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Voorwoord Raad van Bestuur

Nederland telt ongeveer 160.000 volwassenen met
ernstige psychische aandoeningen. In het gebied waarin
GGNet actief is, de Oost-Veluwe en de Achterhoek,
betreft dit zo’n 12.000 mensen. Zij hebben een minder
goede uitgangspositie dan andere burgers om hun
levenswensen te realiseren. Zij hebben nog steeds
forse achterstanden in lichamelijke gezondheid en
levensverwachting, behandeling, veiligheid, inkomen,
arbeid en relaties . Sinds het verschijnen van het
Phrenos-rapport ‘Over de Brug’ in 2014, wordt veel
gesproken over meer herstel voor deze mensen. Nu
is het tijd voor actie. Tijd om daadwerkelijk de laatste
inzichten over goede zorg in praktijk te brengen, om in
de behandeling van meet af aan in te zetten op herstel
en om serieuze resultaten te boeken.
GGNet heeft in 2016 de daad bij het woord gevoegd
met het actieplan ‘Herstel voor Iedereen!’. In dit
maatschappelijk verslag leest u meer over de resultaten
in de integratie van poli- en FACT-teams, de inrichting
van het klinisch landschap, de reorganisatie van de
stafdiensten, de opbouw van het cluster Markt en de
vorming van de Zorgstaf. Stuk voor stuk belangrijke
voorwaarden om het actieplan te kunnen realiseren.
Kern van het actieplan is dat er bij mensen met ernstige
psychische aandoeningen sprake is van belangrijke
onderdiagnostiek en onderbehandeling. Het gaat
hier om het niet herkennen van licht verstandelijke
beperking, complex trauma, verslavingsproblematiek
en autismeverwante contactstoornissen.  Om die
reden is GGNet in 2016 gestart bij alle patiënten die
langer dan twee jaar in zorg zijn herdiagnostiek toe
te passen met betrekking tot de genoemde punten.
Hierbij wordt geëxperimenteerd met de inzet van
ervaringsdeskundigen naast behandelaren om ook sterk
het cliëntperspectief hierin te brengen. Gezien het 4.000
EPA-patiënten betreft bij wie de vraag om herdiagnostiek
relevant is, is het duidelijk dat dit een majeure operatie
is.
En de impact is zeer hoog, omdat patiënten gericht
behandeld worden op onderliggende problematiek,
waardoor overbehandeling op bijkomende problemen
voorkomen wordt. Voor een deel van de patiënten zal de
behandeling hierdoor tijdelijk intensiver zijn, uiteindelijk
is dan een lichtere vorm van hulp voldoende (module
chronisch basis-GGZ, POH). De resultaten hiervan zijn nu
al zichtbaar in een afname van de behandelduur en de
gestage afbouw in de WLZ en daarmee in een daling van
de zorgkosten van deze patiënten.
De intensivering van zorg heeft een stevig inhoudelijk

fundament, maar is strijdig met de eis van
zorgverzekeraars dat de gemiddelde prijs per patiënt jaar
op jaar daalt. In de zorgverkoop ZVW was er veel steun
van verzekeraars voor het actieplan van GGNet. Maar
uiteindelijk gaven slechts twee van hen daadwerkelijk
boter bij de vis toen het op contractering aankwam. De
verzekeraars die dat niet doen, onthouden daarmee
hun verzekerden de zorg die ze nodig hebben. Dat moet
anders en dat kan anders, want het geld is beschikbaar:
De afgelopen jaren is structureel €250 miljoen bij
verzekeraars op de plank blijven liggen. Geld dat hard
nodig is voor de opbouw van een goede ambulante keten
en het wegwerken van wachtlijsten.
Zo zijn er nog genoeg andere hindernissen op weg naar
30% meer herstel. Zoals de uitvoeringsproblemen in de
Jeugdwet en WMO en de exploderende administratieve
lasten door verantwoordingseisen van gemeenten en
zorgverzekeraars. Wij blijven ervoor knokken om dit op
te lossen. Maar we laten ons hierdoor niet stoppen of
afremmen. Want nu we weten wat de weg vooruit is om
de afhankelijkheid van zorg bij mensen met een ernstig
psychische aandoening terug te dringen en hun herstel te
verbeteren, kunnen en willen we niet meer terug.  
Dat was onze inzet in 2016 en dat is onze inzet in de
komende jaren.
Phrenos, Over de Brug, plan van aanpak voor de behandeling,
begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen, september 2014
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Visie en (realisatie) beleid

1

Zinnige Zuinige Zorg

Missie en visie

In 2014 hebben we vooruitlopend op de herijking
van onze visie een kritische analyse van onze zorg
gemaakt. Werktitel van deze analyse was Zinnige Zuinige
Zorg. Professionals werd gevraagd aan te geven waar
knelpunten in de zorg waren en waar de zorg beter kon.
Uit deze analyse bleek dat er sprake was van veel
voorkomende onderdiagnostiek op de aanwezigheid
van ernstige vormen van traumatisering, verstandelijke
beperking, autisme verwante contactstoornissen
en verslaving bij mensen die onze hulp zochten met
minder effectieve behandeling tot gevolg. Dit, terwijl
uit eigen onderzoek steeds duidelijker werd dat een
substantieel deel van mensen die een beroep op onze
zorg deden, te maken had met een of meerdere van
bovengenoemde problemen. Uit landelijk onderzoek
bleek dit niet alleen een knelpunt voor ons te zijn maar
voor de hele sector. Verder bleek uit onze analyse dat
niet in elk team expertise aanwezig was om patiënten
met bovengenoemde problematiek te behandelen. Ook
hadden wij de overgang van ambulante kortdurende
zorg naar ambulante langdurende zorg niet goed
georganiseerd. Mensen die behandeld werden binnen
onze politeams en van wie de behandeling niet succesvol
was, kwamen uiteindelijk zonder herdiagnostiek in de
FACT teams terecht, in de langdurende zorg. Hierdoor
lieten we een kans liggen om na te gaan waarom onze
behandeling bij deze patiënten niet effectief was en
wat eventueel beter zou kunnen werken. Tegelijkertijd
werd ook steeds duidelijker dat het zorgprofiel van
mensen die in onze politeams behandeld werden
sterk leek op het profiel van mensen met ernstige
psychische aandoeningen die in de FACT teams werden
behandeld.  Daarnaast kampten de FACT teams met een
tekort aan behandelaren, waardoor de caseload van de
behandelaren groter was dan de FACT-norm toeschreef.
Hierdoor kon niet altijd die intensieve behandeling
gegeven worden die nodig was en ging de aandacht
met name naar mensen op het FACT bord. Bovendien
werd duidelijk dat we bestaande effectieve interventies
te weinig inzetten evenals nieuwe veelbelovende
interventies. Dit alles, in combinatie met te weinig
doelgericht werken, maakte dat mensen niet altijd
(direct) die behandeling kregen die ze nodig hadden met
langerdurende zorgafhankelijkheid tot gevolg. Verder
was er pas aandacht voor persoonlijk en maatschappelijk
herstel aan het eind van de behandeling. Op moment
dat we dachten dat er geen verdere behandelopties
meer waren. Hierdoor was het voor mensen lastiger
om hun leven weer op te pakken en was het risico op
langdurende zorgafhankelijkheid nog groter.

Na bovenstaande analyse was het duidelijk: Het roer
moest om. Dit startte met onze nieuwe missie en visie
van Klacht naar Kracht die in 2015 werd opgesteld.
In deze visie staat het terugdringen van chronische
afhankelijkheid van zorg en het bevorderen van herstel
door excellente behandeling en herstelgericht werken
centraal.

1.1

1.2

‘van klacht naar kracht’ is het motto wat ons
inspireert.Het benadrukt dat het succes van een
goede behandeling valt of staat met de vraag of wij
naast het behandelen van de klacht ook de eigen
kracht van mensen optimaal weten aan te spreken.
Onze behandeling, vanuit de invalshoek van de
positieve psychiatrie, is daar sterk op gericht. Bij die
invalshoek past een ambitieuze missie.
Vanuit het hart zetten wij ons in
Voor mensen met complexe psychiatrische
aandoeningen.
Hun veerkracht
En ons vakmanschap
Banen het kortst mogelijke pad naar
Herstel van gezondheid en welbevinden.
Met en in de eigen leefomgeving.
Afhankelijkheid van zorg wordt tot een minimum
beperkt.

Deze missie maken wij concreet door met behulp
van nieuwe behandelvormen als interactieve
zorgpaden, geïnspireerd vanuit de positieve
psychiatrie, iedereen zoveel mogelijk thuis te
behandelen. Onze diensten stellen wij daarvoor nog
sterker regionaal verankerd beschikbaar.

5

Meerjarenactieplan Herstel voor iedereen!
1.3

Onze visie is in 2016 vertaald in een concreet meerjaren
actieplan Herstel voor iedereen! met 2018 als stip op
de horizon. Zes pijlers vormen de kern. Door de aanpak
van deze pijlers worden de gesignaleerde knelpunten uit
Zinnige Zuinige Zorg verholpen en hopen wij de ambitie
30% minder zorgafhankelijkheid en 30 % meer herstel te
realiseren. Hieronder staan de pijlers:
1. Adequate diagnostiek en herdiagnostiek bij
patiënten langer dan 2 jaar in zorg
2. Het reorganiseren van FACT- en politeams tot
geïntegreerde regionale ambulante volwassenen
teams
3. Het (her)behandelen van patiënten in zorgpaden
gebaseerd op landelijke richtlijnen en rekening
houdend met de uitkomst van (her)diagnostiek en
elementen uit de positieve psychiatrie
4. Direct bij binnenkomst van patiënt aandacht voor
herstel (herstel van meet af aan)
5. Ontbedden en ambulantiseren vanuit het perspectief
‘beter worden doe je thuis’.
6. Het inzetten van de expertise van onze specialismen
voor alle interne patiëntgroepen
(kennisdisseminatie).
Onze visie en ons actieplan vormen de basis
voor onze (interne) dialoog met onze collega’s,
medezeggenschapsraden en Raad van Toezicht. Ook is
het onze inzet in de dialoog met regionale ketenpartners
en in de onderhandelingen met de financiers. Door deze
focus houden we regie op de verbeteringen in de zorg
die wij nastreven en zetten we onze mensen en middelen
gericht en doelmatig in.
Uitdragen van de visie
Zoals gezegd brengen wij onze visie en ons actieplan ook
regionaal en landelijk voor het voetlicht. Dit doen we
omdat we er in geloven en omdat we ook graag gebruik
maken van inzichten en ervaringen van andere collega’s
om deze te verwezenlijken. Vandaar dat we dit jaar
samen met een aantal andere actieve GGZ instellingen
en wetenschappers, het landelijk actieplatform Herstel
voor iedereen! hebben opgericht. Doel is het realiseren
van 30% meer herstel en minder zorgafhankelijkheid

bij mensen met ernstige psychische aandoeningen
binnen de eigen instelling (en regio) in -zeer ambitieus
neerzet- 3 a 5 jaar. Wij zijn voorzitter van dit platform.
Het platform is bedoeld een werkplaats te zijn voor
instellingen om van elkaars praktijk te leren, daarmee
een gezamenlijke implementatiekloof te overbruggen en
de praktijkvariatie rondom het succesvol terugdringen
van afhankelijkheid van zorg bij mensen met een ernstige
psychische aandoening te verkleinen en hun herstel te
verbeteren. Elke deelnemende instelling presenteert
zijn actieplan om bovengenoemde ambitie te
realiseren. Met de feedback van een kritische groep van
ervaringsdeskundigen, inhoudsdeskundigen, bestuurders
en managers zijn de plannen geoptimaliseerd. Dit geldt
ook voor ons eigen actieplan. Om herstel te kunnen
meten is in 2016 op het verzoek van het platform onder
regie van Phrenos ook een minimale set van monitoring
ontwikkeld waaraan deelnemende instellingen meedoen.
Ook het Trimbosinstituut is bij deze monitoring
betrokken. In 2017 zal met de uitrol gestart worden.
Meer informatie over het actieplatform staat op www.
herstelvooriedereen.nl.
Met dezelfde intentie delen we ons actieplan in de
regionale Taskforce EPA Midden IJssel/Oost Veluwe.
Deze Taskforce, onder regievoering van de betrokken
gemeenten en Zilveren Kruis, heeft als doelstelling de
zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen
op een goede manier te borgen in het regionale
zorglandschap. Het is een vervolg op de eerste fase van
het regionale traject Zorglandschap 2014-2018 in Oost
Veluwe en de Achterhoek waarin door zorgaanbieders,
waaronder GGNet, gemeenten en zorgverzekeraars een
gemeenschappelijke visie op de ambulantisering en een
ontwikkelagenda is opgesteld. Op dit moment wordt
in de EPA Taskforce aan de hand van bovengenoemde
ontwikkelagenda en de (beoogde) transformatie agenda
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen van de
gemeenten Midden IJssel/Oost Veluwe geïdentificeerd
welke onderdelen van de keten al ontwikkeld zijn, wat de
komende jaren (2017-2020) in de regio nog ontwikkeld
moet worden, en welke onderdelen partijen zelfstandig
dan wel met elkaar gaan vormgeven. Op grond hiervan
wordt een concreet en gefaseerd werkprogramma
opgesteld voor de komende jaren.
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Speerpunten 2016 en vooruitblik speerpunten
2017
1.4

