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Verslag van de Raad van Bestuur
Strategie
Het jaar 2012 is het eerste jaar van de beleidsperiode 2012 – 2015 van Riwis. In het strategisch
beleidsplan Geloof in eigen kunnen hebben we onze visie en missie helder verwoord en de strategie
aangegeven die we aanhouden om onze missie te realiseren. De kern van deze missie hebben we in
de titel van ons strategisch beleidsplan weergegeven: ‘geloof in eigen kunnen’. Wij geloven in het
eigen kunnen van onze cliënten en dat van onze medewerkers. Wij willen hiermee mensen bij hun
eigen kracht brengen en ondersteunen door hun geloof in eigen kunnen te versterken om zo een
bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van mensen. Dit vanuit ‘meedoen naar vermogen’, wat
tevens de titel is van het beleidsplan van de werkeenheid geluk&co voor 2012 – 2015 die in de
transitie van Awbz naar de Wmo binnen Riwis een essentiële rol vervult; geluk&co biedt mensen
vanuit de gedachte van inclusie de mogelijkheid van herstel en maatschappelijke participatie. Op
basis van dit gedachtegoed hebben we in het verslagjaar drie ontwikkellijnen benoemd waarlangs
Riwis uitvoering geeft aan haar missie:
1.
Ontzorgen (cliëntperspectief),
2.
Geloof in eigen kunnen (medewerkerperspectief),
3.
Resultaat en rendement (organisatieperspectief).

Ontzorgen
Voor Riwis zijn de cliënten leidend in ons denken en doen. Daarom hebben we in het verslagjaar
onze cliënten en hun vertegenwoordiging, de Centrale Cliëntenraad, bewust meer betrokken bij
ons beleid. Cliënten hebben onder meer deelgenomen aan de zorginkoop Awbz 2013, aan het
project GAAN waarin de transitie van de ambulante zorg vorm heeft gekregen en aan het
communicatieproject rond de ontwikkeling van de nieuwe website van Riwis. Om de
vertegenwoordiging van cliënten in de Centrale Cliëntenraad te bevorderen zijn de ‘onderliggende’
deelraden verbonden aan de zorgclusters. Daarnaast is er in dit jaar het contact met de
Naastbetrokkenenraad verstevigd. Met deze raad is een convenant getekend die dit borgt.
Geloof in eigen kunnen
De meest essentiële verandering rond de inzet van medewerkers in het verslagjaar is wel de
ontwikkeling naar integraal management en meer taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
lager in de organisatie. Zo is het team Personeel & Opleiding omgebogen naar het team Human
Resources Management en is opleiding verlegd naar het lijnmanagement. In 2012 is er beleid
ontwikkeld dat deze ontwikkeling ondersteunt, zoals een opleidingsbeleidsplan en het herijken van
het functie- en loongebouw wat in 2013 zal leiden tot de ontwikkeling van compententiemanagement.
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We hebben de beweging naar de transities in de domeinen Awbz, Jeugd en Participatie verder
vorm en inhoud gegeven met het versterken en uitbreiden van de werkeenheid geluk&co en
nieuwe projecten. Deze strategische koers hebben we versterkt met onze participatie in
samenwerkingsverbanden en platforms met ketenpartners, gemeenten en ondernemers. En dit
alles niet zonder ook oog te hebben voor en uitvoering te geven aan kwaliteit van zorg. Zo heeft
Riwis in 2012 onder meer vier cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd en, met de inrichting
van de zorgplannen binnen het Elektronisch Cliëntendossier (ECD), een nieuwe stap gezet in de
richting van de eigen regie van de cliënt. Daarnaast hebben we in het verslagjaar ons in het
bijzonder geconcentreerd op het op orde brengen van onze bedrijfsvoering. We zijn erin geslaagd
de gehele administratie in eigen beheer onder te brengen. Nieuwe applicaties zijn (verder) ingericht
en geïmplementeerd en processen opnieuw ingericht.
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In het verslagjaar hebben we in aansluiting op de komende transitie Awbz ook stilgestaan bij het
verzuimbeleid en de flexibele inzet van medewerkers. Naast deze ontwikkelingen hebben we in
2012 ook afscheid moeten nemen van een aantal boventallig verklaarde medewerkers als gevolg
van het negatieve resultaat over 2011.
Resultaat en rendement
Riwis heeft 2011 fors negatief afgesloten. We zijn daarom gestart met uitvoering te geven aan een
aan het eind van 2011 opgesteld Herstelplan, wat onder meer leidde tot het inkrimpen van de
formatie. Vanwege het negatieve resultaat heeft de Raad van Toezicht een harde doelstelling
geformuleerd ten aanzien van de solvabiliteit van Riwis voor 2012 en de komende jaren.
In de eerste helft van het verslagjaar stond het financieel herstelplan centraal. Het Lenteakkoord en
later het Regeerakkoord verlegde echter onze aandacht in de loop van het jaar naar de impact voor
Riwis van de in deze akkoorden genoemde maatregelen. We hebben op basis van die maatregelen
diverse risicoanalyses voor Riwis opgesteld vanwege de opeenvolgende en bijgestelde
beleidsmaatregelen. Deze analyses waren voor ons aanleiding om onze vastgoedportefeuille door
te lichten om deze mee te kunnen nemen in onze extramuraliseringsplan rond de afbouw van de
verblijfscapaciteit GGz en VVT, respectievelijk ZZP 1 t/m 3 en ZZP 1 t/m 4.
In het najaar werden we onverwacht geconfronteerd met een nacalculatie over het jaar 2011 door
de NZa inzake een neerwaartse bijstelling van het aantal plaatsen Kind&Jeugd. Riwis heeft
hiertegen bezwaar aangetekend, daarbij ondersteund door het zorgkantoor Agis Apeldoorn,
Zutphen e.o. en het accountantskantoor Ernst&Young. Bij het schrijven van dit verslag is nog
onduidelijk of dit bezwaar is aangenomen of afgewezen.

