de implementatie. Samen met de aandachtsfunctionarissen
vrijwilligerswerk in deze regio’s heeft de vrijwilligerscoördinator hier de eerste stappen
in gezet.

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

noodzakelijk voor een optimaal herstel. De SRH-methodiek is hierbij de basis.
In 2017 hebben medewerkers begeleiding een nieuwe aanvullende training gevolgd
(naast de basistraining SRH) gericht op de samenwerking tussen de drie disciplines
gastvrouw/gastheer, medewerker begeleiding en begeleider in relatie tot de SRH-
methodiek. Daarnaast kregen zorgbemiddelaars in 2017 in twee bijeenkomsten meer
inzicht in de verbinding tussen de manier waarop zij als zorgbemiddelaars werken en
de SRH-methodiek. Zorgbemiddelaars werken vanuit andere sturingsprincipes dan
reguliere begeleiders, maar ook deze sturingsprincipes passen binnen de
SRH-methodiek.
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In 2017 is het methodisch werken onder de loep genomen. Medewerkers ervaren
onvoldoende hoe instrumenten methodisch ingezet kunnen worden. De instrumenten
worden gezien als losse elementen in plaats van een samenhangend geheel. Daarom
is in 2017 gewerkt aan een visuele weergave van het methodisch werken. Alle
hulpmiddelen en tools binnen de organisatie worden hierin geïntegreerd. Er is een
begin gemaakt met hulpmiddelen voor motiverende gespreksvoering en het werken
met de gespreksagenda passend binnen het methodisch werken.

Ook is in 2017 in nauwe samenwerking met begeleiders en cliënten de doelenset
binnen het zorgplan herzien. De doelen zijn geactualiseerd en opnieuw geformuleerd,
passend bij de huidige praktijk en qua taal afgestemd op de doelgroep. Ook zijn
specifiek doelen geformuleerd voor zorgbemiddeling. De doelenset wordt in 2018
geïmplementeerd.

In 2017 is nauw samengewerkt met de afdeling ICT om methodische zaken te
versimpelen binnen het ONS-systeem.

Ambulantisering
9. 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 2017 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 2017 verliep. Er is een aantal forensische BW-plaatsen
bijgekomen in verschillende regio’s, maar deze worden gefinancierd door justitie.

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
10. Voor een intensivering van de samenwerking met het Factteam-Zuid van Pro Persona

is in 2017 besloten om in Arnhem Zuid & Malburgen/deWaard te starten met een
proeftuin FACT+. Hierin participeren vier begeleiders van deWaard. De bedoeling is om
voor onze gezamenlijke cliënten in deze regio te komen tot een passende
samenwerkingsvorm om goede geïntegreerde behandeling en begeleiding te bieden.
De leden van de proeftuin hebben de opdracht gekregen om het hoe en wat uit te
werken, waarbij het uitgangspunt is dat ieder doet waar hij/zij goed in is. Met andere
woorden: samenwerken op basis van kerncompetenties.

In 2017 heeft IrisZorg het initiatief genomen tot oprichting van het Jeugd FACT in
Arnhem. Dit is een multidisciplinair team dat zich richt op jongeren tussen 16 en 23 jaar
met complexe problemen op meerdere leefgebieden. In 2017 werkte RIBW AVV
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intensief met dit team samen, er zijn twee begeleiders aan het team gekoppeld. Verder
wordt toegewerkt naar een samenwerkingsvorm die ondersteunend is aan de
doelstelling van de samenwerking.

In 2015 hebben de bestuurders van RIBW AVV, SIZA en dr. Leo Kannerhuis naar
elkaar uitgesproken dat zij intensief met elkaar willen samenwerken op het gebied van
behandeling en begeleiding van jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis
(ASS). In een intentieverklaring hebben partijen afgesproken zich in te spannen voor
een geleidelijke en soepel verlopende overgang tussen de verschillende
zorginstellingen. Dit om het risico op terugval te beperken. In mei 2017 is de Stichting
Sociale Wijkteams Arnhem aangesloten bij deze samenwerking. Samen is en wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van een blauwdruk/richtlijn die zorgt voor een betere
transitie tussen de fase van behandeling en begeleiding op het gebied van wonen,
leven en werken. Er wordt een zorgtraject gecreëerd waarin behandeling en
begeleiding elkaar eerder ontmoeten en versterken door op- en afschaling van
interventies en ondersteuning.

In Ede werkte RIBW AVV in 2017 samen met de gemeente Ede, Malkander en Opella
om te komen tot laagdrempelige ontmoetingsplekken. Om vereenzaming of isolement
van mensen te voorkomen, worden dicht bij de inwoners in de eigen woonomgeving
ontmoetingsplekken gerealiseerd. Dit biedt mensen de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten, verbinding te leggen met anderen, hun sociale netwerk te vergroten en deel
te nemen aan activiteiten.