In 2016 zijn grote stappen gezet om onze visie in de
praktijk te brengen.
Zo was het realiseren van de integratie van de politeams
volwassenen en de FACT teams (pijler 2) (verder in
de tekst ambulante regionale basisteams genoemd)
een belangrijke opgave voor de divisie Ambulant! Het
was voor de betrokken hulpverleners en managers
een hectische en moeilijke tijd. Veel werd gevraagd
van hun veerkracht. Een deel van de hulpverleners
verhuisde naar een andere regio. Dit was nodig om
de behandelcapaciteit gelijkelijk binnen de regio’s
te verdelen en binnen elke regio het ambulante
basisaanbod volwassenenzorg te kunnen aanbieden. Dit
vanuit het principe hulpverlener volgt patiënt. Hierdoor
werden hechte teamverbanden verbroken. Ook leidde
het in sommige gevallen tot het tijdelijk wegvallen van
specifiek behandelaanbod. Het heeft een groot deel van
het jaar gekost om dit traject te realiseren. Veel zorg
is daarbij uitgegaan om eventuele nadelen van deze
interne transitie voor mensen die bij deze teams in zorg
waren te beperken. Zij gingen deels met de hulpverlener
naar de nieuwe regio mee en kregen deels een nieuwe
behandelaar. Belangrijke opdracht voor deze teams
was ook om meer persoonlijk contact met de regionale
verwijzers, waaronder de huisartsen, ketenpartners en
gemeenten te realiseren. In 2016 is veel contact geweest
met de verschillende ondersteuningsorganisaties van de
huisartsen om de samenwerking te verstevigen. Knelpunt
hierbij zijn de lange wachtlijsten, zoals onder andere in
de regio Apeldoorn. Wachtlijsten zijn echter ook een
landelijk probleem. We hebben in 2017 1.5 miljoen euro
gereserveerd om deze problematiek aan te pakken.
Daarnaast stond 2016 in het teken van doelgericht
werken in de behandelplancyclus. Doel hiervan is het
uitvoeren van een effectieve en doelmatige behandeling
opdat mensen die bij ons in zorg zijn de behandeling
krijgen die ze nodig hebben en niet meer of minder
(pijler 3). De Medische staf heeft een richtsnoer voor
doelgericht werken in de behandelplancyclus opgesteld.
Eind 2016 hebben we bij een steekproef van teams uit
alle divisies audits uitgevoerd op de werkwijze in de
behandelplancyclus. De Medische staf was betrokken
bij de opzet en inhoud hiervan. Uit de resultaten bleek
dat nog veel te winnen valt als het gaat om doelgericht
werken. Dit is mede veroorzaakt doordat de ambulante
regionale basisteams hier pas echt aandacht aan konden
besteden nadat de nieuwe teams geformeerd waren.
Vandaar dat dit thema in 2017 nog steeds hoog op de
agenda staat. Het is een noodzakelijke motor om onze

ambitie zoals verwoord in ons actieplan Herstel voor
iedereen! ‘30% minder zorgafhankelijkheid en meer
herstel’ te kunnen verwezenlijken.
Parallel aan dit traject zijn twee andere trajecten
uitgerold die gelinked zijn aan het methodisch en
doelgericht werken in de behandelplancyclus. Ten
eerste was onze ambitie om dit jaar aanvullend een
grote slag te slaan in de wijze waarop MijnQuarant
onze medewerkers zou ondersteunen in het vormgeven
van dit doelgerichte behandelproces. Van een
administratieve vergaarbak moest het uitgroeien tot een
programma dat medewerkers adequaat ondersteunt
bij het doorlopen van het behandelproces: van intake
tot uitschrijving. Helaas bleek uit demonstraties
van de nieuwe versie dat de behandelplancyclus
onvoldoende werd ondersteund. Van minder registratie
en controlewerk was ook geen sprake. Ook bleek
het niet gebruiksvriendelijker. Dit betekent dat we
het traject eind november hebben stopgezet en dat
we begin 2017 het besluit nemen hoe en met wie
we deze ambitie alsnog gaan realiseren. Het tweede
traject ‘van Klantlogistiek naar Zorgsupport’ had
als belangrijk doel het realiseren van een optimale
ondersteuning voor de behandelplancyclus, met de
visie ‘Registratie aan de bron’. Concreet betekent
dit het integreren van de feitelijke registratie binnen
de behandelplancyclus, in een samenspel tussen
de secretaresses, de betrokken medewerkers en de
regisseurs zorgsupport. Om dit samenspel met het
primair proces beter vorm te geven zijn volgens planning
en door grote inzet van alle betrokken partijen de
medewerkers van zorgsupport onder aansturing gebracht
van de zorgunits. In combinatie met het traject Mijn
Quarant zou door dit traject naar verwachting zo’n 35
fte kunnen worden bezuinigd. Vanwege het stopzetten
van het traject MijnQuarant is dit niet gehaald. Wel is
door het efficiënter inregelen van de werkprocessen
en balie/receptiefuncties een reductie van 22 fte
gerealiseerd. In 2017 wordt door onder andere de
invoering van robotisering en aanmeldzuilen en het
opnieuw inrichten van genormeerde werkprocessen
een verdere verbetering en efficiëntieslag gemaakt in de
ondersteuning van het primair proces door zorgsupport.
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casus: het veelbelovende succes van de Meent.
In september 2013 werd een nieuwe voorziening, de Meent,
geopend. 100 patienten verhuisden van een oud paviljoen naar
een modern appartementencomplex op het terrein van GGNet
in Wansveld. Vanaf de start werkt gewerkt volgens het FACT model. Verpleegkundigen en behandelaren waren niet meer standaard op de afdeling aanwezig, maar werkten vanaf afstand op
indicatie, waarbij mensen zelfstandig in een eigen appartement
wonen. In 2014 werd gestart met herstelgericht werken volgens
de methodiek van Illness management en recovery bij patienten
die veelal tientallen jaren bij ons verbleven. Het perspectief verschoof van stabiliteit behouden naar herstel bevorderen. Voor
niemand was meer een levenslang verblijf vanzelfsprekend. In
2015 werd een nieuwe behandelstaf aangetrokken die doelgericht investeerde in het doen van herdiagnostiek, herbehandeling en medicatierview bij alle patienten. Het resultaat was dat er
een uitstroom ontstond in 2015 van 30 patienten in plaats van 5
zoals de jaren daarvoor. Hiermee vonden ze de weg terug in de
samenleving. Er was zowel sprake van herstel met betrekking tot
symptomen, persoonijk herstel als maatschappelijk herstel.
In 2016 zette deze trend door.

Het doen van herdiagnostiek (pijler 1) bij zo’n 1000
patiënten langer dan 2 jaar in zorg stond dit jaar ook
hoog op onze agenda. Ondanks onze inspanningen is
dit aantal niet gehaald. Ook hier komt dit deels door
de impact van het traject om de politeams en de FACT
teams te integreren. Veel, maar niet alle patiënten die
langer dan 2 jaar in zorg zijn, zijn namelijk in zorg bij
divisie Ambulant. Op het gebied van herdiagnostiek zijn
dit jaar wel grote stappen gezet. In de beleidsdagen in
mei is via workshops met professionals en management
nagedacht over een plan van aanpak voor deze
majeure operatie. Door een werkgroep bestaande
uit leden van de verschillende divisies is een richtlijn
voor herdiagnostiek uitgedacht. Ook de Medische Staf
is hier actief bij betrokken geweest. De richtlijn had
ook het fiat van de Centrale Cliëntenraad die blij was
met de gestructureerde aanpak. In de richtlijn wordt
speciale aandacht gevraagd voor de aanwezigheid
van ernstige traumatisering, verstandelijke beperking,
autisme verwante contactstoornissen en verslaving.
Ook zijn de patiënten per team geïdentificeerd die
in aanmerking komen voor herdiagnostiek. Door een
toevoeging in het Elektronisch patiëntendossier (EPD) is
de mogelijkheid gecreëerd om het aantal patiënten die
geherdiagnosticeerd zijn te monitoren. Met de richtlijn
als kader hebben teams vanaf juli 2016 pilots gedaan
om te ontdekken hoe herdiagnostiek op een slimme
efficiënte en effectieve wijze kan plaatsvinden. Op grond
van de ervaringen uit de pilots herdiagnostiek, en met
een aangescherpte richtlijn starten we begin 2017 het

Project Herdiagnostiek in de tweede versnelling. We zijn
verheugd dat we via een subsidie vanuit stichting ONG
en extra productieruimte van de zorgverzekeraars, ook
financieel de mogelijkheid hebben om meer patiënten
te kunnen herdiagnosticeren. Doel is om alle patiënten
binnen de divisie Ambulant in de komende twee jaar,
2017 en 2018, door een proces van herdiagnostiek te
laten gaan. Professionals van de divisies Specialismen en
Ambulant werken intensief samen om dit project te laten
slagen.
		
Dit brengt ons op de rol van onze divisie Specialismen.
In 2016 heeft een heroriëntatie op haar positie binnen
GGNet plaatsgevonden. Mede vanuit het uitgangspunt
‘we werken voor het geheel van GGNet’ uit onze in 2015
ingevoerde nieuwe besturingsfilosofie. Belangrijke vraag
was: hoe zorgen we nu voor het goed benutten van onze
expertise voor al onze patiëntgroepen op het gebied
van o.a. herdiagnostiek en behandeling van verslaving,
autisme verwante stoornissen, ernstig trauma en licht
verstandelijke handicap? (kennisdisseminatie, pijler 6).
Centrale vraag voor de medewerkers uit deze divisie is:
waar halen we de tijd vandaan om onze collega’s uit de
regionale ambulante basisteams bij te kunnen staan om
alle patiënten die zich aanmelden zo snel mogelijk (geen
wachtlijsten boven de treeknorm) en zo goed mogelijk te
behandelen. En op welke manier?
In 2016 is de stap gemaakt om professionals werkend
binnen de 2de lijn van Scelta, onze expertise afdeling
op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen, te
integreren in de regionale ambulante basisteams.
Hierdoor is kennis over diagnostiek en behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen toegankelijk geworden voor
patiënten in alle regio’s. In 2017 volgt het ontsluiten
van de expertise van de andere specialismen voor de
regionale ambulante basisteams.
Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat onze
specialismen blijven investeren in de ontwikkeling
van nieuwe innovatieve behandelingen. Het doen van
wetenschappelijk onderzoek is hiervoor onontbeerlijk.
Daarom heeft Amarum, ons expertise afdeling op
het gebied van eetstoornissen, hard gewerkt aan het
behalen van het TOPGGZ keurmerk. Eind 2016 heeft de
visitatie plaatsgevonden en we zijn er trots op dat GGNet
het keurmerk begin 2017 heeft verkregen.
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De herijking van het interne klinische landschap 2020
(pijler 5) was in 2016 een belangrijk speerpunt voor
de divisies Behandeling & Verblijf en Specialismen.
Bij het vormgeven hiervan zijn de verschillende
patiëntdoelgroepen, hun kenmerken, hun zorgvraag, het
milieu en het behandelaanbod leidend geweest. Verder
is rekening gehouden met regionale afspraken uit het
regionaal zorglandschap 2014-2018 en met afspraken
met zorgverzekeraars en gemeenten. Natuurlijk is ook
rekening gehouden met de kaders uit ons strategisch
vastgoedplan. Een van de kaders is de concentratie van
de bedden op het terrein Warnsveld. De succesvolle
onderhandelingen met het COA dit jaar over een te
bouwen asielzoekerscentrum op het terrein in Apeldoorn
versnelde de uitstroom van patiënten van het terrein
in Apeldoorn (de Gaarde) naar o.a. het terrein in
Warnsveld.
2016 begon met het herschikken van de klinische
intensieve zorg (IZ) in het gebouw Laakveld in
Warnsveld naar de acute zorg Buurse op het terrein in
Apeldoorn en RGC Doetinchem en naar de Intensieve
vervolgbehandeling in het gebouw de Meent in
Warnsveld. Belangrijkste argument hiervoor was de
gemixte doelgroep in IZ waardoor de behandeling en
het therapeutisch milieu minder goed aansloten dan
gewenst.
Daarnaast is dit jaar hard gewerkt aan een belangrijk
ingrediënt van het klinisch landschap 2020, te weten de
aanwezigheid van twee High Intensive Care units (HIC)
op de locaties Apeldoorn en Doetinchem. Het is een
acute opname afdeling voor patiënten die een ernstige
psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten
opnamesetting nodig is. Hoe slechter het met een
patiënt gaat hoe intensiever het contact met de patiënt
is (de zorg wordt opgeschaald). Dit in tegenstelling tot
de traditionele manier van gesloten opname waarbij
het contact met de patiënt eigenlijk verminderd werd
en (eenzaam) separeren de uiterste consequentie was.
Doel van de HIC is dat de patiënt zo snel mogelijk zijn
eigen regie weer kan pakken en zijn kracht hervindt
om te werken aan zijn herstel. Als gevolg hiervan wordt
de zorg ook zo snel als kan afgeschaald. De basis is
opname vervangende behandeling zoals Intensive Home
Treatment (IHT) en FACT. Al deze elementen sluiten
naadloos aan bij onze visie. De implementatie van de HIC
biedt ons de kans om toe te werken naar het voldoen
aan de nieuwe toetsingscriteria Terugdringen separeren
en afzonderen (februari 2016) van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg, doordat insluiting van de patiënt
op termijn alleen nog maar zal plaatsvinden in een

extra beveiligde kamer, onderdeel van de HIC. Een
projectgroep heeft in 2016 de voorbereiding voor de
implementatie van de HIC’s met verve heeft opgepakt,
resulterend in een business case. Op grond van deze
business case wordt de HIC op beide locaties in 2017
gerealiseerd.
Het is duidelijk dat de herijking van ons klinisch
landschap en de afbouw van bedden een grote impact
hebben op de benodigde dienstverlening vanuit de
teams van Vastgoed en Services. Vandaar dat met de
reorganisatie van de stafdiensten een transitietraject
Vastgoed -Services is geïnitieerd om de gevolgen
hiervan in kaart te brengen en op grond daarvan een
businesscase te ontwikkelen. Centrale vraag is hoe deze
diensten in de nabije toekomst het beste vorm gegeven
kunnen worden. Belangrijk is dat deze dienstverlening
een toegevoegde waarde heeft, efficiënt is, schaalbaar
en flexibel.
Dit jaar is een goede inventarisatie gemaakt van de
huidige situatie en de mogelijke scenario’s. In 2017 zal de
transitie verder vorm krijgen en worden uitgevoerd.
De voortgang van de beddenafbouw in lijn met ons
klinisch landschap 2020 kan alleen maar slagen als we
de bijbehorende ambulante opbouw ( pijler 5) intern en
extern binnen de regionale zorgketens kunnen realiseren.
Eind 2016 heeft een werkgroep bestaande uit delegaties
vanuit de drie divisies- nagedacht over de contouren
van het benodigde ambulante landschap. De eerste
belangrijke stap hebben we al gezet met het vormen van
de ambulante regionale basisteams. In 2017 zal er extra
aandacht gaan naar de ontwikkeling en implementatie
van de Intensive Home Treatment parallel aan de
implementatie van de HIC binnen divisie Behandeling &
Verblijf. Met onze zorgverzekeraars  zijn voor deze twee
belangrijke onderdelen uit ons Actieplan Herstel voor
iedereen! afspraken gemaakt en geoormerkte gelden (of
productieruimte) beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben
de drie divisies in 2016 het aanbod op het gebied van
deeltijd geoptimaliseerd.
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[

casus: Winterswijk.
Al langere tijd kampen we in onze regio Winterswijk met een
fors tekort aan psychiaters en klinisch psychologen binnen onze
ambulante en klinisch teams. Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen, hebben we eind september besloten
‘een ‘noodverband’ aan te leggen bestaande uit onder andere
de inzet van psychiaters uit andere teams van GGNet. Op deze
manier konden we de continuïteit van de zorg blijven garanderen.
Na vijf weken hebben we helaas moeten constateren dat ondanks alle inzet van betrokkenen, dit noodverband niet de gewenste kwaliteit van zorg kon blijven garanderen. Vandaar dat
in november is besloten de kliniek in Winterswijk af te schalen.
Door de acute opnamefunctie uit de kliniek te verwijderen blijft
de kwaliteit en veiligheid van patiënten en collega’s gewaarborgd. Van daaruit zoeken we naar een structurele oplossing.
Deze afschaling leidt niet tot een vermindering van de totale
opnamecapaciteit. Deze capaciteit wordt op andere locaties van
onze organisatie opgevangen.
Deze casus onderstreept het belang van goed beleid daar waar
het gaat om het binden en boeien van medewerkers.
Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om bepaalde belangrijke (regie) functies binnen onze organisatie te bemensen.
Vandaar dat we een extern adsviseur gevraagd hebben onderzoek te doen naar welke verbeteringen we kunnen doorvoeren
om onze positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. In dit onderzoek en het prioriteren en uitwerken van de verbeteracties zijn
de betrokken beroepsgroepen, het management en ons cluster
Mens & Organisatie natuurlijk nauw betrokken. Begin 2017
verwachten we de onderzoeksresultaten.