Kijken we naar het financiële resultaat over 2012 dan kunnen we zeggen dat we het jaar fors
positief hebben kunnen afsluiten. In opdracht van de Raad van Toezicht benutten we dit resultaat
als aanvulling op onze RAK, ter versterking van onze solvabiliteit. De geconsolideerde jaarrekening
en een toelichting op het financieel beleid van Riwis in 2012 kunt u vinden in paragraaf 4.6 van dit
verslag. Voor 2013 hebben we van de Raad van Toezicht ten aanzien van resultaat dezelfde
opdracht met als doel een solvabiliteit van 15% in 2015. Met de inzet van onze cliënten,
medewerkers, naastbetrokkenen, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad,
Naastbetrokkenenraad, Raad van Toezicht en, niet te vergeten, al onze ketenpartners, gemeentes
en ondernemers in onze regio en alle overige betrokkenen heb ik het vertrouwen in de
mogelijkheid tot het bestendigen van het (financieel) beleid; beleid gericht op innovatieve
daadkracht en het actief voorsorteren op het nieuwe werken, waarbij actieve participatie,
ontzorgen en samenhang en samenwerken vanuit een goed geoutilleerde wijkstructuur
uitgangswaarden zullen zijn.
E. ten Have-Weustenenk MSM
voorzitter Raad van Bestuur
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De afbouw van de ZZP’s heeft voor Riwis evenals voor andere zorgaanbieders grote gevolgen.
Omdat deze afbouw naar onze mening niet individueel bekeken kan worden maar alleen in
samenhang met onze ketenpartners hebben we in het verslagjaar, mede op basis van de
zorginkoop Awbz 2013, aansluiting gezocht bij GGNet en Zorgkantoor Agis/Achmea om in
gezamenlijkheid de strategie aangaande het transitietraject en de aan de zorg opgelegde
capaciteitsreductie naar een ander level te tillen. De insteek hierbij is om in samenhang met elkaar
een masterplan te ontwikkelen voor de hele regio en daarbij de zorgkantoren en kerngemeentes te
betrekken. Deze intentie heeft ertoe geleid dat Zorgkantoor Agis/Achmea en Zorgkantoor Menzis
dit initiatief hebben bekrachtigd door dit initiatief aan te wijzen als landelijke pilot.
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1.