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
11. In 2017 is een grote groep nieuwe vrijwillige kwartiermakers geschoold. In de meeste

regio’s zijn vrijwillige kwartiermakers actief. Zij maken kwartier in de maatschappij ter
ondersteuning van andere cliënten bij hun participatie in de wijk en participeren actief
aan de kwartiertafels die worden georganiseerd vanuit Rijnstad/team leefomgeving.

Arbeidsmatige dagbesteding
12. RIBW AVV wil samen met gemeenten, UWV, arbeidsorganisaties, ROC,

collega-instellingen, gehandicaptenzorg en cliënten inzichtelijk hebben op welke wijze
het aanbod arbeidsmatige dagbesteding wordt uitgebreid. Sindsdien participeert RIBW
AVV in de nieuw opgerichte coöperatie Centrum Activerend Werk, waarbinnen het
totale aanbod wordt ondergebracht.
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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
13. 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 verder helpen bij tegenvallende
prestaties hoort hierbij. Zo verbeteren en ontwikkelen wij ons voortdurend in ons werk.
Om goed leiding te geven aan alle ontwikkelingen en veranderingen is in 2017 voor de
regiomanagers en beleidshoofden, samen met de Raad van Bestuur, een
managementontwikkelprogramma gevolgd. Een externe partner heeft  groepsgerichte
trainingen, intervisie en coaching verzorgd.

Vrijheid in verbondenheid
14. 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 2017 is door de implementatie
van Connect, het intranet van RIBW AVV, een podium ontstaan waarop informatie,
kennis en ervaringen laagdrempelig worden gedeeld.

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

herstelproces van de cliënt optimaal. Vanaf 2017 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.

16. Managementinformatie wordt verder geprofessionaliseerd voor 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. Hiertoe is 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.

17. In 2017 kennen nieuwe initiatieven een projectaanpak, waarbij in het plan van aanpak
doelstelling, tijdspad, geld en resultaat helder zijn beschreven. Er is altijd een
regiomanager betrokken als eigenaar van het nieuwe initiatief. Vanaf de zomer 2017
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wordt gewerkt met Program en Project Canvas waaraan een organisatie en plan van
aanpak is gekoppeld.

18. RIBW AVV is ook in 2017 gecertificeerd volgens de normen van ISO Zorg & Welzijn.
Deze certificering is afgegeven tot juni 2018.

19. In 2017 zijn 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.

Ingericht op de toekomstige zorgvraag
20. 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 teams na, gericht op het
bieden van matched care. Dat wil zeggen dat RIBW AVV zodanig met deze teams
samenwerkt dat zorg tijdig kan worden op- en afgeschaald. Dit is een instelling en
houding die RIBW AVV doorlopend vraagt van haar medewerkers. In 2017 hebben we
binnen de regio’s naar tevredenheid van betrokken partijen onze samenwerking met
gemeenten en wijkteams/sociale teams verder vorm gegeven.

Met het project zorgarrangementen werken we toe naar nieuwe woon- en
begeleidingsconcepten. RIBW AVV wil dé herstelspecialist zijn in de wijk. Met behulp
van de proeftuin zorgarrangementen zijn er in 2017 verdere stappen gezet. We
bereiden ons voor op de zorgvraag van de cliënt nu en in de toekomst.

21. 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 2017 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
2017 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
22. Eind 2017 is het tweejaarlijks cliëntwaarderingsonderzoek afgenomen in alle regio’s. Er

is een verkorte versie gehanteerd van de CQ-index. Onderzoeksbureau Triqs heeft het
onderzoek verzorgd. De resultaten worden begin 2018 verwacht. Het periodiek meten
van cliëntwaardering biedt inzicht in hoe we onze begeleiding en organisatie verder
kunnen ontwikkelen. Dit biedt de mogelijkheid om de ondersteuning te verbeteren en
aan te sluiten op de behoeften van onze cliënten.
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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 onder andere primaire
processen, registratievoering, gebouwen en brandveiligheid.

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).
● 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 richting. Regiomanagers en hoofden CB vertalen het beleid naar het niveau
van de eigen regio/beleidsafdeling in een jaarplan met een bijbehorende begroting.

De huidige ontwikkelingen vragen om aanpassingen in de zorg. Denk hierbij aan
zorgtrajecten/zorgarrangementen waarbij al bij de start van de begeleiding afspraken worden
gemaakt met de cliënt. Deze afspraken omvatten 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 2017 zijn er vijf zorgarrangementen in grove lijnen uitgewerkt. Deze variëren in intensiteit en
tijdsduur. Deze zijn ontwikkeld in samenspraak met cliënten, medewerkers, leidinggevenden,
ervaringsdeskundigen, RvB en specialisten binnen en buiten RIBW AVV.
Met behulp van de zorgarrangementen ambieert RIBW AVV professionele en doelmatige
herstelondersteunende begeleiding te bieden. Nu en in de toekomst. Deze specialistische
begeleiding is altijd afgestemd op de behoefte van cliënten. Dit maakt dat we (toekomstige)
cliënten in samenwerking met hun netwerk duurzaam begeleiden in hun herstelproces. We
laten met behulp van de arrangementen duidelijk zien wat we bieden en waarom we dat doen;
we zijn concreet en transparant. Dit zorgt ervoor dat cliënten keuzes kunnen maken bij de start
en ook gedurende de begeleiding.