Kijkend naar de externe keten vinden wij de toeleiding
naar dagbesteding en werk van groot belang voor
onze patiënten. Het zijn belangrijke ingrediënten voor
maatschappelijk herstel. We kunnen dit niet alleen
realiseren. Hiervoor is een goede samenwerking met
onze ketenpartners en gemeenten van cruciaal belang.
We noemen in dit verband graag de ontwikkelingen
in de gemeente Apeldoorn. Daar zijn we actief op
ontmoetingsplekken in de wijken. Het gaat om
een bijzondere samenwerking tussen gemeente,
(specialistische) zorg- en welzijnsorganisaties,
woningcorporaties, vrijwilligers, buurtbewoners en
beroepskrachten. We ontwikkelen hier samen een
ketenvisie op herstel door te werken aan dagbesteding
en ontmoeting dichtbij waar mensen wonen. Het is
laagdrempelig, er is geen indicatie nodig en het is
vooral gericht op talenten van mensen. Daarnaast
maakten we in 2016 onderdeel uit van een netwerk
van arbeidsmatige dagbesteding. Er zijn vier ketens:
techniek, groen, facilitair en catering. Door de expertise
vanuit onderwijs, ondernemingen, zorginstellingen,

trajectbegeleiding en gemeente te verbinden is er
veel meer mogelijk voor mensen die hiervan gebruik
maken. Ook hier zijn er geen indicaties nodig en kan alle
energie gericht zijn op ontwikkeling waar dat kan en
doorstroming naar werk.
Herstel ( pijler 4) kreeg in 2016 een gezicht met de
oprichting en inrichting van het Herstelcentrum. De grote
inzet van onze enthousiaste en kundige coördinatoren
en hun collega ervaringsdeskundigen waren daarbij
cruciaal. In de dialoog met professionals wordt nu
in meerdere teams en op alle niveaus binnen de
organisatie het belang en het perspectief van de patiënt
verwoord. Ook zijn we trots op ons bondgenootschap
met Wilma Boevink. Wilma is landelijk bekend en
ervaringsdeskundige van het eerste uur. Met haar inzicht,
persoonlijke ervaring, kennis en inzet zal ze de komende
jaren als strategisch adviseur Herstel mede zorgdragen
voor inbedding van herstel in onze beleidsagenda.
Herstel krijgt niet alleen meer gezicht, het gaat ook
meer leven onder onze professionals. Zo waren ruim
250 professionals van alle disciplines aanwezig op het
succesvolle symposium ‘Herstel je voor’ waarmee de
herstelweek binnen GGNet dit jaar afgetrapt werd.
Onze ambities op dit terrein liggen hoog. We willen 1
ervaringsdeskundige binnen elk team. Zo ver is het nog
niet. Voor 2017 hebben we ons ten doel gesteld om 40
ervaringsdeskundigen binnen GGNet aan het werk te
hebben waarvan 20 betaald. Verder wordt komend jaar
op een aantal niveaus gewerkt aan het realiseren van
belangrijke voorwaarden voor herstel: Er wordt gewerkt
aan de professionalisering van ervaringsdeskundigen,
aan het trainen van professionals en teams in
herstelgericht werken en aan het herstel van patiënten
door inzet van herstelwerkgroepen en de cursussen
Begin maken met herstel en Herstellen doe je zelf.
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De eerste grote stappen op weg naar het realiseren van
onze visie zijn gezet. Het volledig doorvoeren van het
actieplan Herstel voor Iedereen! zal ingrijpende gevolgen
hebben voor de bedrijfsvoering van onze organisatie,
bijvoorbeeld door vermindering van omzet en benodigde
capaciteit als gevolg van de beddenafbouw. Daarom
hebben we een doorrekening in verschillende scenario’s
gemaakt om een beter beeld van de gevolgen te kunnen
krijgen. De uitkomsten van deze doorrekening gebruiken
we in de ontwikkeling van het klinisch en ambulante
landschap. Belangrijk hierbij is om de fasering van de
verschillende stappen te matchen met een gezonde
bedrijfsvoering. Daarnaast bood de doorrekening
ondersteuning in de onderhandelingen in de zorgverkoop
en de afspraken die we met verzekeraars en gemeenten
voor het komende jaar hebben gemaakt.

[

pilot Medewerker onderzoek divisie Behandeling & Verblijf
De uitdaging voor de werkgroep bestaande uit medewerkers,
managers, een lid van de Ondernemingsraad en een HR adviseur, was het zodanig inrichten en organiseren van het onderzoek dat het ondersteunend zou aan onze visie en actieplan
Herstel voor iedereen! Belangrijke peilers van het onderzoek
waren: zelforganisatie van teams, wendbaarheid, duurzame
inzetbaarheid van medewerkers en bevlogenheid en werkplezier. Met een respons van 70% was de animo van medewerkers
om mee te doen groot. De resultaten van het onderzoek worden
in 2017 door het betrokken management en Mens & Organisatie
op maat in de teams teruggekoppeld met het oog op de inzet
van verbeteracties.

Besturingsfilosofie
Naast al deze zorginhoudelijke speerpunten is dit jaar
ook gewerkt aan het meer vorm geven en faciliteren van
onze nieuwe besturingsfilosofie.
Ten eerste door de invoering van de reorganisatie van
de voormalige stafdienten. Managers en medewerkers
van onze clusters Bedrijfsvoering, Mens & Organisatie
en het nieuwe cluster Markt zetten hun eerste stappen
in het invulling geven aan de besturingsprincipes van
‘zelforganisatie’ , ‘professional in the lead en ‘client
centraal’. Maar ook de managers en de medewerkers uit
het primair proces zaten nog volop in deze ontwikkeling.
Cluster Mens & Organisatie heeft veel aandacht besteed
aan het ontwikkelen van instrumenten om teams
in dit proces te ondersteunen zoals het bieden van
teamcoaching, gespreksleiding en de ontwikkeling van
een teamkompas/monitor. Hiermee kunnen teams hun
doelen en werkwijzen vastleggen en

monitoren. Bovendien is in oktober een interessante
pilot ‘Medewerker onderzoek gestart bij onze divisie
Behandeling & Verblijf (zie kader).
Momenteel maken ongeveer 35 teams gebruik van één
of meerdere van bovengenoemde instrumenten.
Een gevolg van de reorganisatie van de
managemenstructuur van de zorg medio 2015 en
begin 2016 de reorganisatie van de stafdiensten was
boventalligheid van medewerkers. We zijn blij dat we
aan het eind van 2016 geen boventallige medewerkers
meer in huis hebben. Ze zijn of toegeleid naar andere
werk  binnen onze organisatie of extern (gedetacheerd)
of hebben gebruik gemaakt van een vrijwillige
vertrekregeling.
Een ander instrument om zelforganisatie te faciliteren
is de ontwikkeling van goede stuurinformatie. In de
zomer is onder leiding van het cluster Bedrijfsvoering
een traject gestart om deze stuurinformatie  beschikbaar
te krijgen op alle niveaus van de organisatie (GGNet,
divisie, unit, team). Hierbij is nauw samengewerkt
met zorgteams en managers om te borgen dat de
stuurinformatie echt bruikbaar is voor teams om
zelf te kunnen sturen op de gewenste resultaten. In
eerste instantie is gefocust op informatie rondom
patiëntstromen (aantal patiënten in zorg, in/uitstroom,
wachttijden en behandelduur). In 2017 volgt de
ontwikkeling van indicatoren op het gebied van
bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg. Begin 2017 wordt
dit dashboard online gezet en is het toegankelijk via
intranet.
Vanuit het uitgangspunt ‘professional in the lead’ is in
2016 de zorgstaf opgericht. De zorgstaf is de inspirerende
werkplaats waar beleidsprofessionals, directie en Raad
van Bestuur elkaar 8 x per jaar ontmoeten. Doel is het
gezamenlijk ontwikkelen en realiseren van de visie van
GGNet, en om met elkaar oplossingsrichtingen voor
(acute) knelpunten in de zorg te vinden. Daarbij nemen
de beleidsprofessionals mede verantwoordelijkheid voor
de uitvoering daarvan binnen hun eigen invloedssfeer.
Hiermee is de invloed van beleidsprofessionals op de
beleidsvorming en uitvoering verstevigd.

11

Kwaliteit van zorg
Visie op kwaliteit

2.1

Natuurlijk is onze inzet om effectieve, doelmatige,
veilige en toegankelijke patiëntgerichte zorg te bieden.
Daarbij zijn de visie en missie ons richtsnoer als het
gaat om meer diepgang te geven aan de term ‘kwaliteit
van zorg’. Het gaat om het voorkomen van langdurige
afhankelijkheid van zorg van onze patiënten en het
vermeerderen van herstel. We realiseren dit door de
inzet van ons vakmanschap, in samenwerking met
patiënten en hun naasten, bij voorkeur in hun eigen
leefomgeving. Indien nodig samen met regionale
ketenpartners.
Om dit te realiseren, ontwikkelen én evalueren wij
onze zorg steeds vaker met patiënten en hun naasten.
Hierdoor kunnen we voldoen aan hun vragen en wensen.
Ook biedt het patiënten en naasten gelegenheid om
regie te voeren over respectievelijk hun behandeling en
hun betrokkenheid hierbij.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat teams zelf actief
reflecteren op de door hen geleverde kwaliteit van
zorg en op grond hiervan verbeteringen doorvoeren.
Dit is nog niet overal realiteit. Wel zijn hierin door de
ontwikkeling van teams richting zelforganisatie grote
stappen voorwaarts gezet. Reflecteren op dat wat je als
team en professional doet en waar je naar toe wilt is een
cruciaal onderdeel van zelforganisatie. Om dit proces
te versnellen dagen we medewerkers en teams in 2017
uit om hun verbeterpunten te formuleren op grond
van hun vertaalslag van onze visie niet alleen vanuit
het perspectief van henzelf, maar juist ook vanuit het
perspectief van de patiënt, zijn naasten, ketenpartners,
financiers en ‘de samenleving’. Het vinden van de balans
tussen al deze perspectieven is daarbij de opgave. Door
als team duidelijk te formuleren wat je van belang vindt
wordt een open cultuur ontwikkeld. Naast het vieren van
successen willen we ook dat het motiveren van elkaar,
het van elkaar leren en elkaar aanspreken ingebed wordt
in onze cultuur.

2
Dynamische ontwikkelkwaliteit en statische
kwaliteit

2.2

Om de geleverde kwaliteit zichtbaar te maken, maken wij
een onderscheid tussen dynamische ontwikkelkwaliteit
en statische kwaliteit. De dynamische ontwikkelkwaliteit
is gekoppeld aan de doelen uit ons jaarplan. Realisatie
hiervan brengt ons een stap dichter bij onze visie.
Voortgang wordt gemonitord in onze planning en control
cyclus via ons dashboard. In 2016 is gestart met de
doorontwikkeling hiervan voor teams opdat ze gericht op
maat kunnen sturen op de gewenste doelen binnen onze
centrale kaders.
Verder zijn we trots op het Kwaliteitsvenster dat
we dit jaar ontwikkeld hebben. Dit venster geeft
ons inzicht in de statische kwaliteit. Iedereen,
management en medewerkers kan het venster via ons
managementinformatie systeem benaderen. Statische
kwaliteit is de kwaliteit die we onze patiënten dagelijks
bieden en waarbinnen we extra aandacht hebben
voor beheersing van risico’s en veiligheid. In het
Kwaliteitsvenster zijn alle belangrijke kwaliteitsthema’s
met bijbehorende normen zichtbaar. Hierbij kan gedacht
worden aan medicatieveiligheid, brandveiligheid,
agressie incidenten, het toepassen van dwang en
drang, cliënttevredenheid, klachten etc. Via een
stoplichtensysteem wordt snel duidelijk op welk gebied
er actie nodig is. We hopen het Kwaliteitsvenster in 2017
zodanig door te ontwikkelen dat het ook geschikt is voor
plaatsing op onze website. Hierdoor kunnen ook externe
partijen inzicht krijgen in de door ons geleverde kwaliteit
van zorg. In de kwaliteitscommissie van de Raad van
Toezicht bespreken we twee keer per jaar een overzicht
van de stand van zaken.
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Kwaliteitsmanagement
2.3

We willen een kwaliteitsmanagementsysteem dat past
bij onze organisatie en besturingsfilosofie. Het gesprek,
intern en extern, moet gaan over de inhoud en kwaliteit
van onze zorg- en dienstverlening. Niet over vastgelegde
systemen en processen. Het patiëntperspectief staat
hierin centraal, overigens zonder andere belangrijke
perspectieven te negeren.
In 2016 hebben wij een aantal veranderingen
doorgevoerd om de fundamenten hiervoor te leggen.
•

Interne audits: We hebben een nieuwe visie op
interne audits ontwikkeld, waarbij in tegenstelling
tot voorheen, ook teams audits kunnen
aanvragen. Resultaten worden direct en kort, zo
mogelijk visueel, teruggekoppeld in teams. De
audits worden vaker met leden van de Centrale
cliëntenraad, Familieraad, behandelaren en/of
ervaringsdeskundigen uitgevoerd in tegenstelling
tot voorheen met 2 auditoren afkomstig uit met
name de stafdiensten. Hierdoor zijn de uitkomsten
van de audits meer herkenbaar voor teams en beter
bruikbaar om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

•

Externe certificering: Ook past het loslaten van
HKZ certificering en de overstap naar een nieuwe
externe certifceerder CIIO Maatstaf in dit plaatje.
CIIO is een gesprekspartner die met GGNet mee wil
veranderen en zich aanpast aan de ontwikkeling
van onze organisatie. Dit jaar stonden processen
minder centraal in de audit gesprekken met de
teams en nodigen ze veel meer uit tot zelfreflectie
en verbetering. Gecertificeerde teams waren zeer
tevreden met deze insteek en gaven voor deze
manier van auditen een 8,2. Trots zijn we op ons
certificaat als teken dat onze kwaliteit van zorg
op orde is. In het kader staan al onze keurmerken
genoemd met uitzonderling van het TOPGGZ
keurmerk voor Amarum wat we in 2017 hebben
ontvangen. Ook hebben we een goedgekeurd
kwaliteitsstatuut dat met ingang van 1 januari 2017
van toepassing is.