Inleiding

Met het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 legt de Stichting Riwis Zorg &
Welzijn (verder aangegeven als Riwis) openbaar verantwoording af over haar beleidsvoornemens,
inspanningen, resultaten en beleidsbijstellingen in het kalenderjaar (tevens boekjaar) 2012.
Inrichting jaarverslaggeving
Zorginstellingen zijn verplicht voor de jaarverslaggeving gebruik te maken van het Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording. Tot en met verslagjaar 2011 bestond dit document uit
voorgeschreven modellen voor het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. Met ingang
van verslagjaar 2012 is het voorgeschreven model voor het jaarverslag komen te vervallen. Riwis
heeft hiermee de mogelijkheid zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze aan haar stakeholders
toont waarom de organisatie bestaansrecht heeft, wat de waarde van de organisatie is voor de
samenleving en hoe de organisatie daarin presteert. Daarbij houdt ze wel rekening met de
minimumverplichting vanuit de huidige wet- en regelgeving.
Ten aanzien van de inhoud en de structuur van het jaarverslag heeft Riwis aansluiting gezocht bij de
vereisten die in Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en specifiek voor
zorginstellingen de Zorgbrede Governancecode staan.
Het jaardocument bestaat uit het directieverslag, de jaarrekening en de kwantitatieve gegevens in
de bijlagen (DigiMV). Een samenvatting van de jaarrekening in de vorm van de geconsolideerde
balans en geconsolideerde resultatenrekening is opgenomen als onderdeel van het maatschappelijk
verslag.
Reikwijdte directieverslag
Het verslag heeft betrekking op de stichting Riwis Zorg & Welzijn. De resultaten van Riwis zijn
samengevat in de jaarrekening van de stichting Riwis Zorg & Welzijn 2012.
Publicatiewijze
Het directieverslag en de volledige jaarrekening zijn als afzonderlijke documenten te raadplegen op
www.jaarverslagenzorg.nl en op de website van Riwis: www.riwis.nl.

Via de webpagina www.jaarverslagenzorg.nl van het Centraal Informatiepunt Beroepen
Gezondsheidszorg (CIBG) is de aanvullende verantwoordingsinformatie beschikbaar die geen deel
uitmaakt van de digitale en fysieke versie van het jaardocument. Het betreft informatie- en
verantwoordingsverplichtingen die voortvloeien uit:
• Kwaliteitswet Zorginstellingen (KZ),
• Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ),
• Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ),
• De Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT),
• De Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek en het bijbehorende Besluit
gegevensverwerving CBS (voor zover het gaat om de gegevens inzake de
WTZi-zorgverlening).

Hoofdstuk: Inleiding

Verantwoording
De wettelijk verplichte bijlagen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording zijn
aangeleverd via de webapplicatie DigiMV. Betreffende bijlagen zijn als aparte documenten
gegenereerd uit DigiMV, te raadplegen op de website van Riwis en op www.jaarverslagenzorg.nl.
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2.

Profiel van de organisatie

2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Riwis Zorg & Welzijn

Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer NZa
Identificatienummer NZa
Identificatienummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

Vosselmanstraat 1
7311 CL
Apeldoorn
055 539 45 00
GGz-activiteiten: 300-1218, 300-1219
VVT-activiteiten: 300-1220
41039180
info@riwis.nl
www.riwis.nl

2.2

Structuur van de stichting

Juridische structuur
Riwis is een zelfstandige organisatie met de stichting als rechtsvorm. Het bestuur van de stichting is
opgedragen aan een eenhoofdige Raad van Bestuur. Een Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht
te houden op het bestuur van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting.
Tevens staat zij de Raad van bestuur met advies bij.