RIBW AVV speelt met zorgarrangementen duurzaam in op de veranderende omgeving en
ontwikkelt zich tot dé specialist in herstelondersteunende begeleiding in de wijk. RIBW AVV is
intrinsiek gemotiveerd om begeleiding te bieden gericht op meedoen naar vermogen en
sociale inclusie. Begeleiders en cliënten werken in toenemende mate samen met het formele
en informele netwerk. Daartoe is in 2017 vrijwilligersbeleid ontwikkeld en hebben we de eerste
stappen naar een naastenbeleid gezet. In 2018 wordt dit geïmplementeerd of ontwikkeld.

Maatschappelijk verslag 2017  - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 27



Methodisch werken
Medewerkers van RIBW AVV worden opgeleid met de basiscursus SRH. Daarnaast worden de
meeste teams ondersteund door een rehab-coach. Er zijn regelmatig herhalingsdagen waarin
medewerkers de kennis van SRH weer opfrissen, delen en kunnen uitwisselen wat werkt. De
methodiekdocenten werken nauw samen met de afdeling ‘ZO!’ bij de cursussen SRH en
herstelgericht werken.

De docenten hebben een signalerende functie en vormen de schakel tussen de werkvloer en
de afdeling Zorg & Kwaliteit. De rehab-coaches hebben een actieve rol in het coachen en
verder ontwikkelen van collega’s en het team in het methodisch werken.

De Recovery Oriented Practices Index (ROPI) heeft in elke regio plaatsgevonden. Naar
aanleiding van de ROPI die in 2016 in alle regio’s is afgenomen zijn verbeterplannen opgesteld
die in 2017 ten uitvoer zijn gebracht. De ROPI is een meetinstrument dat de mate van
herstelgerichte zorg meet. Dit instrument wordt ingezet als hulpmiddel bij monitoring van de
voortgang.

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).
Deze gaat uit van de kracht en eigen regie van cliënten zodat ze zo zelfstandig mogelijk leven
en participeren in de maatschappij.
RIBW AVV verankert HEE bij ZO. ZO staat voor Zelf en Ontwikkeling. ZO levert een
belangrijke bijdrage aan zelfhulp, participatie, inzet ervaringsdeskundigheid en Hoz. ZO heeft
inmiddels een vaste plek binnen RIBW AVV en wordt steeds beter gevonden door
medewerkers, ondersteunende diensten en regiomanagers. In 2017 is ZO een vast onderdeel
geworden van de afdeling Zorg & Kwaliteit. Dit heeft de rol van ZO bij de ontwikkeling van
beleid nog meer versterkt. ZO denkt onder andere mee in het herstelondersteunend
vormgeven van processen.

ZO biedt een divers aanbod van herstelcursussen en trainingen waaronder WRAP (Wellness
Recovery Action Plan). Het is een effectief instrument voor zelfregie. De belangstelling voor
deze training onder medewerkers en cliënten was in 2017 groot. ZO leidt tevens cliënten,
medewerkers en externen op tot WRAP facilitators. Het aantal facilitators is hierdoor in 2017
gegroeid naar 30. Naast de WRAP-trainingen verzorgen de facilitators ook andere
herstelcursussen. ZO biedt Howie the Harp-studenten de kans om facilitator te worden als
ontwikkelmogelijkheid binnen het Howie the Harp-traject. Inmiddels zijn tien (ex)-studenten
hiertoe opgeleid.

Het cliëntperspectief (Cliëntenpanel) wordt steeds beter benut ter ondersteuning van
beleidsontwikkeling en bij de implementatie van projecten. In 2017 is een project gestart om te
onderzoeken hoe RIBW AVV het cliëntperspectief nog beter kan benutten en de meerwaarde
bij beleidsontwikkeling kan vergroten.
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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 welke acties, bejegening en
adviezen van de begeleider verwacht worden om de balans te herstellen als de cliënt uit
balans is. Afhankelijk van de persoonlijke situatie beschikken sommige cliënten naast de
balanskaart ook over een signaleringsplan.

In 2017 is een start gemaakt met het ontwikkelen van integraal veiligheidsbeleid dat alle
relevante thema’s met betrekking tot veiligheid in onze organisatie raakt. De ontwikkelingen in
het GGZ-domein (ambulantisering, zwaardere doelgroep) leiden ertoe dat het waarborgen van
de veiligheid van cliënten én medewerkers meer aandacht behoeft onder andere bij:

● het, in een veranderende context, voortdurend zo goed mogelijk begeleiden en
ondersteunen in het creëren van een veilige (thuis)omgeving voor cliënten, om zich
verder te ontwikkelen;

● het in beeld hebben van (nieuwe) cliënten, met hun krachten én kwetsbaarheden;
● veilig medicatiegebruik, het signaleren van suïciderisico, adequaat omgaan met

agressie, veilige afspraken ter voorkoming van brand en veilige informatiesystemen;
● een goede afstemming tussen collega’s onderling en de samenwerking met externe

partijen en een duidelijke rol voor ons in de specialistische begeleiding;
● het mogelijk maken dat medewerkers zich veilig en gesteund voelen, in het dagelijkse

contact met cliënten, maar ook in acute (thuis)situaties en crisismomenten.