•

Directiebeoordeling/organisatiereflectie: Naast de
interne audits, hebben we ook jaarlijks een evaluatie
van ons kwaliteitsmanagementsysteem in de vorm
van een directiebeoordeling/ organisatiereflectie. De
Raad van Bestuur en directie blikken dan terug op
de dynamiek van het afgelopen jaar, of de koers die
we lopen de juiste is of dat we tussentijds moeten
bijsturen. De belangrijkste conclusie is dat als we
kijken naar de besturingsfilosofie en de recente
reorganisatie, er daadwerkelijk in toenemende
mate gewerkt wordt vanuit het principe van
één GGNet. De energie die de reorganisatie ons
gekost heeft, heeft ook gemaakt dat we niet alle
prioriteiten uit ons jaarplan gehaald hebben. Een
aantal komen terug in het jaarplan van 2017 zoals de
behandelplancylus en de herdiagnostiek. Uitkomsten
van de organisatiereflectie worden jaarlijks met de
(commissies van de) Raad van Toezicht besproken.
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Kwaliteitsverbetering door gerichte snelle
feedbackloops
2.4

Daarnaast zijn we steeds op zoek naar nieuwe manieren
om gerichte feedback over onze kwaliteit van zorg te
genereren. We meten op dit moment de tevredenheid
van mensen die onze zorg afnemen met de CQ index.
De uitkomsten gebruiken we intern en extern voor
benchmarking en verbetering van de zorg.  Nadeel is
echter dat onze teams-mede omdat het gaat om een
jaarlijkse momentopname- zich minder herkennen in de
algemene feedback uit de CQ Index. Het is makkelijker
voor hen om hun service en zorg te verbeteren door
korte snelle cyclische verbeteracties op basis van tips
en feedback van mensen die bij ons in zorg zijn en hun
naasten. Dit doen we in onze pilot Care Rate op onze
opname afdeling in het RGC Doetinchem.
Bijzonder is dat de feedback en de verbeteracties die
het betrokken team op grond hiervan neemt goed
zichtbaar op een beeldscherm wordt getoond. In een
oogopslag is voor iedereen te zien wat er speelt. Het
behoeft geen uitleg dat naast betrokken hulpverleners,
onze Centrale cliëntenraad en Familieraad nauw bij
deze pilot zijn betrokken. De eerste resultaten van
deze pilot zijn bemoedigend. De deelnemende teams
hebben op de vraag of ze door willen gaan met deze
manier van feedback, 100% ja! geantwoord. Ook op de
vraag of ze deze vorm van directe feedback aan andere
teams adviseren is volmondig (100%) ja! Gezegd. Van
de betrokken mensen die bij ons in zorg waren in de
pilotperiode heeft 93% aangegeven deze manier van
feedback geven te waarderen. Op de vraag of ze zich
met deze manier van feedback geven beter gehoord
voelen gaf 100% ja! aan.
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Kwaliteitscommissies
GGNet heeft ook diverse kwaliteitscommissies die de Raad van
Bestuur, directie en professionals adviseren over risicovolle
thema’s in de zorg. Doelen, werkwijze van al deze commissies zijn
vastgelegd. Hieronder worden ze kort opgesomd.
College geneesheer directeuren
Vanuit de wet Bopz is de geneesheer-directeur formeel
toezichthouder op de uitvoering van de wet Bopz binnen de
organisatie. Hij wordt benoemd door de Raad vanToezicht.
Daarnaast is hij klankbord en adviseur voor professionals bij alle
lastige zaken waar sprake is van conflicterende belangen in de
patiëntenzorg. In deze hoedanigheid wordt van hem verwacht
dat hij, zoals hierboven genoemd, de geest van de wet uitlegt
en uitdraagt in de organisatie, maar ook daarbuiten, via zijn
klankbord- en adviesfunctie. GGNet heeft drie geneesheer
directeuren die verenigd zijn in het college geneesheer
directeuren. De volgende taken zijn aan het college toegekend:
•

Het volgen van wijzigingen in wet- en regelgeving en toezien
op de implementatie hiervan (o.a. Bopz, WGBO, Wkkgz, wet
bescherming persoonsgegevens);

•

Het adviseren bij het ontwikkelen van interne
regelgeving op basis van de wet Bopz, WGBO en andere
gezondheidswetgeving;

•

Bespreken van bijzondere casuïstiek daar waar er sprake is
van afwijking van de afgesproken werkwijze om te komen tot
beleidsmatige afstemming;

•

Het signaleren van algemene trends ten aanzien van de
kwaliteit van het primair proces naar de organisatie toe;

•

Het regelen van onderlinge waarneming indien structurele
waarnemingsafspraken niet nagekomen kunnen worden.

Geneesmiddelen commissie
De geneesmiddelencommissie heeft als doel het bevorderen
van doeltreffende en doelmatige (rationeel en kostenbewust)
farmaceutische zorg. Deze doelstelling omvat onder meer:
•

Ontwikkelen en updaten van een farmacotherapiebeleid;

•

Ontwikkelen en updaten van een psychiatrisch formularium;

•

Ontwikkelen en updaten van een medicatieveiligheidsbeleid;

•

Ontwikkelen van een doeltreffend, doelmatig en veilig
geneesmiddelendistributiesysteem;

•

Bespreken van incidenten op het gebied van
medicatieverstrekking aan patiënten en indien nodig het
bijstellen van het beleid.

De formulariumcommissie en de regionale
medicatieveiligheidcommissies zijn subcommissies van de
geneesmiddelencommissie.
Suïcidepreventie commissie
De commissie levert een bijdrage aan het verbeteren van de
zorg voor suïcidale patiënten. Dit doet ze onder andere door als
‘onafhankelijke’ deskundige aanwezig te zijn bij evaluaties van
suïcides met het doel dieper op de casus in te gaan vanuit een
vertrouwelijke veilige sfeer.
Het is dus een evaluatie op een ander niveau dan de evaluatie die
de geneesheer-directeur doet voor de inspectie.  

Het preventieteam kan ook ingezet worden voor het tijdig her- en
erkennen van risico’s en het opstellen van beleid ten behoeve van
het minimaliseren van deze risico’s GGNet breed.
Commissie voorbehouden en risicovolle handelingen.
Deze commissie is in 2016 opgericht. De commissie faciliteert
in opdracht van de Raad van Bestuur het op peil houden van de
bevoegd- en bekwaamheid van medewerkers binnen GGNet.
De beroepsgroepen betreffen niet alleen BIG geregistreerde
medewerkers, maar alle medewerkers die te maken hebben met
voorbehouden en risicovolle handelingen. Dit doet zij door:
•

de Raad van Bestuur te adviseren over de benodigde
aanpassingen naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie
van de regeling Bekwaamheden met betrekking tot
voorbehouden en risicovolle handelingen en de hierbij
benodigde opleidingsplannen in samenwerking met team
Mobiliteit, Ontwikkeling en Flex van GGNet.

•

De Raad van Bestuur te adviseren over de wijze waarop
bij ( BIG-geregistreerde) medewerkers het ervaren belang
van het bekwaam en bevoegd blijven kan worden vergroot
(awareness).

•

(BIG-geregistreerde) medewerkers te informeren over de
nieuwe (Vilans) richtlijnen op dit gebied.

•

Te participeren in de aanbesteding van externe scholing op dit
gebied.

•

De Raad van Bestuur te adviseren over de wijze waarop de
uitvoering en borging van het (scholings)beleid met het oog
op het voldoen aan de eisen op het gebied van voorbehouden
en risicovolle handelingen aantoonbaar kan worden
vormgegeven: zowel op GGNet niveau als op niveau van de
medewerkers.

•

Adviezen van andere gremia, zoals de
geneesmiddelencommissie, leerkringen en de ATAS groep,
die in beleid zijn omgezet en die raken aan het beleid over
voorbehouden en risicovolle handelingen in dit beleid te
integreren.

Klachtencommissie en klachtenfunctionaris
Natuurlijk beschikt GGNet over een klachtencommissie voor de
behandeling van de Bopz klachten en is een klachtenfunctionaris
actief. Zowel onze patiënten als hun naasten kunnen hiervan
gebruik maken. Doel is:
•

Het recht doen aan de belangen van een individuele patiënt/
familielid door een zorgvuldige afhandeling van de klacht.

•

Het zo mogelijk bevorderen van een herstel van de
vertrouwensrelatie tussen klager en zorgaanbieder of
aangeklaagde.

•

Het bieden van de mogelijkheid een klacht door een
klachtenfunctionaris of indien aan de orde een onafhankelijke
klachtencommissie te laten behandelen.

•

Een bijdrage leveren aan het bewaken en bevorderen van de
kwaliteit van het handelen van de zorgaanbieder en de voor
deze werkzame personen.
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Kwaliteits-indicatoren
2.5

Hieronder volgen een aantal kwaliteits-indicatoren. Deze
zijn ook opgenomen in ons Kwaliteitsvenster.

Aantal en verdeling afgehandelde klachten

Klachten
Met de komst van de klachtenfunctionaris in 2015 is het
aantal klachten van mensen die bij ons in zorg zijn en hun
naasten bij de klachtencommissie substantieel gedaald.
Deze trend zet door. De klachtenfunctionaris heeft in
2016 114 klachten behandeld. Dit kalenderjaar zijn er
91 klachten afgehandeld door de klachtenfunctionarisen
daarvan is 74% naar volle tevredenheid opgelost.
10 klachten zijn uiteindelijk doorgezet naar de
klachtencommissie. Zo‘n 20% van de klachten bij de
klachtenfunctionaris ging over de wachttijden en het
niet nakomen van afspraken over de behandeling. Voor
ons niet onverwacht omdat dit knelpunt het hele jaar
ook hoog op onze bestuursagenda stond. Het is ons
helaas niet gelukt om deze problematiek dit jaar op te
lossen. In 2017 hebben we 1.5 miljoen gereserveerd om
de wachtlijst op te lossen en meer nieuwe patiënten te
kunnen behandelen.

Bop-klachten met schorsingsverzoek

De klachtencommissie ontving met 58 klachten,
drie klachten meer dan vorig jaar; 53 zijn dit jaar
afgehandeld.

aantal

Bopz-klachten
Gemengde klachten

8
11
                  0

Wkkgz-klachten

34

Nb: een klacht kan bestaan uit meerdere klachtonderdelen

Wkkgz-klachten: resultaat per klachtonderdeel
34 klachten bestaande uit 60 onderdelen

aantal

Ongegrond

24

Gegrond

20

Ingetrokken

2

Niet-ontvankelijk

8

Doorverwezen

1

Stopgezet door klachtencommissie omdat
klachtafhandeling niet meer mogelijk is

5

Wkkgz-klachten hadden betrekking op

aantal

Bejegening

9

Communicatie

5

Inhoud behandeling

9

Inhoud dossier

2

Niet nakomen afspraken

3

Anders

Bopz-klachten met schorsingsverzoek, resultaat op schorsingsverzoek
11 klachten

16

aantal

Schorsingsverzoek afgewezen

5

Schorsingsverzoek toegekend

6

Bopz-klachten, resultaat per klachtonderdeel
19 klachten, bestaand uit 38 onderdelen
Ongegrond

aantal
29

Gegrond

0

Ingetrokken

4

Niet-ontvankelijk

5

Bopz-klachten hadden betrekking op

aantal

Dwangmedicatie

19

Beperking vrijheden

4

Anders

6
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Jaarlijks analyseren we het jaarverslag van de
klachtencommissie, de klachtenfunctionaris,
de patientenvertrouwenspersoon en de
familievertrouwenspersoon op trends en aanwijzingen
voor verbeteringen in de zorg. Deze analyse bespreken
we ook met onze kwaliteitscommissie van de Raad van
Toezicht.

elk kwartaal een overzicht. In de kwaliteitscommissie van
onze Raad van Toezicht bespreken we de (zeer) ernstige
incidenten en calamiteiten. In het laatste geval maken
we een uitgebreide PRISMA analyse en verbeterplan
om de gesignaleerde tekortkoming in de zorg op te
heffen. In het afgelopen jaar zijn er twee prisma analyses
uitgevoerd.

Incidenten
Hieronder staan per categorie het aantal incidenten die
in ons GGNet Incidenten Meldpunt zijn aangemeld. Het
totaal aantal meldingen ligt iets lager dan in 2015 (2046).

Clienttevredenheid
In 2016 hebben we de CQ Index ambulant afgenomen
bij mensen die in behandeling waren bij onze
volwassenenzorg ambulant kortdurend en bij mensen
die bij ons beschermd wonen. De meting in de
volwassenenzorg ambulant kortdurend is geïntegreerd
in de ROM. Het rapportcijfer over 2016 is 7,4. Dit is gelijk
aan het rapportcijfer over 2015.
De meting binnen het beschermd wonen is uitgevoerd
door een onafhankelijk meetbureau. De meting vindt 1x
per 2 jaar plaats. Het rapportcijfer over 2016 is 7,7. In
2014 was dit een 7,4. We zijn blij met deze verbetering!
In 2016 zijn nieuwe versies van de CQ Index ambulant
en klinisch geïntroduceerd. Deze worden per 2017 in
gebruik genomen. De metingen gaan onder een grotere
doelgroep plaatsvinden en worden volledig geïntegreerd
in de ROM. Teams waarbij voldoende respons is
ontvangen, krijgen natuurlijk een rapport op maat met
het oog op het inzetten van verbeteracties.