Organisatiestructuur
Riwis is opgebouwd uit:
• 3 clusters Zorg, onder leiding van een manager,
• 1 cluster Welzijn, waarin Riwis samenwerkt met de stichting de Passerel, onder leiding van de
manager geluk&co,
• 1 dienst Innovatie, Kwaliteit en Productontwikkeling (IKP) onder leiding van de secretaris van de
Raad van Bestuur,
• 1 dienst Personeel & Organisatie, onder leiding van een manager,
• 1 dienst Vastgoed en Facilitair, onder leiding van een manager,
• 1 dienst Financiën & Informatie, onder leiding van een manager.
Het cluster Jeugd en Gezin
Riwis biedt begeleiding aan jongeren van 14 tot 23 jaar. Het ontdekken en gebruikmaken van zijn of
haar eigen kunnen staat hierbij voorop: ‘wat je zelf kunt, doe je zelf’. De begeleider kan de jongere
helpen bij alles dat die lastig vindt rondom wonen, werken, vrije tijd, opleidingen, financiën of
sociale contacten. Samen met de jongere en de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn,
werken we aan een gezond leven, zich prettig voelen, veilig en plezierig wonen en meedoen aan de
samenleving. De jongere kan begeleiding krijgen bij hem of haar thuis, maar ook wonen in een
jongerenwoning van Riwis. Daar waar dat nodig is, krijgt deze ondersteuning van zijn of haar
persoonlijk begeleider. We helpen de jongere weer op weg om na een tijd weer zelfstandig(er) te
kunnen wonen, al dan niet met begeleiding.
Soms is kortdurende begeleiding voldoende, soms duurt het wat langer. Afhankelijk van de
behoefte en de hulpvraag bekijkt de begeleider hoe lang de ondersteuning nodig is. Als de
begeleiding niet langer aansluit op de hulpvraag, helpt Riwis bij het vinden van een passende
vervolgplek.
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De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd op 31 december 2008.
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Riwis biedt ook gezinsbegeleiding aan jonge (aanstaande) moeders met psychiatrische
problematiek waarvoor het ouderschap soms moeilijk kan zijn. Riwis biedt twee soorten
gezinsbegeleiding: bij de ouder thuis (ambulante gezinsbegeleiding) of in een woning van Riwis
(beschermd wonen). Centraal in de gezinsbegeleiding staat het welzijn van het kind en de hechting
tussen de ouder en het kind. Riwis biedt daarbij ondersteuning bij de verzorging en de opvoeding.
De ondersteuning is erop gericht dat de ouder haar rol als ouder weer zo snel mogelijk zelfstandig
kan oppakken. Riwis biedt de jonge (aanstaande) moeder daarnaast ook hulp bij praktische zaken,
zoals administratie, financiën, contacten met instanties of het uitbreiden van uw sociale contacten.
Het cluster Volwassenen verleent zorg en begeleiding aan mensen die kampen met een
psychiatrische of psychosociale aandoening. Afhankelijk van de behoefte aan hulp krijgt deze
begeleiding thuis (ambulante begeleiding) of begeleiding in een woonvoorziening (beschermd
wonen). Samen met de begeleider bekijkt de cliënt op welke gebieden hij of zij ondersteuning nodig
heeft. De begeleiding kan, afhankelijk van de indicatie, variëren van één tot meer uren per week
thuis tot 24-uursbegeleiding in een woonvoorziening. De begeleider helpt ook, als dat een vraag is,
bij het zoeken naar een geschikte opleiding, werk of vrijetijdsbesteding en bij het aanleren van
vaardigheden bij bijvoorbeeld het doen van de financiën of het aangaan of onderhouden van
sociale contacten. Ook bij problemen rond de verzorging en opvoeding van kind(eren) biedt Riwis
ondersteuning. Ook in de begeleiding van volwassenen staat het ontdekken en gebruikmaken van
het eigen kunnen voorop. Samen met de cliënt en de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn,
werkt Riwis aan een gezond leven, je prettig voelen, veilig en plezierig wonen en meedoen aan de
samenleving. Als iemand begeleiding krijgt via Riwis en daarnaast last krijgt van lichamelijke
problemen biedt Riwis ook thuiszorg aan.

De thuiszorg kent verschillende manieren van zorg, variërend van incidentele hulp tot intensieve
thuiszorg. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging aan huis of
begeleiding bij het organiseren van praktische zaken in uw dagelijkse leven. Intensieve zorg,
verpleging en verzorging, wordt geboden in woonzorglocaties in Brummen en Eerbeek.
Begeleiding met verzorging voor oudere mensen met psychiatrische aandoeningen is te vinden in
Apeldoorn waar ook hulp wordt geboden bij lichamelijke problemen. Ook voor deze doelgroep
geldt dat Riwis het eigen kunnen van de cliënt voorop stelt en dat Riwis samen met de cliënt en
diens naastbetrokkenen werkt aan een zo gezond mogelijk leven, een gevoel van veiligheid,
plezierig wonen en mee blijven doen aan de samenleving.
Omnizorg
Riwis is met Tactus en Iriszorg initiatiefnemer van het zorgvernieuwingsproject Omnizorg in
Apeldoorn. Dit project wil de kwaliteit van leven verbeteren en de deelname aan de samenleving
van mensen in de regio Apeldoorn verhogen, die kampen met dak- en of thuisloosheid,
psychiatrische problematiek en/ of verslaving om zo overlast veroorzaakt door mensen met
verslavingsproblematiek en/ of dak- en of thuisloosheid te voorkomen. Het aanbod bestaat uit
behandeling en intensieve begeleidingstrajecten waarin herstel en werken vanuit de kracht van
cliënt leidend zijn. Op locatie vinden arbeidsmatige projecten plaats, zoals de veegploeg, de
schoonmaakploeg en de horecaploeg.