Het integraal veiligheidsbeleid heeft als doel dat we zicht en grip hebben op de
veiligheidsthema’s die voor ons werk belangrijk zijn. Dat we hier op een structurele manier aan
werken en veiligheidsthema’s in samenhang worden bekeken, ook preventief.

Het integraal veiligheidsbeleid fungeert als kapstok; een raamwerk waarin verschillende
thema’s uit alle geledingen van de organisatie samen komen. In het najaar van 2017 is het
veiligheidsplatform van start gegaan. Hierin bespreken we maandelijks de
veiligheidsonderwerpen. Het platform zorgt ervoor dat de thema's in samenhang worden
bekeken. Dit geeft RIBW AVV overzicht én inzicht. Het platform agendeert, prioriteert,
signaleert en houdt in de gaten of de verschillende veiligheidsthema’s voldoende geborgd zijn
en of de de voorgestelde verbeteringen naar tevredenheid en tijdig zijn doorgevoerd.

Aan het platform nemen deel:
● enkele begeleiders;
● adviseur Zorg & Kwaliteit;
● vertegenwoordiging van de regiomanagers;
● vertegenwoordiging bedrijfsvoering;
● bestuurder in de functie van voorzitter;
● optioneel afgevaardigde Cliëntenraad.
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In 2017 is per thema de stand van zaken geïnventariseerd en of er actueel, toekomstbestendig
beleid is. Hierop zijn acties uitgezet, gelijktijdig wordt het integraal veiligheidsbeleid verder
ontwikkeld.
Naar aanleiding van deze inventarisatie heeft een werkgroep het suïcidebeleid geactualiseerd,
met daarin specifiek aandacht voor preventie. Begin 2018 worden alle begeleiders hierin
getraind.

Om het beleid rondom medicatieveiligheid meer passend te maken aan de huidige situatie is
een werkgroep medicatie van start gegaan. Als eerste stap is in 2017 beleid geformuleerd
rondom de werkwijze risicovolle medicatie en het voorraadbeheer van opiaten. In 2018 wordt
het gehele medicatieproces herzien.

Op het gebied van brandveiligheid en BHV zijn stappen gezet om dit verder vorm te geven.

De landelijke privacy wetgeving is in verandering en de organisatie wordt geacht om op 25 mei
2018 aan de AVG wetgeving te voldoen. De werkgroep privacy aangestuurd door de
bestuurssecretaris houdt zich hiermee bezig.
Daarnaast heeft een werkgroep zich bezig gehouden met het onderwerp
informatie-uitwisseling in het formele en informele netwerk met en zonder toestemming van de
cliënt. Deze werkgroep loopt vanaf 2018 samen op met de werkgroep privacy om beleid in
samenhang te formuleren.

Na de zomer zijn nieuwe interne auditoren getraind, zodat RIBW AVV beschikt over een
compleet intern auditteam. Gekozen is voor een auditmethode die het proces van de cliënt
volgt (Tracer). De interne audits in 2017 zijn toegespitst op het thema veiligheid en dan
specifiek op de eerste maanden van een begeleidingstraject van een cliënt. De resultaten van
de audit worden begin 2018 verwacht.

3.4.2 Klachten
RIBW AVV heeft een klachtenreglement en een werkwijze Klachtencommissie die is
gebaseerd op de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz).
In januari 2016 is de WKKGZ in werking getreden, een relatief klein deel (Wlz, Justitie en DBC)
van de door RIBW AVV geleverde zorg valt onder de WKKGZ.

Hoewel de Wmo ons (nog niet) verplicht de WKKGZ te implementeren heeft RIBW AVV de
keuze gemaakt om de kaders WKKGZ, ten minste ten aanzien van de klachtenregeling, voor
alle geleverde zorg te hanteren. De voorbereidingen hiervoor zijn in het najaar van 2017
gestart. Doel is om de werkwijze in het voorjaar 2018 te implementeren.

In het huidige reglement is het recht van de cliënt om een klacht in te dienen vastgelegd. Ook
is de procedure beschreven voor het indienen, opvangen, begeleiden, bemiddelen en
afhandelen van klachten.
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RIBW AVV monitort klachten door middel van een klachtenregistratie. Jaarlijks wordt deze
registratie geanalyseerd. Dit wordt gedaan door de Klachtencommissie, de
klachtenfunctionaris, de cliëntenconsulent, de familievertrouwenspersoon en een
vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur.