Soort incident
Agressie en grensoverschrijdend gedrag

Aantal meldingen
1209

Alcohol/Drugsmisbruik

19

Apparatuur, materialen en hulpmiddelen

59

Automutulatie

33

Brand/Brandalarm

55

Diefstal en andere strafbare feiten

19

Informatiebeveiligingsincidenten

4

Medicatie

220

Ongevallen

21

Prik-,snij-, krab-, bijtincident

21

Tekortkoming zorg

38

Tentamen Suïcide
Vallen
Vermissing/ontvluchting
Verslikken
Totaal

66
157
95
3
2019

Het leren van incidenten gebeurt allereerst in de
teams zelf waar het incident heeft plaatsgevonden.
Verder is de GIM geintegreerd in ons Kwaliteitsvenster
(zie voor uileg Kwaliteitsvenster paragraaf 2.2). Onze
centrale inhoudsverantwoordelijken geven in het
kwaliteitsvenster de stand van zaken weer van een aantal
vastgestelde kwaliteits-en veiligheidsthema’s. Deze
centrale inhoudsverantwoordelijken hebben ook inzicht
in de voor hun relevante GIM-cijfers. Ze nemen deze mee
tesamen met andere informatiebronnen en baseren daar
hun keuze voor de kleur van het stoplicht voor.
Natuurlijk ontvangen Raad van Bestuur en divisie-directie

Ziekteverzuim
We maken nog steeds gebruik van een externe ARBOdienstverlener. Het contract loopt tot
1 mei 2018. In de tussentijd wordt onder regie van
ons cluster Mens & Organisatie onderzocht wat
de voor- en nadelen zijn van deze constructie. Ons
verzuimpercentage bedroeg dit jaar 4,8%. Dit is een
lichte daling van 0.4% ten opzichte van 2015.
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Over GGNet

3

Algemene identificatiegegevens
3.1

Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting GGNet

Adres

Vordenseweg 12

Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Kamer van Koophandel
Emailadres
Internetpagina

7231 PA
Warnsveld
088-9331100
08140403
ggnet.ggnet.nl
www.ggnet.nl

Tabel 1: Algemene identificatiegegevens

Werkgebied
3.2

Ons traditionelewerkgebied is opgedeeld in vijf
subregio’s: Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn, Zevenaar
en Winterswijk/Groenlo.
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Structuur
3.3

De historische wortels van GGNet liggen ongeveer 360
jaar terug in de geschiedenis. In onze huidige vorm
bestaat GGNet sinds 1 januari 2007 toen de fusie van het
toenmalige GGNet en Spatie een feit werd. GGNet omvat
eind 2016 twee rechtspersonen: Stichting GGNet (www.
ggnet.nl) en Isis Geïntegreerde Zorg B.V (www.Isis.nl).
Na de recentelijke reorganisatie in 2015 en 2016
bieden wij onze hulpverlening aan vanuit drie divisies:
Ambulant, Behandeling & Verblijf en Specialismen.
De stafmedewerkers werken vanuit drie clusters: Markt,
Mens & Organisatie en Bedrijfsvoering. De centrale
aansturing vindt plaats vanuit de Raad van Bestuur.
We kennen vier medezeggenschapsorganen: de Centrale
Cliëntenraad, de Familieraad, de Ondernemingsraad
en de Medische Staf alsmede een College geneesheer
directeuren. Daarnaast verzorgen we een aantal
opleidingen die rechtstreeks onder verantwoordelijkheid
vallen van de Raad van Bestuur.

Schematisch ziet onze organisatiestructuur er als volgt
uit:

Daarnaast kennen we een aantal gelieerde
rechtspersonen.
• Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis: In deze stichting
is een deel van het vastgoed van een andere
rechtsvoorganger van GGNet ondergebracht. De
Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis is een separate
rechtspersoon.
• Stichting POH ggz: Deze Stichting heeft als doel
de dienstverlening in de eerste lijn te verbeteren
door praktijkondersteuners van GGNet via een
diensverleningsovereenkomst in te zetten in de
huisartsenpraktijken, die aangesloten zijn bij de
huisartsenvereniging Oude IJssel.
• Stichting Urtica de Vijfsprong: GGNet vervult de
kassiersfunctie voor deze Stichting en beheert de
psychiatrische erkenning.
• De Springplank: De Springplank is een
samenwerkingsinitiatief van GGNet, Karakter
en Lindenhout. Zij bieden gezamenlijk hulp aan
kinderen tussen de 0 en 18 jaar met ernstige
psychosociale en/of psychiatrische problematiek.
• Stichting Vrienden van GGNet, Stichting Vrienden
van Spatie en Stichting Vrienden van GGNet
Woonzorg. Deze door vrijwilligers gerunde
stichtingen organiseren activiteiten en/of financiele
ondersteuning voor patiënten in (met name) de
langdurige zorg.
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Kernactiviteiten

Netwerkpartners

De kernactiviteiten van GGNet richten zich op
het behandelen en begeleiden van mensen met
psychiatrische aandoeningen van alle leeftijden al dan
niet in combinatie met verslavingsproblematiek of een
verstandelijke beperking. GGNet biedt:

We zijn actief in een geografisch uitgestrekt en –op
plekken- dunbevolkt gebied. Wij willen onze zorg zoveel
mogelijk op maat, dichtbij huis aanbieden en afgestemd
en in samenwerking met onze ketenpartners.
Het gaat dan ondere andere om:
• Huisartsen
• De eerste lijns ggz
• Regionale ziekenhuizen
• Ketenpartners op het gebied van verslavingszorg,
beschermd wonen, maatschappelijke opvang, VG- en
V&V instellingen, jeugd en ouderenzorg
• Wijkteams, instellingen die dagbesteding
verzorgen en patiënten toeleiden naar werk,
woningbouwcorporaties
• De regionale Ambulance Voorziening, politie/
Openbaar Ministerie, veiligheidshuizen

3.4

•
•
•






Praktijkondersteuning bij de huisarts (POH ggz)
Basis ggz
Specialistische ggz
o Spoedeisende specialistische ggz
o Behandelinggerichte specialistische ggz
o Herstelgerichte specialistische zorg: FACT
(Flexible Assertive Community Treatment)
o Hoogspecialistische ggz
 Scelta, expertisecentrum voor
persoonlijkheidsproblematiek
(scelta.net)
 Amarum, specialistisch centrum voor
eetstoornissen (amarum.nl)
 De Boog, forensische psychiatrie
(fpadeboog.nl)
 VGGNet, psychiatrie en
verstandelijke beperking (vggnet.nl)
Zelfhulp en preventie
Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding
Consultatie
Dagactivering en arbeidsreïntegratie;dit is geen
kernactiviteit maar wel erg belangrijk voor de
mensen die een beroep doen op onze zorg. vandaar
dat we daar waar mogelijk aansluiten bij bestaande
initiatieven in de regionale ketens.

3.5

Daarnaast werken we in de zorgverkoop intensief
samen met betrokken gemeenten, zorgverzekeraars en
zorgkantoren.
In de EPA Taskforce Midden IJssel/Oost Veluwe
werken we intensief samen met een aantal collega
zorgaanbieders, cliënten en familie, gemeenten en
Zilveren Kruis om zorg te dragen voor een goede
regionale zorgketen voor mensen met ernstige
psychische aandoeningen (zie paragraaf 1.3).

Voor specifieke informatie over ons aanbod op
het gebied van de basis ggz, de specialistische ggz,
beschermd wonen en preventie kan men terecht op
onze website. (www.ggnet.nl).Ook is hier specifieke
informatie over het hulpverleningsaanbod voor
jeugdigen en jongeren, volwassenen en ouderen te
vinden.
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Bestuur en toezicht

4

Besturingsmodel

Raad van Bestuur

Ons besturingsmodel is het Raad van Toezichtmodel.
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor
het formuleren en doen realiseren van het beleid, de
strategische en financiële doelstellingen en de behaalde
resultaten en legt daarover verantwoording af aan
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt
toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur GGNet
bestuurt. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de Raad
van Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht
vervult daarnaast ook de werkgeversrol voor de Raad
van Bestuur.
Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht
richt zich daarbij naar de hoofddoelstelling van onze
organisatie als maatschappelijke onderneming: het
bieden van verantwoorde zorg. Daar wordt onder
verstaan het bieden van patiëntgerichte, veilige en
betaalbare zorg, die geleverd wordt via een doelmatige
en transparante bedrijfsvoering.

In 2016 telde onze Raad van Bestuur twee leden: de
voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer R.B.M.
Jaspers en de geneeskundig bestuurder de heer C.P.F.
Lemke.  In de periode van 1 januari tot 1 april 2016, was
de heer T.A.M. de Grefte verbonden als adviseur RvB
voor projectwerkzaamheden ten behoeve van de Raad
van Bestuur. Op 23 maart 2016 is afscheid van hem
genomen en heeft hij zijn dienstbetrekking buiten GGNet
voortgezet.
1x per twee weken treffen Raad van Bestuur &
de directie en de bestuurssecretaris elkaar in het
besluitvormend Bestuur & Directie beraad. Hier vindt de
formele besluitvorming door de Raad van Bestuur plaats.
Per onderwerp is een eerstverantwoordelijke eigenaar
binnen onze Raad van Bestuur bepaald op grond van hun
portefeuilleverdeling.
Zie bijlage 1 tabel 1 en tabel 2 voor een overzicht van
de nevenfuncties van onze Raad van Bestuur en hun
portefeuilleverdeling.

Normen voor goed bestuur

De beloning voor de leden van de Raad van Bestuur valt
binnen (de overgangsregelingen) van de Wet Normering
Topinkomens. De op hun werk-creditkaart gemaakte
onkosten zijn door de bestuurders gedeclareerd en
toegekend. De heer C.P.F. Lemke heeft €2175,25
gedeclareerd en de heer R.B.M Jaspers €2216,72. De
indiening en toekenning geschiedt volgens de door de
Raad van Toezicht goedgekeurde procedure.

4.1

4.2

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden baseren
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zich op de
Zorgbrede Governance code, de statuten van GGNet, de
reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht en het hiervan afgeleide informatieprotocol.
Daarnaast werken we met een klokkenluidersregeling.

4.3
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Raad van Toezicht
4.4

In dit maatschappelijk verslag legt onze Raad van
Toezicht verantwoording af over de wijze waarop
in 2016 invulling is gegeven aan zijn taken en
bevoegdheden.
Samenstelling
De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit zes leden.
Binnen de Raad is alle expertise vertegenwoordigd om
strategische, bestuurlijke en zorginhoudelijke processen
en ontwikkelingen binnen onze organisatie te wegen en
te toetsen.
De Raad van Toezicht heeft geen leden die werkzaam
zijn geweest bij GGNet, noch op andere wijze aan
GGNet zijn verbonden. De leden die werkzaam zijn in
de zorg, zijn verbonden aan instellingen buiten ons
verzorgingsgebied, niet zijnde GGZ-instellingen. In
bijlage 2 tabel 1 staat meer informatie over de leden,
hun aandachtsgebied binnen de Raad van Toezicht, hun
nevenfuncties en het aantal bijgewoonde vergaderingen.

Belangrijke aandachtspunten 2016
De Raad van Toezicht werkt met een jaarplanning.
Veel thema’s komen jaarlijks terug omdat de Raad
hierover besluiten moet nemen. Vaak worden deze
voorbereid door een van de commissies die de Raad
van Toezicht adviseert. De zaken die besproken worden
in de commissies worden indien nodig aan de hand van
het verslag verder toegelicht in de Raad van Toezichtvergadering. De belangrijkste besluiten staan hieronder
opgesomd.

Organisatie
•

•
•

Werving, selectie en benoeming
Met ingang van 1-1-2017 is onze voorzitter, de heer
R.J.M. Hopstaken afgetreden. Vandaar dat dit jaar een
wervings- en selectieprocedure is gestart voor een
nieuwe voorzitter. Eind december was deze nog niet
afgerond. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 mevrouw
M.A.M. Adriaansens -de huidige vice voorzitter- het
voorzitterschap tijdelijk a.i. zal waarnemen. Dit jaar
is de werving van de leerplek in de Raad van Toezicht
succesvol afgerond met de benoeming van de heer V. van
Rijswijk met ingang van 9 maart 2017.
Zie voor het rooster van aftreden bijlage 2 tabel 2.

•
•

Werkwijze en werkzaamheden
De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf keer per
jaar met de Raad van Bestuur.
In de uitvoering van zijn toezichthoudende
taak werkt de Raad van Toezicht met een
auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid,
verder kwaliteitscommissie genoemd, en een
remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren de
Raad van Toezicht. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft
zitting in een van deze commissies. In bijlage 2 tabel 3
staat een overzicht van de samenstelling, werkwijze en
aandachtsgebieden van de verschillende commissies.