Hoofdstuk: Profiel van de organisatie

Het cluster Ouderen biedt hulp ouderen thuis of in haar ‘eigen’ woonlocaties. Naast thuiszorg,
verzorging en verpleging heeft Riwis ook personenalarmering en respijtzorg. Daarnaast biedt Riwis
zorg en ondersteuning aan ouderen met (beginnende) dementie en combineert ze begeleiding met
(thuis)zorg, bijvoorbeeld aan ouderen met psychiatrische problematiek.
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Kwaliteitsteam
Riwis heeft een kwaliteitsteam dat bestaat uit de coördinator Kwaliteit en twee medewerkers
Kwaliteit en wordt geleid door de manager Innovatie, Kwaliteit en Productontwikkeling (IKP). Het
kwaliteitsteam ziet er mede op toe dat de kwaliteit voldoet aan de normen van het HKZ
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg)-schema.
Overleg Raad van Bestuur en organisatie
De Raad van Bestuur kent de volgende structurele overlegvormen met professionals uit het
primaire proces:
• een besluitvormend overleg met het managementteam over onderwerpen die de hele
organisatie aangaan,
• een beschouwend overleg met het managementteam ter verkenning van een specifiek
onderwerp,
• overleg met de clustermanagers over onderwerpen die specifiek zijn voor de zorg,
• overleg met de clustermanagers en de manager geluk&co (welzijn) over de afstemming tussen
zorg en welzijn,
• individuele werkoverleggen met leden van het managementteam.
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Riwis-brede commissies
In 2012 heeft Riwis de volgende Riwis-brede commissies:
• Klachtencommissie,
• Interne Bezwarencommissie,
• Centrale MICA-commissie,
• Plaatsingscommissie.
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Daarnaast heeft de Raad van Bestuur periodiek overleg met de Raad van Toezicht, de Centrale
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.
Besturingsmodel
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het bestuur van Riwis. De Raad
van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Riwis, de strategie, het
beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De Raad van Bestuur legt hierover
periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Op clusterniveau is de clustermanager strategisch adviserend aan de Raad van Bestuur en
verantwoordelijk voor de vertaling van het beleid naar tactisch-operationeel niveau. Het begrip
integraal manager is in 2012 verder ontwikkeld; op uitvoerend niveau wordt het al ten dele
gehanteerd en gestimuleerd. De clustermanager is al wel verantwoordelijk voor de resultaten op
het gebied van zorg (kwantitatief en kwalitatief) en verzuim en verantwoordt de resultaten
periodiek aan de Raad van Bestuur.
De sturing vindt plaats vanuit het primaire zorgproces. De ondersteunende diensten zijn initiërend,
adviserend en faciliterend om de organisatiedoelstellingen te realiseren en het primair zorgproces
te optimaliseren.
De maatschappelijke functie van Riwis draagt bij aan de wijze waarop Riwis wordt bestuurd.
Daarvoor overlegt ze met andere organisaties binnen haar verzorgingsgebied en betrekt ze interne
en externe belanghebbenden bij haar beleidsvorming en verantwoording, zoals de Centrale
Cliëntenraad (CCr) , de Naastbetrokkenenraad (Nbr) en de Ondernemingsraad (OR).
Toelatingen

Riwis beschikt in totaal over 621 plaatsen, volgens de toelatingsbeschikkingen (WTZi), waarvan 6
plaatsen via het Ministerie van Justitie.
•

Opbouw toelatingsbeschikking 621 plaatsen (WTZi)
533 plaatsen voor mensen met een psychiatrische aandoening
97 plaatsen voor mensen met een verblijfsspecificatie jeugd

•

Ministerie van Justitie
6 plaatsen voor mensen met een verblijfsindicatie met een forensisch psychiatrische
aandoening

• Locaties
Riwis biedt GGz-zorg op 148 locaties, verspreid over de gemeentes Apeldoorn (87), Vaassen (13),
Twello (10), Brummen (9), Epe (6), Doetinchem (6), Eerbeek (4), Deventer (4), Gendringen (3),
Groenlo (2), Ulft (1), Zelhem (1), Winterswijk (1) en Terwolde (1).
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GGz
Riwis is voor haar GGz-activiteiten toegelaten in overeenstemming met artikel 5 van de WTZi. De
toelating heeft betrekking op het verrichten van de functies persoonlijke verzorging, begeleiding en
verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 6, en 9 van het Besluit Zorgaanspraken Awbz.
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VVT
Riwis is eveneens voor haar VVT-activiteiten toegelaten in overeenstemming met artikel 5 van de
WTZi. De toelating heeft betrekking op het verrichten van de functies persoonlijke verzorging,
verpleging, begeleiding en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 9 van het Besluit
Zorgaanspraken Awbz. Riwis beschikt in totaal over 90 plaatsen.
•

Opbouw toelatingsbeschikking 90 plaatsen (WTZi)
37 plaatsen voor mensen met een psychogeriatrische aandoeningen of beperkingen
13 plaatsen voor mensen met een somatische aandoening of beperking
40 plaatsen voor mensen met somatische en/of psychogeriatrische aandoeningen of
beperkingen

• Locaties
Riwis biedt VVT-zorg op 3 locaties, verspreid over de plaatsen Brummen (2) en Eerbeek (1), beide
binnen de gemeente Brummen.
Medezeggenschap
De medezeggenschap is centraal georganiseerd. De Raad van Bestuur heeft als overlegpartner een
CCr en OR. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur overleg met de Naastbetrokkenenraad (Nbr).
Meer informatie over de medezeggenschap is te vinden in de paragrafen 3.5 Cliëntenraad, 3.6
Ondernemingsraad en 3.7 Naastbetrokkenenraad.