Uitgangspunt van RIBW AVV is om het uiten van ongenoegen laagdrempelig te houden voor
cliënten. Streven is om klachten eerst via bemiddeling op te lossen. Hierbij kunnen cliënten
ondersteund worden door de cliëntenconsulent. De bemiddeling wordt gedaan door de
regiomanager van de regio waar de klacht zich voordoet. Wanneer bemiddeling niet lukt
behandelt de 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:
● de heer drs. J. Geurts, voorzitter;
● de heer M. van Nattem;
● mevrouw drs. A. Baars-Veldhuis.

De ontwikkeling van klachten in de periode 2013-2017:

2013 2014 2015 2016 2017

Aantal behandelde klachten door
Klachtencommissie

4 2 2 1 3

Aantal bemiddelde klachten
cliëntenconsulent

32 29 37 29 21

Aantal bemiddelde klachten in de
regio

11 4 1 0 2

Aantal bemiddelde klachten
familievertrouwenspersoon

nvt nvt nvt 2 7

Totaal aantal bemiddelde klachten 43 33 38 31 30
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Uit de grafiek is het volgende af te lezen:
● Het aantal klachten dat bemiddeld wordt door de Klachtencommissie is licht gestegen

ten opzichte van de laatste jaren.
● Het aantal klachten dat rechtstreeks in de regio wordt bemiddeld, zonder tussenkomst

van de cliëntenconsulent, is licht toegenomen.
● Het aantal klachten waarbij de cliëntenconsulent heeft bemiddeld, laat opnieuw een

daling zien.
● Het aantal klachten bemiddeld door de familievertrouwenspersoon neemt toe.

Het totaal aantal behandelde klachten is dus licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

3.4.3 Geschillencommissie
RIBW AVV is via GGZ Nederland aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie in Den
Haag. In 2017 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 2017 heeft
de familievertrouwenspersoon zeven 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 ontwikkeling van onze cliënten. Waardering is hierbij belangrijk. Wij bieden als werkgever
een collegiale werkomgeving. Onze medewerkers dragen hieraan bij met hun inzet, loyaliteit
en motivatie. Samen creëren we een veilige plek en toekomst voor onze cliënten. P&O draagt
hieraan bij door medewerkers op de juiste plek in te zetten. Dit begint bij de selectie van
nieuwe medewerkers. Voor de huidige medewerkers is er aandacht voor de ontwikkeling in zijn

Maatschappelijk verslag 2017  - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 32



of haar loopbaan door middel van (interne) trainingen. Coaching en individuele opleidings- en
loopbaantrajecten worden 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 kennis en krachten in te zetten. In
de tweede helft van 2017 is gestart met een doorontwikkeling van zelfstandig werkende teams.
We werken hiermee toe naar zelforganiserende teams. RIBW AVV start met proeftuinen
zelforganisatie om de effecten en resultaten te kunnen meten. Aan de hand hiervan vindt in de
tweede helft van 2018 definitieve besluitvorming plaats t.a.v. de invoering van zelforganisatie
organisatiebreed.

Begin 2015 heeft het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. In 2019
vindt het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. I.v.m. implementatie van
zelforganisatie wordt dit niet in 2018 (reguliere frequentie is eens in de drie jaar) uitgevoerd. In
2018 wordt de focus gelegd op teammetingen ten aanzien van teamtevredenheid en
-ontwikkeling. Teams gaan in 2018 werken aan de beoordeling van de teams om hun
teamontwikkeling te volgen en acties ter verbetering in te zetten.

In september 2017 is als een vervolg op het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uit 2016 de
VAR-2 (vragenlijst Arbeid en Re-integratie) uitgevoerd. Het primaire doel is verzuimpreventie
op individueel niveau. Medewerkers met een verhoogd verzuimrisico kregen het aanbod om
preventief een gesprek met bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werk aan te gaan. Indien
nodig was het mogelijk om een vervolgtraject in te zetten.

Ook biedt dit PMO inzicht, op groepsniveau. Met een respons van 81,4% geeft dit een
betrouwbaar beeld. In de VAR-2 zijn verschillende domeinen op het gebied van
werkvermogen, stress en steun uitgevraagd. Hiermee wordt de gemiddelde score
weergegeven en geeft dus een beeld van de psychosociale balans. Landelijk scoren
medewerkers hierop een 7. RIWB AVV zit met een 7,7 dus boven dit gemiddelde. Concreet
betekent dit dat er voldoende evenwicht is tussen ervaren stress (werk en privé) en steun (op
werk en privé) om goed te kunnen omgaan met hetgeen er van je gevraagd wordt in het werk:
een goed “werkvermogen” dus.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de VAR-2, per regio. functiegroep, aard dienstverband
etc. zijn per regio plannen van aanpak gemaakt voor het voorkomen en terugdringen van
verzuim.

In 2017 is er een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opgesteld omtrent
arbeidsomstandigheden. Hierin zijn de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en
welzijn in kaart gebracht en is er een plan van aanpak opgesteld.
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Personeelsformaties, kwalitatief en kwantitatief
RIBW AVV slaagt in het vinden van gekwalificeerd personeel en het vullen van vacatures. Ten
opzichte van voorgaande jaren is de krapte op de arbeidsmarkt merkbaar. Desalniettemin lukt
het om vacatures zelf in te vullen. In het arbeidsmarktbeleid is opgenomen hoe RIBW AVV zich
presenteert als werkgever.