•
•

•

•
•

•
•

•

goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2015 en het
verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het
gevoerde beleid in 2015
goedkeuring actieplan Herstel voor iedereen!
goedkeuring opheffing ISIS BV met ingang van 1 januari
2017
goedkeuring Treasuryverslag 2015
goedkeuring voor de Request for Proposol voor een
nieuwe accountant
goedkeuring verkoop van het pand Prins Bernardlaan
2 te Zutphen; verkoop van de plandelen 1 en 2 van het
terrein Apeldoorn, Deventerstraat 459; verkoop van
het registergoed Deventerweg 73 te Zutphen tegen een
koopsom van 530.000 euro kosten koper
vaststellen van de klassenindeling van GGNet in klasse V.
vaststelling honorarium leden Raad van Toezicht (26.850
euro per jaar exclusief btw) en voorzitter Raad van Toezicht
(17.900 per jaar exclusief btw) met ingang van 1 januari
2016
vaststelling rooster van aftreden
besluit om een externe voorzitter te werven voor de Raad
van Toezicht, vaststelling wervings- en selectie bureau,
sollicitatiecommissie en profiel van de voorzitter
benoeming van de heer V. van Rijswijk op de leerplek Raad
van Toezicht met ingang van 9 maart 2017
goedkeuring aangepaste procedure en proces voor
declaratie en uitbetaling en openbaarmaking van onkosten
gemaakt door de Raad van Bestuur
benoeming geneesheer-directeur in het kader van de wet
BOPZ per 1 juli 2016
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Los van vorenstaande thema’s was de transformatie van
de organisatie de rode draad in de dialoog tussen Raad
van Toezicht en Raad van Bestuur. In deze transformatie
staat niet alleen het realiseren van onze visie centraal
door de uitvoering van ons meerjarenactieplan Herstel
voor Iedereen!, maar ook de invoering van onze nieuwe
besturingsfilosofie. Hierin zijn zelforganiserende teams
de motor om onze visie te realiseren. Tegelijkertijd
moeten we op alle niveaus van onze organisatie
goed voeling houden met de ontwikkelingen in de
buitenwereld en daar flexibel en proactief op inspelen.
Gedacht kan worden aan de (steeds) veranderende
spelregels bij de zorgverkoop, gevolgen van de
ambulantisering waarin regionale ketensamenwerking
steeds belangrijker is en de veranderende verhoudingen
ten gevolge van de participatiesamenleving waarin
mensen meer regie geacht worden te nemen over hun
eigen leven en gezondheid, dus ook binnen de ggz.
Dit alles binnen krimpende financiële mogelijkheden
als gevolg van onder andere de ambulantisering. Deze
ingrijpende transformatie verloopt niet zozeer vanuit
principes van ‘planned change’ maar veel meer op basis
van die van ‘evolving change’. Onze visie fungeert hierbij
eerder als kompas dan als navigator. Immers, de richting
en bestemming zijn bekend, maar de weg daar naar toe
is onbestemd en kent vele onzekerheden en obstakels
en vereist voortschrijdend inzicht en voortdurend leren
en bijstellen. De uitdaging voor de Raad van Toezicht en
Raad van Bestuur bestaat eruit hoe zij hun samenspel
in deze transformatie het beste vorm kunnen geven
op een manier die recht doet aan hun beider taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Het eerdergenoemde transformatievraagstuk
stond ook centraal in de -door een externe partij
geleide- zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en
het jaarlijkse gesprek over de samenwerking tussen
onze toezichthouders en bestuur in juni van dit jaar.
Uitkomst hiervan is dat er toegewerkt wordt naar een
werkwijze waarin naast aandacht voor het toetsen
van de voortgang op ons actieplan en begroting -de
concrete resultaten- waardengedreven governance
een belangrijke aanvullende rol speelt. Hiermee namen
we al een voorschot op de komst van de nieuwe
Governancecode Zorg 2017. Ook wil de Raad van
Toezicht kwaliteit van zorg prominenter op de agenda
hebben staan. Gesprekken met belanghebbenden
in dit kader geven een ‘verdieping’ van de ‘papieren
werkelijkheid’ en inzicht in hoe GGNet omgaat met
bijvoorbeeld dilemma’s.

Een eerste stap op weg naar concretisering van
waardengedreven governance en het zoeken naar
een nieuwe werkwijze werd gezet met het voeren
van een waardendialoog tussen toezichthouders en
bestuur in het najaar. Deze is voorbereid door de
remuneratiecommissie en werd extern begeleid. Het
resultaat hiervan is dat er naast cijfers en ‘verplichte
governancethema’s’ vanaf de tweede helft van dit
jaar in de RvT-vergadering ruim aandacht is voor
de bespreking van dilemma’s en knelpunten in de
eerdergenoemde transformatie en het effect hiervan
op patiënten, medewerkers en andere stakeholders. Bij
deze bespreking schuiven de directeuren aan. Zij vormen
immers samen met de Raad van Bestuur het team dat
de transformatie in goede banen moet leiden. Zo is het
dilemma betreffende onze wachtlijsten in combinatie
met het achterblijven van de personele afbouw conform
begroting door de directeuren toegelicht.
In overleg met de Raad van Toezicht wordt het
informatieprotocol in 2017 aan de nieuwe werkwijze
aangepast.
Een ander belangrijk aandachtspunt voor de Raad
van Toezicht was de vraag naar de veranderstrategie
en daarbinnen het strategisch HR-beleid om de
vorengenoemde transformatie te realiseren. Door de
kwaliteitscommissie werd gesignaleerd dat er in de Raad
van Toezicht vergadering relatief weinig aandacht was
voor medewerkers en de rol van medewerkers in de
transformatie. Duidelijk is dat onze organisatie op HRgebied tal van uitdagingen kent, zoals onder andere het
organiseren van draagvlak voor de visie bij medewerkers,
het coachen en faciliteren van teams naar zelforganisatie,
de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en het
binden en boeien van high professionals. Vanaf 2017
zal (de voortgang van) het strategisch personeelsbeleid
prominent op de Raad van Toezicht-agenda staan.
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Beloning
De beloning van de leden en voorzitter van de Raad
van Bestuur en de Raad van Toezicht vallen binnen de
(overgangsregeling) van de Wet Normering Topinkomens
Het honorarium is onafhankelijk van de resultaten van
de organisatie. Onze Raad van Toezicht heeft de notitie
‘procedure en proces voor de declaratie en uitbetaling
en openbaar maken van onkosten gemaakt door de Raad
van Bestuur’ goedgekeurd.
Contact met interne belanghebbenden
Leden van de Raad van Toezicht wonen twee artikel 24
-overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad bij en
1 à 2 overlegvergaderingen met de Centrale Cliëntenraad
en met de Familieraad. Ook wordt voor hen elk jaar een
inspirerende bijeenkomst georganiseerd met telkens
andere (interne) partijen om voeling te houden met de
organisatie. Dit jaar hebben ze ons nieuw opgerichte
Herstelcentrum bezocht en uitgebreid kennisgemaakt
met onze ervaringsdeskundigen.
Bij- en nascholing
Uit de zelfevaluatie is gebleken dat in 2016 geen
behoefte was aan bij- of nascholing van de Raad van
Toezicht als geheel.  Een aantal leden hebben relevante
bijeenkomsten bijgewoond.  Deze staan vermeld in
bijlage 2 tabel 4.
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Medezeggenschap

We vinden het belangrijk om in onze besluitvorming
recht te doen aan de (verschillende) perspectieven van
onze stakeholders. Een van de manieren waarop we dat
doen is via het organiseren van de medezeggenschap.
Om recht te doen aan verschillende belangrijke
perspectieven binnen onze organisatie hebben we vier
medezeggenschapsorganen: een Cliëntenraad (CCR),
een Familieraad (FR) een Ondernemingsraad (OR) en
een Medische staf (MS).  Deze raden worden (financieel)
ondersteund. Naast het reguliere overleg met onze Raad
van Bestuur nemen ze ook structureel deel aan onze
beleidsdagen.

5

Zie voor een overzicht van alle advies- en
instemmingsaanvragen onderstaande tabel.

Aanvraag

Soort

OR

FR

Transformatie stafdiensten

advies

x

x

Inzetten nieuwe dienst

instemming

x

Herschikking functies IZ

advies

x

Nieuwe diensten woonzorg Winterswijk

instemming

x

positief

Herziene regeling studiekosten en verlof

instemming

x

positief

WKR 2016

instemming

x

positief

Ontheffing pauzetijden ZIB/FPA (De Boog)

instemming

x

positief

Scelta derdelijns

advies

x

Vervroegde invoering regisseur zorgsupport

advies

x

Uitbreiding camera’s De Boog

instemming

x

Ontheffing pauzetijden 24/7 receptie

instemming

x

voorlopig positief

Nieuwe ambulante reiskostenvergoeding

instemming

x

negatief

Verhuizing patiënten en medewerkers De Gaarde

advies

x

Nieuwe richtlijn behandelverantwoordelijkheid

advies

Kwaliteitsstatuut GGNet

advies

Aanpassing dienst Lampongstraat

instemming

x

loopt

4-uursdienst Scelta

instemming

x

loopt

Herdiagnostiek

Ongevraagd
advies

CCR

x

MS

x

Pos/neg. Advies
positief
positief

x

x

x

x

x

x

positief

positief
positief

x

x

positief

positief/FR-geen
advies

x
x

x

x

positief
positief

x

Tabel 2: Overzicht formele advies en instemmingsaanvragen 2016
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Centrale Clientenraad
5.1

GGNet werkt met drie regionale cliëntenraden
voor de regio’s Apeldoorn, Zutphen/Warnsveld en
de Achterhoek. Een delegatie van deze drie raden
vormen tezamen de Centrale Cliëntenraad die 6
x per jaar overlegt met de Raad van Bestuur. Een
a twee keer gebeurt dit in aanwezigheid van de
kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht. Ook heeft
Centrale Clientenraad overleg met alle zorgdirecteuren
tegelijkertijd. Niet zozeer vanuit efficiëntie overwegingen
maar vanuit de overtuiging dat problemen en knelpunten
pas goed vanuit een gezamenlijk gedeelde visie en
GGNet breed opgelost kunnen worden. Bovendien
heeft ze contact met allerlei partijen die vanuit het
cliëntperspectief belangrijk zijn: Veiligheid, voeding,
dagbesteding en huisvesting zijn daarin belangrijke
thema’s. De managers zijn het eerste aanspreekpunt
voor de regionale raden. De regionale raden werken op
verschillende plekken met cliëntenplatforms waardoor
ze goed voeling houden met hun achterban. De centrale
en decentrale raden behartigen de belangen van mensen
die bij ons zorg ontvangen. Ze vinden het belangrijk
dat zij bij ons goede zorg krijgen, niet meer dan nodig,
en niet minder dan noodzakelijk en dat deze getoetst
is aan de algemeen geldende normen en waarden.
Samenwerkingsafspraken tussen raden, Raad van
Bestuur en directie zijn vastgelegd. De raden voelen
zich serieus genomen in hun signalen en adviezen en
worden vroegtijdig bij belangrijke beleidsontwikkelingen
betrokken. Ook trekt de Centrale Clientenraad
gezamenlijk op met de Raad van Bestuur richting
zorgverzekeraars.
De Centrale Clientenraad onderschrijft de visie van
GGNet en het op grond hiervan ontwikkelde actieplan
Herstel voor iedereen! van harte. Al een aantal jaar
zetten de raden Herstel op de agenda. Het blijft hun
belangrijkste speerpunt, ook in 2017. De Centrale
Clientenraad is blij dat GGNet het belang van herstel
niet alleen intern- door o.a. de oprichting van het
Herstelcentrum in 2016 -op de agenda zet, maar ook
regionaal in de EPA Taskforcre Midden IJssel/oost Veluwe
en landelijk in het actieplatform Herstel voor iedereen!.

Belangrijke aandachtspunten voor de raden in 2017 zijn:
•
•
•
•

erkenning en verbreding van de inzet van
ervaringsdeskundigen in de teams
zorg dragen voor een goede begeleiding en
ontwikkeling van ervaringsdeskundigen
trainen van teams in herstelgericht werken en
misschien nog wel het belangrijkst, het zorgdragen
dat elke patiënt zijn eigen kracht kan ervaren en van
daaruit weer regie over zijn leven kan nemen.

Daarnaast zet de raad zich in het kader van
maatschappelijk herstel in voor een gevarieerde
dagbesteding en toeleiding naar werk.
Een ander belangrijk thema dit jaar was de
herdiagnostiek van patiënten die langer dan 2 jaar in zorg
zijn. Naar aanleiding van gesprekken met hun achtban
maakten de raden zich zorgen over de kwaliteit van
de herdiagnostiek binnen sommige teams. Mede door
hun ongevraagde advies aan de Raad van Bestuur is het
besproken in de Medische Staf en zijn verbeteringen
ingevoerd. De Centrale Clientenraad blijft dit dossier ook
in 2017 nauwgezet volgen.
Veel tijd en energie van de raden ging op aan de
ontwikkelingen rond de asielzoekers en de vraag of
op de terreinen van GGNet een noodopvang en een
asielzoekerscentrum kon worden geplaatst. De raden
hebben zich in dit dossier gastvrij opgesteld. Het bieden
van asiel is soms nodig, net zo als dit voor een deel van
onze patiënten geldt.
Een van de gevolgen van de gestage afbouw van bedden
en de onderhandelingen over een asielzoekerscentrum
op het terrein in Apeldoorn is een concentratie van de
bedden op het terrein in Warnsveld en een uitstroom
van patiënten naar andere woonvormen. De raden
volgen deze ontwikkelingen op de voet. Zo vond in 2016
de verhuizing van de patiënten van de Gaarde plaats
naar het terrein in Warnsveld. De richtlijn verhuizing
die de Centrale Clientenraad in 2015 heeft ontwikkeld
voor patiënten blijft hierbij een belangrijke checklist om
de overgang voor patiënten zo soepel mogelijk te laten
verlopen.
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Familieraad

5.2

De Familieraad (FR) is net zo als de Centrale Cliëntenraad
een formeel adviesorgaan van de Raad van Bestuur.
Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden en laat zich
bijstaan door een Adviesraad bestaande uit maximaal 20
leden. De Familieraad overlegt minimaal 4 x per jaar met
de Raad van Bestuur in de persoon van de geneeskundig
bestuurder, waarvan minimaal 1 in aanwezigheid van de
kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht. Daarnaast
heeft de Familieraad structureel overleg met de
zorgdirecteuren en het zorgmanagement. Het appèl aan
directie en management is om de Familieraad vroegtijdig
te blijven betrekken bij ontwikkelingen in de zorg zoals
in 2016 bij de ontwikkeling van het Herstelcentrum en
de High Intensive Care. De samenwerking met de Raad
van Bestuur, directie en management wordt door de
Familieraad als constructief ervaren.
De Familieraad geeft stem aan familie en naasten in de
beleidsontwikkeling en uitvoering binnen GGNet.
Het primaire doel is samenwerking en ondersteuning van
naasten van mensen met psychische problematiek.

organiseren.
Al langer maakt de Familieraad zich zorgen over
de wachtlijsten van GGNet. Dit staat niet alleen op
gespannen voet met het realiseren van herstel voor
de patiënt. Ook de draagkracht van familie en naasten
kan hierdoor onder druk komen te staan. Bovendien
vermindert het de aantrekkelijkheid van GGNet voor
verwijzers. Het spreekt voor zich dat de Familieraad
hoopt dat in 2017 een structurele oplossing voor de
wachtlijsten wordt gevonden.
In 2017 zou de Familieraad daarnaast graag zien dat
de familie-ervaringsdeskundigen een vaste plek krijgen
binnen GGNet en dat het duidelijk wordt welke plek
familieleden in het herstelproces van patiënten innemen.
Tenslotte hoopt ze dat GGNet komend jaar ook echt werk
maakt van het verkrijgen van inzicht in de tevredenheid
van familie en naasten over o.a. hun bejegening, en de
manier waarop hun familielid wordt geholpen. Niet zo
zeer door het afnemen van vragenlijsten, maar door het
aangaan van de dialoog met elkaar.