2.3

Kerngegevens

Daarnaast biedt Riwis Wmo-zorg aan cliënten: huishoudelijke verzorging en zorg op basis van een
persoonsgebonden budget.
De doelgroepen voor de geestelijke gezondheidszorg zijn mensen met een:
• psychiatrische aandoening,
• psychosociaal probleem,
• somatische en of psychogeriatrische aandoening of beperking.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• Huishoudelijke verzorging
Riwis heeft in het kader van de Wmo ook huishoudelijke verzorging HV1 en HV2 in de gemeente
Brummen geleverd. Een klein deel van deze zorg werd uitgevoerd door onderaannemers.

Hoofdstuk: Profiel van de organisatie

Riwis is een zorgorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verpleging, verzorging en
thuiszorg. Ze biedt persoonlijke begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging en verblijf;
kleinschalig wonen (beschermd wonen), begeleid zelfstandig wonen, ambulante begeleiding,
dagactiviteiten en thuiszorg (huishoudelijke verzorging).
De instelling leverde deze diensten aan door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerde
verzekerden met een psychiatrische aandoening. Het Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie
(NIFP) van het Ministerie van Justitie verzorgde de indicaties voor de cliënten met forensisch
psychiatrische problematiek.
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• Regionaal Kompas
Riwis leverde ook begeleiding aan cliëntgroepen binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van het
Regionaal Kompas Oost-Veluwe. Riwis ontving subsidies voor de begeleiding binnen Laatste
Kansbeleid en opvang van kinderen binnen gezinsbegeleiding.
• Dagactiviteiten
Vooruitlopend op de transitie Wmo en de Participatiewet heeft Riwis dagactiviteiten aangeboden
aan (ex-)GGz-cliënten. Doel van dit project was zo veel mogelijk cliënten binnen een jaar toe te
leiden naar algemene, reguliere welzijnsactiviteiten of andere vormen van activering.
• Participatie
Riwis heeft binnen de Wmo een begeleidingsaanbod ontwikkeld voor mensen die zich op de
onderste drie treden van de participatieladder bevinden; vanuit de kaders van de decentralisatie
Awbz extramurale begeleiding naar de kaders van het welzijnbeleid van de Gemeente Apeldoorn.
Binnen het project Talent werden pilots opgestart en gerealiseerd waarin mensen maatschappelijk
participeren met behulp van concrete leer-werkplekken.
Kerngegevens GGz 2012: cliënt, capaciteit, productie, personeel en bedrijfsopbrengst
Cliënten

Aantal

Aantal cliënten in zorg op 1 januari in verslagjaar
Aantal nieuw ingeschreven cliënten in zorg
Totaal aantal cliënten in zorg
Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar
Aantal cliënten in zorg op 31 december in
verslagjaar
Waarvan aantal ZZP-cliënten in zorg op 31
december in verslagjaar

843
169
1012
20
992

Aantal ZZP-dagen forensische zorg in verslagjaar

1007

534

Capaciteit
Aantal plaatsen
waarvan kleinschalig wonen

549
549

Aantal ZZP-dagen in verslagjaar excl forensische
zorg
Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten

170477
7569

Personeel
Aantal cliëntgebonden (ggz-)personeelsleden in
loondienst op 31 december
Aantal niet cliëntgebonden (overige ggz-)
personeelsleden in loondienst op 31 december
Totaal aantal personeelsleden in loondienst op 31
december

378 (248,43 fte)
136 (91,41 fte)
514 (339,84 fte)

Innovatie
Bestedingen aan innovatie

Bedrijfsopbrengsten
Geestelijke gezondheidszorg (incl. forensische zorg)
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1 % van de bedrijfsopbrengst

Bedrag in euro’s
€ 34.165.498
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Productie Awbz

1
6

Kerngegevens VVT 2012 exclusief Wmo, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg en
bedrijfsopbrengst
Cliënten per einde verslagjaar
Aantal cliënten in zorg op basis van een ZZP
Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig
pakket thuis (VPT)
Aantal extramurale cliënten (incl cliënten met
begeleiding of dagbesteding) op basis van de
functies BGI en/of BGG (voor zover niet
opgenomen in een instelling)