In 2017 waren er gemiddeld 616 medewerkers in dienst. Dit is iets hoger dan het aantal
medewerkers en Fte’s in 2015. Daarmee zit ons personeelsbestand op een stabiel niveau na
een grote groeiperiode in 2015 en een lichte krimp in 2016. De stagnatie en stabilisatie in groei
van het personeelsbestand in 2017 heeft te maken met de decentralisatie van de zorg naar
gemeenten en de daarmee samenhangende bezuinigingen en onzekerheden.

De steeds sneller veranderende omgeving doet een beroep op ons vakmanschap en
onderscheidend vermogen. Denk hierbij aan gewijzigde financiering, ambulantisering,
bezuinigingen en de accentverschuiving naar participatie en zelfredzaamheid. Dit vraagt  om
proactief en tijdig handelen. Anticiperen op toekomstbestendige zorg is hierbij belangrijk. Dit
vraagt om een strategische blik op ons personeelsbestand op kwalitatief en kwantitatief vlak.

Een essentiële wijziging in het functieprofiel in 2016 van onze begeleiders (ongeveer
driehonderd medewerkers) leidde tot een vereiste van een (minimaal) relevante afgeronde
hbo-opleiding. In september 2016 zijn circa vijftig begeleiders gestart met de hbo-opleiding
Social Work, uitstroomprofiel GGZ-agoog bij de HAN. Deze is volledig gefaciliteerd door RIBW
AVV. Deze begeleiders zijn bezig met het tweede of derde studiejaar (afhankelijk van hun
individuele leerroute en vrijstellingen). Voorbereidingen zijn gaande om in samenwerking met
het lectoraat van de HAN ‘Versterken van sociale kwaliteit’ een 2-jarig onderzoeksprogramma
vorm te geven waarbinnen deze begeleiders met hun onderzoeksopdrachten deelnemen. Het
thema van dit grootschalige onderzoek is ‘samenwerken aan duurzaam herstel’, het thema van
ons meerjarenbeleidsplan.

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
2017 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. Het waarborgen van de balans tussen flexibiliteit en kwaliteit van
dienstverlening vraagt om visie op werkgeversbeleid. Voor medewerkers is er beleid opgesteld
om perspectief op een vast contract te bieden bij een meer dan voldoende flexibele schil. Dit
geldt voor medewerkers die we aan ons willen verbinden. Dit doen we door op een
transparante en eenduidige manier te selecteren. Deze is omschreven in het beleid ‘Van
tijdelijk naar Vast’ .
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Vacatures
In 2017 heeft RIBW AVV 129 nieuwe medewerkers aangenomen (dit zijn er elf meer dan in
2016) en vijftig stagiaires (dit aantal is gelijk aan het aantal stagiaires in 2016) een plaats
geboden. Dit getal geeft bij benadering het aantal vervulde vacatures aan.

Verzuim
Het doel van het verzuimbeleid is het verzuim binnen RIBW AVV te beheersen. Dit betekent
dat we ernaar streven het verzuim 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 uitvallen, dan zorgen wij dat ze zo spoedig mogelijk op een
verantwoorde wijze het werk kunnen hervatten.

Het verzuimpercentage over 2017 bedraagt 7,08% (een stijging van 0,54% ten opzichte van
het peil in 2016: 6,54%). Vanaf 2014 is er een stijgende lijn waarneembaar in het verzuim.
De meldingsfrequentie daarentegen neemt nog steeds af. Daaruit kunnen we concluderen dat
minder mensen zich ziek melden, maar als ze zich ziek melden wel gemiddeld langer ziek zijn.
Ook kunnen we zien dat het grootste gedeelte van de verzuimpercentage voortkomt uit lang
verzuim (langer dan 43 weken).

Het verzuim is geanalyseerd onder andere per regio en functiegroep. We zien per regio en
functiegroep een verschil in verzuim. De uitkomst van de VAR-2 geeft ook inzicht in de
problematiek per regio en functiegroep. Daarom wordt per regio een individueel plan van
aanpak gemaakt.

Verloop en exitbeleid medewerkers
Het exitbeleid van RIBW AVV heeft als doel inzicht te krijgen in de werkelijke vertrekmotieven
van medewerkers. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om eventuele tekortkomingen in het
organisatie- of personeelsbeleid te kunnen verbeteren.

In 2017 zijn 109 medewerkers uit dienst getreden. Met een gemiddeld aantal medewerkers in
dienst van 616 in 2017 is dit een verlooppercentage van 17,69%. Hiervan was 7,31% voorzien
vanwege het van rechtswege aflopen van een dienstverband en het niet (kunnen) verstrekken
van een vast contract. 48 medewerkers kozen zelf voor het beëindigen van hun dienstverband.
10,39% was onvoorzien en bestond merendeels uit medewerkers die op eigen initiatief hun
ontslag hebben ingediend. Voor een groot deel waren dit medewerkers die (kort) voordat hun
tijdelijke contract afliep al een andere baan vonden. Binnen RIBW AVV kon in deze gevallen
geen vast dienstverband worden geboden.
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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 RIBW AVV.