De Familieraad onderschrijft de visie van GGNet. In 2016
stond voor de Familieraad het thema herstel centraal.
In 2017 zal dit niet anders zijn. Door de veranderingen
in het regionale zorglandschap en de financiering ervan
is voor het herstel van de patiënt en de ondersteuning
van de familie een goede samenwerking met gemeenten
en het sociaal domein noodzakelijk. De Familieraad
onderschrijft het belang van ambulantisering. Echter
dit moet niet ten koste van de familie en naasten
van de patiënt gaan. Dagbesteding voor de patiënt
en ondersteuning van familieleden (preventie) zijn
hierbij van essentieel belang. De Familieraad heeft
bij de Raad van Bestuur haar zorgen geuit over het
accountmanagement van GGNet richting gemeenten die
verantwoordelijk zijn voor het beleid en de zorginkoop
met betrekking tot bovengenoemde thema’s. De raad
vindt dat GGNet met goed accountmanagement meer
invloed moet krijgen op dit beleid. De FR is daarom blij
dat met de reorganisatie van de stafdiensten cluster
Markt is opgezet omdat het accountmanagement in
2016 sterk is verbeterd. Het blijft voor de Familieraad
echter een belangrijk aandachtspunt.
Verder heeft de Familieraad gelobbyed om het thema
‘verwarde mensen’ hoger op de bestuursagenda te
krijgen. De Familieraad pleit voor goede ketenafspraken
en hoopt dat GGNet haar rol in deze met verve oppakt.
Dit doet zij zelf ook door in januari 2017 samen met
deskundigen van GGNet een informatieavond over dit
thema voor familieleden en andere belangstellenden te
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Medische Staf

5.3

Alle artsen van GGNet die een onbepaald dienstverband
hebben bij GGNet zijn automatisch lid van de Medische
Staf. Artsen met een tijdelijk dienstverband zijn
buitengewoon lid zonder stemrecht. De Medische Staf is
onderverdeeld in een regionale staf Apeldoorn-Zupthen/
Warnsveld en een regionale staf Achterhoek. Een
delegatie van de aiossen neemt deel aan de regionale
staven. Ze hebben geen stemrecht. De Medische Staf
heeft een kernstaf bestaande uit het Dagelijks Bestuur
van de Medische staf en alle beleidspsychiaters. Deze
voert beleidsvoorbereidend overleg met de raad van
bestuur & directie.
Het Dagelijks bestuur van de staf vergadert 1 x per 6
weken met de Raad van Bestuur in de persoon van de
geneeskundig bestuurder. In de tweede helft van dit
jaar zijn deze vergaderingen niet doorgegaan vanwege
de aanloop naar de oprichting van de zorgstaf (zie
hieronder). In dit kader hebben de Raad van Bestuur en
directie overleg met de kernstaf gevoerd. De voorzitter
van de staf heeft daarnaast wel maandelijks overleg
met de geneeskundig bestuurder gevoerd om agenda’s
op elkaar af te stemmen en elkaar bij te praten over
ontwikkelingen.
Het fundamentele verschil van inzicht over de wijze van
omgaan met de pensioenaftopping van de artsen heeft
de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Medische
staf de tweede helft van 2016 onder druk gezet. De
onderhandelingen hierover zijn eind 2016 nog steeds
gaande. Beide partijen zetten zich in om dit dossier tot
een goed einde te brengen.
Doel van de Medische staf is het adviseren van de raad
van bestuur over
• de zaken die de medische verantwoordelijkheid
raken,
• de optimalisatie van de werving en selectie van
artsen en de professionalisering van de medische
discipline,
• belangrijke behandelinhoudelijke organisatie brede
beleidswijzigingen
• en organisatiewijzigingen, wijzigingen van
werkwijzen e.d. die raken en/of gevolgen hebben
voor het functioneren van de medische discipline.
Daarnaast heeft de Medische staf een functie in
het creëren van cohesie en samenspraak binnen de
medische discipline. Bovendien zijn de regionale staven
er voor verantwoordelijk om in samenspraak met de
desbetreffende directeur de 7 x 24 uurs diensten te
regelen.

Natuurlijk kan de staf ook op eigen initiatief voorstellen
en adviezen doen over zaken die de Medische Staf
aangaan.
De Medische Staf onderschrijft de visie van GGNet.
Belangrijk speerpunt voor de Medische Staf in 2016 was
het ontwikkelen van een richtlijn voor professionals om
het doelgericht behandelen via de behandelplancyclus,
een van de speerpunten uit het jaarplan van GGNet, te
verbeteren. Daarom zijn ze ook betrokken geweest bij
de inhoud en de opzet van de audits over dit thema om
de voortgang bij teams en eventuele knelpunten hierbij
te onderzoeken. Ook zijn leden betrokken bij het traject
om echt werk te maken van de benodigde herdiagnostiek
van mensen met ernstige psychische aandoeningen die
langer dan 2 jaar bij ons in zorg zijn.
Daarnaast had de landelijk verplichting om te komen
tot een kwaliteitsstatuut GGNet tot gevolg dat de
richtlijn behandelverantwoordelijkheid -waarin GGNet
het samenspel tussen professionals beschrijft- moest
worden herzien. GGNet heeft daarbij de keuze gemaakt
om de medische verantwoordelijkheid –het toezien
en verminderen van risico’s in de behandeling van
de patiënten- mede op advies van de Medische Staf,
blijvend te beleggen bij de medische discipline.
Ook ging veel energie van de Medische Staf naar de
ontwikkeling van de zorgstaf. Deze is mede ontstaan
omdat in 2016 duidelijk werd dat de constructie van de
kernstaf als voorhoede van de Medische Staf minder
goed werkte dan gehoopt. Dit werd ook versterkt door
de moeizame samenwerking met de Raad van Bestuur
en directie.
De zorgstaf is de werkplaats waarin Raad van Bestuur,
directie en beleidsprofesionals -waaronder de
beleidspsychiaters- elkaar ontmoeten. Doel is het
gezamenlijk ontwikkelen en realiseren van de visie van
GGNet, maar ook om met elkaar oplossingsrichtingen
voor (acute) knelpunten in de zorg te vinden.
Daarbij nemen de beleidsprofessionals ook mede
verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan.
Verder is zowel door de Medische Staf als Raad van
Bestuur en directie het belang van een krachtige
Medische Staf naast de zorgstaf onderstreept. In dit
kader zal de Medische Staf in 2017 een doorstart maken
en zich verder professionaliseren. Andere belangrijke
thema’s in 2017 voor de Medische Staf zijn het
terugdringen van de wachtlijsten en het optimaliseren
van de interne keten, waaronder die tussen ambulante
en klinisch zorg.
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Ondernemingsraad

5.4

De Ondernemingsraad heeft als doel het behartigen van
de belangen van het personeel en het belang van de
organisatie. De Ondernemingsraad bestaat uit 17 leden.
Gekozen is om 15 zetels te bezetten in de zittingsperiode
tot april 2019.
De Ondernemingsraad heeft drie vaste commissies
die zaken voor de Ondernemingsraad voorbereiden te
weten op het gebied van arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden in brede zin (commissie Veiligheid,
Gezondheid, Welzijn en Milieu/Sociaal Beleid),
bedrijfsvoering in brede zin (commissie Financieel
Economische Zaken) en communicatie richting achterban
en scholing Ondernemingsraad (commissie Casco) en
een Dagelijks Bestuur. Daarnaast wordt, indien nodig,
gewerkt met werkgroepen.
Om contact te houden met de achterban werkt
onze Ondernemingsraad met medewerkers die
contactpersoon zijn binnen de verschillende divisies en
clusters.
De Ondernemingsraad heeft 1 x per maand een
overlegvergadering met de RvB in de persoon van de
voorzitter en de directeur Mens & Organisatie en 1
x per maand een eigen vergadering. Tweemaal per
jaar een artikel 24 vergadering conform de Wet op de
Ondernemingsraden in aanwezigheid van een delegatie
van de Raad van Toezicht. De agenda wordt voorbereid
door het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van de Raad
van Bestuur.
De samenwerking tussen Ondernemingsraad en
onze Raad van Bestuur, directie en management is
constructief. Blijven investeren in het onderlinge
vertrouwen is essentieel. Het vroegtijdig betrekken van
de Ondernemingsraad bij belangrijke ontwikkelingen is
hiervoor cruciaal.

Dit leidde zelfs tot de voorbereiding van de gang naar
de Ondernemingskamer en een vertraging van de
uitvoering van de reorganisatie. Uiteindelijk heeft de
Ondernemingsraad zijn procedure ingetrokken bij de
Ondernemingskamer. Dit nadat de Ondernemingsraad en
de Raad van Bestuur een aantal aanvullende afspraken
met elkaar zijn overeengekomen, waaronder een krimp
in de directielaag van de staf over twee jaar.
Een ander belangrijk dossier betrof de onderhandelingen
over het nieuwe Sociaal Plan, waarbij een afvaardiging
van de Ondernemingsraad als toehoorder aanwezig
was. De raad is tevreden over het resultaat van deze
onderhandeling.
Vooruitkijkend naar 2017 zijn er een aantal
aandachtspunten. Ten eerste de personele en financiële
gevolgen van de ontwikkelingen binnen het Klinische
en Ambulante Landschap. De Ondernemingsraad
staat achter de visie en onderschrijft de afbouw van
bedden ten gunste van de opbouw van ambulante
alternatieven. De Ondernemingsraad heeft aandacht
voor wat dit betekent voor het behoud van werk
voor de betrokken medewerkers in de klinische zorg
en voor de bedrijfsvoering van GGNet. Daarnaast
zal zij zich inspannen om voor medewerkers een
gunstige Werkkostenregeling 2017 te realiseren. De
Ondernemingsraad signaleert dat er steeds meer inzet
is van flexibel personeel binnen de klinieken mede ten
gevolge van de bezuinigingen. Dit baart haar zorgen
omdat dit de werkdruk en veiligheidsbeleving van
medewerkers negatief beïnvloedt. Dit zou ten koste
kunnen gaan van de kwaliteit van zorg en dat staat haaks
op de visie van GGNet.

Belangrijkste dossier van de Ondernemingsraad in 2016
was de reorganisatie Stafdiensten. De herinrichting
van de staf vloeide rechtstreeks voort uit de wens en
noodzaak de organisatie optimaal ondersteunend te
laten zijn bij het realiseren van de visie en de nieuwe
besturingsfilosofie. Hieraan voorafgaand was het
primair proces gereorganiseerd wat gepaard ging met
een vermindering van directie en management met
50%. Daarnaast was het nodig om een duurzame en
efficiëntere ondersteuningsorganisatie te realiseren.
De Ondernemingsraad stond achter deze doelen, maar
kon zich niet vinden in de voorgestelde grote omvang
van de directie en management van de Stafdiensten
ten opzichte van de managementlaag binnen de zorg.
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Bijlage 1
Aanvullende informatie Raad van Bestuur
Nevenfuncties
Onze leden van de Raad van Bestuur hebben onderstaande nevenfuncties.
Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

dr.ir. R.B.M. Jaspers

Voorzitter Raad van Bestuur

•
•
•

Penningmeester bestuur CCAF
Lid Raad van Toezicht De Waerden
Penningmeester Bestuur GGZ Nederland

dr. C.P.F. Lemke, psychotherapeut / psychiater niet praktiserend

Geneeskundig bestuurder

•
•

Voorzitter Actieplatform Herstel voor iedereen!
Lid Stuurgroep NOG Veiligerhuis
Lid Taskforce EPA Oost-Veluwe

Tabel 1: nevenfuncties Raad van Bestuur

Portefeuilleverdeling
De portefeuilleverdeling van onze Raad van Bestuur is weergegeven in onderstaande tabel.
Voorzitter RvB

Geneeskundig bestuurder
Gedeelde portefeuille
Visie/besturingsfilosofie
zorgverkoop
relatiebeheer /marketing
(regionale)netwerk /positionering
communicatie
individuele portefeuille

•
•
•
•
•
•
•

Governance
Bedrijfsvoering
Financiën
Vastgoed
HR
Services
Zorgsupport

•
•
•

Zorgbeleid en zorginnovatie
Kwaliteit en veiligheid
Onderzoek & opleidingen

aansturing
•
•
•
•

Clusters
Bedrijfsvoering
Markt
Mens & Organisatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raad van Toezicht
Auditcommissie Raad van Toezicht
Bestuur & directie
Calamiteiten Management Team
Ondernemingsraad
Museumcommissie
Adviescommissie sociale begeleiding
Gepensioneerdenvereniging
Stichting Oude en nieuwe gasthuisja

•
•
•
•

Divisies
Ambulant
Behandeling &verblijf
Specialismen

Gremia

Tabel 2: Portefeuilleverdeling

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwaliteitscommissie Raad van Toezicht
Medische Staf
Centrale Cliëntenraad
Familieraad
Expertplatform zorginnovatie
Leer- en expertkringen
A-opleiding, P-opleiding, VS-opleiding
Geneesmiddelencommissie
College Geneesheer Directeuren
Externe audits
Klachtenfunctionaris/Klachtencommissie/PVP/FVP
Commissie voorbehouden en risicovolle handelingen
Suicide preventie commissie
Contactpersoon IGZ
Zorgstaf
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Op grond van hun expertisegebieden heeft onze
voorzitter de bedrijfsmatige portefeuille en onze
geneeskundige bestuurder de zorgportefeuille.
In lijn hiermee stuurt de voorzitter de clusters aan en
de geneeskundig bestuurder de divisies. Onze voltallige
Raad van Bestuur voert de jaargesprekken met de
directieleden.
De dynamische landelijke ontwikkelingen binnen de
zorgsector en de transformatie van onze organisatie
naar een compactere organisatie hebben impact op
de interne bedrijfsvoering en de regionale zorgketen.
Daarom is een meer integrale aansturing van onze
organisatie door de Raad van Bestuur van groot belang
voor het realiseren van de benodigde bestuurlijke
continuïteit.
Daarnaast betekent een meer integrale aansturing dat
de geneeskundig bestuurder goed op de hoogte is van
de hoofdlijnen en belangrijke aandachtspunten van de
portefeuille van de voorzitter van de Raad van Bestuur
en vice versa. Dit is in onderstaande tabel zichtbaar
gemaakt door de stippellijntjes.
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Bijlage 2
Aanvullende informatie Raad van Toezicht
Leden Raad van Toezicht
In onderstaande tabel staat meer informatie over onze
leden van de Raad van Toezicht, hun aandachtsgebied,
hun nevenfuncties en het aantal bijgewoonde
vergaderingen in 2016.
Naam, hoofdfunctie en