Aantal
85
6
136

Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per
einde verslagjaar incl. vroegere gezinsvervangende
tehuizen

90

Productie Awbz
Aantal dagen zorg met verblijf
Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket
thuis (VPT)
Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de
functie begeleiding in groepsverband)
Aantal uren extramurale productie (excl
dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in
groepsverband (BGG) en Wmo-zorg)

32539
2272
1652
34895

Personeel in loondienst
Aantal personeelsleden in loondienst op 31
december

209 (102,91 fte)

Innovatie
Bestedingen aan innovatie

Bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro’s
€ 10.228.850
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Verpleging, verzorging, thuiszorg

1 % van de bedrijfsopbrengst
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Werkgebied
De stichting werkt vanuit de kerngemeentes Apeldoorn, Brummen, Deventer en Doetinchem en
bestrijkt daarmee de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Deventer,
Doesburg, Doetinchem, Epe, Oost-Gelre, Oude-IJsselstreek, Voorst, Winterswijk en Zutphen.

Riwis maakte productieafspraken met de Zorgkantoren Agis Achmea, regio Apeldoorn Zutphen e.o.
(Amersfoort), Midden IJssel (Deventer) en Menzis, regio Arnhem (Enschede).

Samenwerkingsrelaties

Riwis staat sterk in verbinding met de ketenpartners en gemeenten en participeert intensief in
kennisplatforms ten einde de transitie in de Awbz vorm te geven en de slag te maken naar het
nieuwe werken. Daarnaast streeft Riwis nadrukkelijk samenwerking na met relatie binnen de
werkgeversorganisatie VNO-NCW en ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf MKB in relatie tot
de transitie in de zorg en het sociale domein naar herstel en participatie.

Hoofdstuk: Profiel van de organisatie
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3.

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1

Normen voor goed bestuur

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur opereren op basis van reglementen: de Reglementen
voor de Raad van Toezicht, voor Toezicht en de Reglementen voor de Raad van Bestuur. Het
Reglement van de Raad van Toezicht beschrijft:
• de positionering van de Raad van Toezicht in de stichting,
• taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht,
• informatievoorziening,
• profiel Raad van Toezicht en zijn leden,
• hoe te handelen in geval van (mogelijke) onverenigbaarheid,
• in- en extern overleg en optreden Raad van Toezicht,
• benoeming en einde lidmaatschap van leden van de Raad van Toezicht,
• werkwijze en ondersteuning Raad van Toezicht,
• evaluatie functioneren Raad van Toezicht en Raad van Bestuur,
• honorering en/of onkostenvergoeding leden Raad van Toezicht,
• verantwoording Raad van Toezicht,
• conflictregeling.
Het Reglement van Toezicht is een uitwerking van de statuten van de stichting Riwis Zorg & Welzijn
met een aanvulling op de Good Governancecode. Het reglement geeft duidelijkheid over:
•
de samenstelling van de Raad van Toezicht,
•
de benoeming, schorsing en ontslag,
•
onafhankelijkheid en belangenverstrengeling,
•
taken en bevoegdheden,
•
vergaderingen en besluitvorming,
•
de taak en werkwijze van de Raad van Toezicht,
•
benoeming, ontslag, deskundigheid en samenstelling van de Raad van Toezicht,
•
bezoldiging,
•
onafhankelijkheid en belangenverstrengeling.
In het Reglement Raad van Bestuur zijn de volgende kernelementen opgenomen:
• positionering Raad van Bestuur in de stichting,
• taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur,
• verantwoording, bereikbaarheid en waarneming,
• de vergadersystematiek en besluitvorming,
• relatie tot organisatiemanagement, de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de
Naastbetrokkenenraad,
• verantwoording, deskundigheid en gedragsregels
• evaluatie van het functioneren van de Raad van Bestuur.