RIBW AVV heeft het maatschappelijk ondernemerschap hoog in het vaandel staan en
onderneemt om die reden verschillende activiteiten die duidelijk verder gaan dan haar primaire
doelstelling. Om als GGZ-instelling voldoende zichtbaar te zijn in de samenleving en een
maatschappelijke bijdrage te leveren, is onze lokale aanwezigheid en participatie al jarenlang
een belangrijk aandachtspunt. In 2017 kwam dit 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);
● Deelname in de OZO-overleggen in de Arnhemse wijken en de Lokale Zorgnetwerken

of wijkteams van de regiogemeenten;
● Samenwerking met Solidez, welzijnsinstelling in Wageningen, het Startpunt en

kernteam en de Alliantiegroep Sociaal Domein, in het kader van Zorgbemiddeling en
Bemoeizorg;

● Samenwerkingsproject Kwartiermaken met Rijnstad in Arnhem;
● Samenwerkingsproject Kwartiermaken Malkander in Ede;
● Samenwerking Kwartiermaken met Mikado in Westervoort;
● Samenwerking met SWOA in het kader van de implementatie van het

vrijwilligersbeleid;
● Samenwerking met Leo Kannerhuis, Siza en Stichting Sociale Wijkteams Arnhem,

gericht op soepele transitiemomenten;
● Samenwerking met gemeente Ede, Malkander en Opella om te komen tot

laagdrempelige ontmoetingsplekken in Ede;
● Samenwerking met gemeente Ede en andere zorgaanbieders en maatschappelijke

partners om een manier van werken te ontwikkelen waarin de cliënt centraal staat
zodat hij, binnen zijn eigen mogelijkheden, zelf zijn eigen ondersteuningstraject kan
(helpen) vormgeven (pilot Ede West);

● 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.
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Tevens zijn in het pand een leer/werk-restaurant en BW-woningen voor mensen met
NAH gerealiseerd;

● Howie the Harp, een 1-jarige opleiding voor mensen met (o)ggz achtergrond die hun
cliëntervaring willen doorontwikkelen naar professionele ervaringsdeskundigheid.
Daardoor zijn veel studenten in staat de stap te zetten van een bijstandspositie naar
een betaalde baan op de arbeidsmarkt;

● Housing First;
● 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 (onder andere woningbouwcorporaties
Volkshuisvesting, Vivare en Portaal) wordt hieraan invulling gegeven. Een grotere
groep cliënten zal met deze ondersteuning de stap naar duurzaam zelfstandig wonen
durven zetten;

● Samenwerking met het Jeugd Fact van Iriszorg;
● Samenwerking met het Factteam van Pro Persona in Arnhem Zuid.

3.7 Financiën 2017

Het financieel beleid van 2017 is een voortzetting van het beleid dat voorgaande jaren is
ingezet en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
Op basis van interne productieafspraken tussen de Raad van Bestuur en de regiomanagers
worden de regionale budgetten vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de omvang
van de te leveren extramurale zorg (gespecialiseerde begeleiding en dagbesteding) en
beschermd wonen,(zorgzwaarte ZZP GGz C3-C6);
Het Centraal Bureau verzorgt de ondersteunende functies. Het budget van het Centraal
Bureau wordt gevormd door een vast percentage overheadkosten;
Uit het totale budget worden middelen gereserveerd voor interne zorg- en
organisatieontwikkeling.
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Resultaat 2017
Het resultaat over 2017 bedraagt € 2.574.580 ten opzichte van € 2.549.818 in 2016.
Zie onderstaande tabel.

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. Verder is het resultaat met circa € 540.000
beïnvloed door de lagere onderhoudsvoorziening.