Aandachtsgebied

Nevenfuncties

geboortedatum en beroep
De heer drs. R.J.M. Hopstaken
Vicevoorzitter tot 1 juli 2013
Voorzitter vanaf 1 juli 2013

Aantal bijgewoonde vergaderingen

Financiën, bedrijfs-

-

Directeur AMC Ventures

4 van 5

-

Raad van toezicht Amsta vanaf augustus 2016
Adviescommissie Sociale Begeleiding (ASB) ‘s Heeren Loo Zorggroep vanaf juli 2016
Bestuur PGGM Coöperatie tot/met 31 maart 2016
Vicevoorzitter Carante Groep tot/met 31 maart 2016
Voorzitter Larensche Mixed Hockeyclub

4 van 5

5 van 5

-

Lid Raad van Toezicht en Auditcommissie Hogeschool CHE te Ede
Bestuurslid Stichting administratiekantoor OIM, aandeelhouder
OIM Holding BV
Voorzitter RvC Stichting Cedin te Drachten
Lid Raad van Toezicht van de stichting ‘Red een kind’

Financiën/vastgoed

-

Geen

5 van 5

HRM

-

Geen

4 van 5

Zorg, kwaliteit

-

2009 - Board European Network for Mental Health Service Evaluation (EnMESH)
2013 - Voorzitter Agendaraad Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ
2014 - Themaleider Researchthema Stress-related Disorders,
Radboud umc
2014 - Lid commissie ‘Heroriëntatie universitair gezondheidsonderzoek’, Gezondheidsraad
2014 - Lid Commissie Financiering Onderzoek Radboudumc
2014 - Voorzitter Benoemingsadviescommissie Experimentele
Neuroimaging Radboudumc
2014 - Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Amalia Kinderziekenhuis Radboudumc
1998 - Advisory Board Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology
2001 - Editorial Board Brief Treatment and Crisis Intervention
2004 - International Advisory Board Epidemiology and Psychiatric
Sciences
2013 - Sectieredacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

4 van 5

voering

Beroep: bestuurder, commissaris, toezichthouder van diverse organisaties
Geboortedatum: 06-04-1960
Mevrouw mr. drs. M.A.M. Adriaansens
Lid tot 11 juli 2013
Vicevoorzitter vanaf 11 juli 2013

Zorg, kwaliteit,
juridisch

-

Beroep: bestuurder Triade tot/met 31
maart 2016
Directievoorzitter Twynstra Gudde vanaf 1
juni 2016 (lid directie vanaf 1 april 2016)
Geboortedatum: 01-03-1964
De heer drs. B.P. Hidding RA
Lid

Financiën

Beroep: directeur Etiam Consultancy B.V.
Voorzitter Raad van Bestuur Flynth m.i.v.
1-9-2016

-

Geboortedatum: 06-08-1963
Mevrouw drs. R.J. Weil CPIM
Lid
Beroep: lid Raad van Bestuur Amsta tot  
1-5-2016
Voorzitter Raad van Bestuur St. Jansdal
vanaf 1-5-2016
Geboortedatum: 25-01-1968
De heer drs. J.P.G. Nijsten MMO
Lid
Beroep: directeur/consultant Nijsten consultancy bv
Geboortedatum: 08-10-1959
De heer prof. dr. A.H. Schene MD PhD
Lid per 9-12-2015
Beroep: psychiater, hoofd afdeling psychiatrie
Geboortedatum: 12-05-1956

-

Tabel 1: Achtergrond informatie leden Raad van toezich en aantal bijgewoonde vergaderingen
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Rooster van aftreden
Naam

Functie

Drs. R.J.M. Hopstaken

Tot 1-7-2013
Vice-voorzitter RvT
Lid auditcommissie
Vanaf 1-7-2013:
Voorzitter RvT
Lid remuneratiecommissie

Mr. drs. M.A.M.
Adriaansens

Einde 1ste
termijn

Einde 2de
termijn

01-01-2009

01-01-2013

01-01-2017

01-01-2017

Lid RvT tot 13-07-2013, hierna vicevoorzitter RvT
Lid kwaliteitscommissie

01-01-2012

01-01-2016

01-01-2020

01-01-2020

Drs. B.P. Hidding
RA

Lid RvT
Voorzitter auditcommissie

01-11-2012

01-01-2017

01-01-2021

01-01-2021

Drs. R.J. Weil
CPIM

Lid RvT
Lid auditcommissie

  18-12-2013

01-01-2018

01-01-2022

01-02-2022

Drs. J.P.G. Nijsten
MMO

Lid RvT
Voorzitter remuneratiecommissie

01-01-2015

01-01-2019

01-01-2023

01-01-2023

09-12-2015

01-01-2020

01-01-2024

01-01-2024

Prof. dr. A.H. Sche- Lid RvT
ne Md PhD
Voorzitter kwaliteitscommissie

In functie

Datum aftreden

Tabel 2: Rooster van aftreden
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Samenstelling, werkwijze en aandachtsgebieden commissies

Doel

Kwaliteitscommissie

Remuneratiecommissie

Auditcommissie

De heer drs. J.P.G. Nijsten MMO, voorzitter
De heer drs. R.J.M. Hopstaken, lid

De remuneratiecommissie is door de Raad van Toezicht ingesteld voor de beoordeling en remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht.

•

•
•
•
1.
2.
3.
4.

Overleg over de doelstellingen die de Raad van Bestuur wil bereiken zowel
qua strategie, inhoud als bedrijfsvoering, eventuele samenwerkingsdoelen
en indien aan de orde persoonlijke doelen
functioneren van de Raad van Bestuur onderling en de samenwerking met
de Raad van Toezicht.
opvolgingsplanning /continuïteit van de organisatie.
honorering Raad van Bestuur en Raad van Toezicht in het kader van de WNT.

De commissie spreekt de leden van de Raad van Bestuur in principe een
keer per jaar individueel mede aan de hand van 360 graden feedback.
Na de individuele gesprekken volgt altijd een gezamenlijk gesprek van de
commissie en de leden van de Raad van Bestuur, waarin de onderlinge raakvlakken van de individuele gesprekken worden doorgenomen.
Gespreksverslag wordt gemaakt. Na goedkeuring door de leden van de Raad
van Bestuur vastgesteld, ondertekend en in hun dossier opgenomen.

De remuneratiecommissie komt jaarlijks minimaal een keer bijeen voor de jaar/
verdiepingsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur.

•
•

De Kwaliteitscommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de
Raad van Toezicht en houdt in het bijzonder toezicht op en adviseert Raad van
Toezicht met betrekking tot:
•
De opzet en de werking van het kwaliteitsmanagement- en veiligheidsmanagementsysteem (KMS/VMS). Hieronder valt de borging van relevante veiligheidsthema’s die betrekking hebben op patiëntveiligheid,
medewerker veiligheid dan wel veiligheid van gebouwen;
•
Risicomanagement;
•
Relevante wet- en regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg;
•
Contacten met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de uitwerking binnen GGNet van door de IGZ (ook naar aanleiding van landelijk
onderzoek) gesignaleerde aandachtspunten.

In het reglement auditcommissie zijn het doel, de reikwijdte van de werkzaamheden, de samenstelling/benoeming en werkwijze beschreven.

•
De heer prof. dr. A.H. Schene MD PhD, voorzitter
•
Mevrouw mr. drs. M.A.M. Adriaansens, lid Raad van Toezicht
Op uitnodiging:
•
De heer drs. C.P.F. Lemke, geneeskundig bestuurder GGNet
•
Mevrouw N. Veltman, bestuurssecretaris GGNet

De auditcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van
Toezicht en richt zich daarbij op het toezicht op
•
de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, met
uitzondering van het kwaliteitsmanagement- en veiligheidsmanagementsysteem;
•
de naleving van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van
financiën en verslaggeving en goed bestuur;
•
de financiële informatievoorziening door de stichting;
•
de rol en het functioneren van de interne controlling;
•
de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van
externe accountants;
•
de financiering van de instelling, waaronder goedkeuring van het treasurystatuut;
de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT);
het beheer van de vastgoedportefeuille;
de relatie met de externe accountant.
•
•
•

Reglement
•
De heer drs. B.P. Hidding RA, voorzitter
•
Mevrouw drs. R.J. Weil, lid Raad van Toezicht
Op uitnodiging
•
De heer dr. ir. R.B.M. Jaspers.
•
De heer drs. P.J.V. Meulenberg, directeur Bedrijfsvoering

Verslaglegging vindt plaats door mevrouw J.A. Buitenweg, bestuurssecretaresse.

In het reglement remuneratiecommissie zijn het doel, de reikwijdte van de werkzaamheden, samenstelling/benoeming en werkwijze beschreven.

Samenstelling

Verslaglegging vindt plaats door mevrouw I. Hulleman, bestuurs- secretaresse.
De externe accountant is twee keer uitgenodigd (10/5 en 16/11).

De kwaliteitscommissie vergadert voorafgaand aan de Raad van Toezicht-vergaderingen met de geneeskundig bestuurder, 5 keer per jaar.

In het reglement kwaliteitscommissie zijn het doel, de reikwijdte van de
werkzaamheden, samenstelling/benoeming en werkwijze beschreven.

Aantal vergaderingen

•

De auditcommissie vergadert voorafgaand aan de Raad van Toezicht-vergadering met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit was in 2016 5 keer het
geval.

•

Kwaliteit van zorg en integrale veiligheid aan de hand van o.a.:
1.
opvolging rapportages Inspectie(bezoeken)
2.
opvolging externe en interne audits en directiebeoordeling
3.
toetsing van wijze van borging en monitoring van GGNet-brede zorginhoudelijke trajecten en normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid
4.
bespreking bijzondere casuïstiek en klachten met oog op verbetermogelijkheden
5.
interactieve presentaties over stand van zaken en aanpak patiëntveiligheidsthema’s door betrokken professionals en management
de invulling van de functie geneesheer-directeur.
6.

Agendasetting vindt plaats in overleg tussen de voorzitter kwaliteitscommissie en de geneeskundig bestuurder aan de hand van een kwaliteitsjaaragenda en indien nodig aangevuld met actuele ontwikkelingen.
Terugkoppeling en advisering van de Raad van Toezicht vindt plaats aan
de hand van het verslag in een reguliere Raad van Toezicht-vergadering

•
•

kaderbrief
begroting
jaarrekening
financiële voortgang
zorgverkoop
vastgoed  
ICT-beleid
Informatiebeveiliging/data lekken
treasury
managementrapportages
(voortgang aandachtspunten)management letters accountant
actuele ontwikkelingen in de zorg
specifieke aandacht voor risico van fraude

Agendasetting vindt plaats in overleg tussen voorzitter auditcommissie
en de voorzitter Raad van Bestuur.
Terugkoppeling en advisering van de Raad van Toezicht vindt plaats aan
de hand van het verslag in een reguliere Raad van Toezicht-vergadering.

Werkwijze

Standaard
thema’s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tabel 3: Samenstelling, werkwijze en aandachtsgebieden commissies
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Gevolgde bij- en nascholing, bezoek relevante symposia
en bijeenkomsten
Mevrouw M.A.M. Adriaansens
Bestuursmodules Pensioen- en vermogensbeheer PGGM
Augustus 2016

Digitalization Summit CWW

9 november 2016

Inleiding veiligheid en kwaliteit
Stichting Perspekt
Seminar Beleef de kwaliteit in zorg

De heer A.H. Schene
29 maart 2016

Samen beter in de keten: een regionale aanpak van de acute psychiatrie
Lezing en discussiegroep. 44ste Voorjaarscongres Ned. Ver. voor Psychiatrie. Maastricht

30 maart 2016

Samenwerking voor betere zorg voor depressie: TOP-zorg of UMC-zorg?
Lezing en discussiegroep. 44ste Voorjaarscongres Ned. Ver. voor Psychiatrie. Maastricht,

31 maart 2016

Hersenfunctie na remissie van depressieve episodes: herstel en blijvende dysfunctie als kwetsbaarheid voor recidieven
Inleiding en symposium. 44ste Voorjaarscongres Ned. Ver. voor Psychiatrie. Maastricht

21 april 2016

Neurobiologische kenmerken van de therapieresistente depressie
Lezing Symposium Behandeling complexe Angst- en Stemmingsstoornissen 2.0, Nijmegen

21 april 2016

Cardiovasculaire en psychiatrische problematiek: complexe co-morbiditeit
Lezing en workshop Symposium Behandeling complexe Angst- en Stemmingsstoornissen 2.0, Nijmegen

10 juni 2016

Depressieve stoornissen: recente ontwikkelingen
Lezing SymposiumWeemoed – Verdriet – Depressie (Artis symposium). Amsterdam

15 september 2016

Work, workstress and stress related disorders
Lezing Radboud Research Round Stress @ Work: biology, psychology and psychiatry, Nijmegen

15 september 2016

Work , depression and reintegration
Lezing Radboud Research Round Stress @ Work: biology, psychology and psychiatry, Nijmegen

20 oktober 2016

Heart & Brain: a complex relation
Lezing Seminar Stress-related mental disorders: From childhood adversity to somatic comorbidity, Donders Institute

1 november 2016

Diagnostiek van depressie; simpel of toch heel complex
Lezing Bijscholingsprogramma Stemmingstoornissen NVvP, Utrecht

30 november 2016

Intensive Home Treatment: het modernste antwoord op een oud probleem
Lezing studiedag IHT in de praktijk: toepassen en verbeteren, Amersfoort

30 november 2016

Depressie: kenmerken, ontstaan en beloop
Lezing voorlichtingssymposium Depressie: de feiten, Nijmegen

7 december 2016

Leefstijlveranderingen om recidivering van depressie te voorkomen
Lezing Radboud Conferentie ‘Preventie door leefstijlverandering: initiatieven gericht op patiënten of professionals,
Nijmegen

Tabel 4: Gevolgde bij-en nascholing
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