De opbrengsten zijn afgenomen van € 43.584.098 in 2016 naar € 42.113.774 in 2017.
Dit is een daling van ruim € 1.470.000 (ruim 3%). Deze afname kan nagenoeg volledig worden
toegeschreven aan de opbrengsten gemeenten (Wmo, Jeugdwet, en overige opbrengsten
gemeenten). Met name de opbrengsten beschermd wonen (Wmo en Jeugdwet) zijn door de
verdere extramuralisering gedaald.
Circa 89% van de opbrengsten is gefinancierd uit de Wmo en de Jeugdwet.
Nog 4,5% van de opbrengsten is in 2017 gefinancierd uit de Wlz (voorheen AWBZ).
De opbrengsten Wlz zijn gedaald doordat een aantal cliënten in 2017 is uitgestroomd. Het jaar
2017 is het laatste jaar dat er nog financiering vanuit de Wlz heeft plaatsgevonden.
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De financiering betrof een aantal GGz ZZp-B cliënten waarvoor een overgangsregeling van
toepassing was. Deze regeling is beëindigd per 31-12-2017. Betreffende cliënten zijn per
01-01-2018 overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De opbrengsten Justitie zijn met ruim € 410.000 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 2016 gestegen met circa € 66.000. Deze stijging is in belangrijke mate
veroorzaakt door indexering van tarieven en doordat de vergoeding voor de NHC/ NIC in de
tarieven is gestegen van 70% naar 85%. Hetgeen de daling van de subsidie
Overgangsregeling kapitaallasten met circa € 747.000 grotendeels verklaart.
De financiering van de kapitaallasten 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 kapitaallasten 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 2017 is nog
15% van de oude normatieve vergoeding volgens een subsidieregeling door het Rijk aan de
zorgaanbieders beschikbaar gesteld. Met ingang van 2018 is de transitie van deze bekostiging
voltooid en is er sprake van integrale tarieven. De subsidieregeling kapitaallasten van het Rijk
is daarmee komen te vervallen.

De totale personeelskosten zijn met € 969.000 gedaald. Dit is voornamelijk veroorzaakt door
een afname van het verloonde aantal fte met 26 en dalingen van de studiekosten
(€ 179.000) en de beëindigingvergoedingen (€ 314.000). De kosten overig personeel in
loondienst zijn daarentegen gestegen (€ 219.000) door een toename van de inhuur van
derden.

De overige bedrijfskosten (kosten voor huisvesting, organisatie, onderhoud, verzorging en
huur) zijn met € 378.000 gedaald ten opzichte van 2016. De afname van de kosten voor
huisvesting, de verzorgingskosten en de huurlasten kan grotendeels worden toegeschreven
aan de verdere afbouw van het aantal plaatsen beschermd wonen.
De afname van de onderhoudskosten kan verklaard worden door herijking van de voorziening
groot onderhoud en vermindering van het aantal plaatsen beschermd wonen.
De stijging van de organisatiekosten groot € 414.000 kan op hoofdlijnen worden verklaard door
kosten in verband met de invoering van zelforganisatie en een toename van de
automatiseringskosten ten gevolge van de implementatie van nieuwe systemen en
uitbreiding/vervanging van devices voor de medewerkers in het primair proces.
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Kwaliteit van het resultaat
Het boekjaar 2017 sluiten we af met een positief resultaat van € 2.575.000. Dit is 6,1% van de
opbrengsten. In 2016 was het resultaat positief € 2.550.000, 5.9% van de opbrengsten.
Indien we de bijzondere, eenmalige posten uit het resultaat halen, dan is het genormaliseerd
resultaat 2017  € 1.856, zijnde 4,4% van de opbrengsten. Dit is gelijk aan het sector
gemiddelde. Zie onderstaand overzicht.

Resultaat bestemming
Het positieve resultaat wordt als volgt bestemd

In de jaarrekening zijn er diverse bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen opgenomen.
Per ultimo 2016 bedroegen de bestemmingsreserves € 2.350.835 en per ultimo
2017 € 2.377.994. In 2017 wordt per saldo € 27.159 toegevoegd aan de bestemmingsreserves.
Betreft een saldo van een opname van € 474.614 in het kader van strategisch personeelsplan,
HBO en proeftuinen en een toevoeging van € 301.773 in het kader van extra opleidingseisen van
de gemeente Arnhem ten aanzien van MBO-ers. Tevens is in 2017 € 200.000 toegevoegd in het
kader van zorgarrangementen.

Per ultimo 2016 bedroegen de bestemmingsfondsen € 31.324.872 en per ultimo 2017
€ 32.991.971.
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In 2017 is derhalve € 1.667.099 toegevoegd aan de bestemmingsfondsen. Op hoofdlijnen zijn
een groot aantal bestemmingsfondsen uitgevoerd en per ultimo 2017 op nihil gezet. In 2017 is er
een bestemmingsfonds gecreëerd met betrekking tot de ombouw RIBW AVV. De Regio Centraal
Gelderland heeft in het vierde kwartaal 2017 beslist dat zij de oude zorgzwaarte pakketten voor
Beschermd Wonen gaat vervangen door twee nieuwe producten Beschermd Wonen. Dit heeft
nogal wat consequenties voor RIBW AVV. Met name op het gebied van huisvesting zullen
vormen van begeleiding binnen grotere settings aangeboden dienen te worden. Een
schaalomvang van 24- tot 30 persoons Beschermd Wonen is voor dit product vereist. Daarvoor
hebben we in 2017 een bedrag opgenomen in een bestemmingsfonds.

Vermogen
De balans van RIBW AVV ziet er per balansdatum als volgt uit.

De liquiditeit (current ratio) is licht gedaald van 10,7 eind 2016 naar 10,6 eind 2017.
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 2017 82,3%
ten opzichte van 81,8% per eind 2016 en is daarmee gestegen. Er is voldoende
weerstandsvermogen aanwezig om financiële tegenvallers op te vangen.
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