Hoofdstuk: Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

Riwis onderschrijft en hanteert de Zorgbrede Governancecode (2010). Als Riwis principes uit de
Governancecode niet toepast, motiveert de Raad van Toezicht die afwijking in het directieverslag
volgens het ‘past toe en leg uit’-beginsel.
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Riwis heeft in 2012 in aansluiting op het Reglement van Toezicht twee informatieprotocollen
vastgesteld en geïmplementeerd voor de twee commissies binnen de Raad van Toezicht: de
commissie Kwaliteit & Veiligheid en de commissie Financiën.
In het verslagjaar heeft Riwis ook de zogenoemde klokkenluidersregeling vastgesteld en
geïmplementeerd waarmee ze uitvoering heeft gegeven aan een van de afspraken binnen de
Governancecode. De regeling draagt bij aan de verbetering en zo nodig tot correctie van het eigen
functioneren van de zorgorganisatie. De vertrouwenspersoon is geworven binnen de RIBW
Alliantie.
Daarnaast heeft Riwis in het verslagjaar haar managementstatuut vastgesteld en geïmplementeerd.
Hiermee zijn alle taken in en van de organisatie geordend en verdeeld om de organisatie te sturen
en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering mogelijk te maken, klantgericht en met kwalitatief
verantwoorde zorg en begeleiding.

Riwis hanteert een gedragscode waarin de kaders staan die medewerkers houvast bieden bij het
bepalen van hun houding, gedrag en manier van communiceren. Elke medewerker, al dan niet in
loondienst bij Riwis, heeft zich hieraan te houden en kan erop aangesproken worden. Daarnaast
hanteert Riwis een gedragscode ten aanzien van internet- en e-mailgebruik.

3.2

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de stichting in goed overleg met de adviesorganen binnen Riwis en is
eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Riwis, de strategie, het beleid en
de daaruit voortvloeiende resultaten. De Raad van Bestuur legt periodiek verantwoording af aan de
Raad van Toezicht.
Samenstelling Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestond op 31 december 2012 uit een persoon. De Raad van Toezicht
accordeerde de nevenfunctie van de Raad van Bestuur.
Naam

Bestuursfunctie

Nevenfunctie

Mevr. E. ten Have-Weustenenk MSM

Lid Raad van Bestuur

Lid Raad van Toezicht Stichting
Perspectief te Zutphen

Stichting Langdurige zorg Apeldoorn
In het verslagjaar is de stichting Langdurige Zorg Apeldoorn ontbonden. In deze stichting vonden
geen activiteiten meer plaats. De stichting was samen met GGNet tot stand gekomen in een
periode waarin beide stichtingen overwogen samen een nieuwe impuls te geven aan
ontwikkelingen binnen de (lokale)langdurige zorg.
Medewerkerbijeenkomsten
Evenals voorgaande jaren heeft Riwis ook in het verslagjaar bijeenkomsten georganiseerd voor
medewerkers waarin zij worden geïnformeerd over de strategie van Riwis en (nieuwe)
ontwikkelingen binnen Riwis en daarbuiten. Dit keer vonden deze bijeenkomsten plaats in de vorm
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Verder heeft Riwis in 2012 toegewerkt naar de procuratieregeling die begin 2013 is vastgesteld en
geïmplementeerd. Met deze regeling is de volmacht geregeld van aangewezen personen
(procuratiehouders) alleen of gezamenlijk met een andere procuratiehouder tot het aangaan van
externe contractuele verplichtingen en het uitvoeren van betalingen namens Riwis.
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van een werkconferentie: dynamisch en interactief. De respons op de bijeenkomsten was hoog en
de reactie op de bijeenkomsten was positief.

3.3

Toezichthouders (Raad van Toezicht)

De Raad van Toezicht heeft in 2012 twee nieuwe leden verwelkomd. Bij de benoeming van nieuwe
leden let de raad zorgvuldig op de onafhankelijkheid van deze leden. Aan het eind van het jaar trad
de heer H.J. Bos af wegens het verstrijken van zijn statutaire termijn. Hij is per 1 januari 2013 als
voorzitter opgevolgd door de heer A.J. van Oosten.
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2012
Naam
(Neven)functies
Dhr. drs. H.J. Bos
Voorzitter tot 31.12.2012

Nevenfuncties
Voorzitter bezwarencommissie Gemeente Heumen
Voorzitter bezwarencommissie Gemeente Beuningen
Voorzitter Jeugdwerkbureau LAVA (Arnhem) (onbezoldigd)

Dhr. drs. A.J. van Oosten
Vice-voorzitter tot 31.12.2012

Dhr. mr. R.Ph. Gerzon
Lid Raad van Toezicht
Lid commissie Financiën

Reguliere functie
Secretaris Raad van Bestuur GGZ Nederland

Dhr. drs. H.G.M.J. Pernot RA
Lid Raad van Toezicht
Lid commissie Financiën

Nevenfuncties
Directeur van FM Advies B.V.

Mw. B.A.M.G.J. Hooijmans
Lid van Raad van Toezicht per 03.07.2012
Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid

Reguliere functies
Directeur DinZ bv te Zutphen
manager, adviseur en innovator OM Management & Advies
te Zutphen
Nevenfuncties
Voorzitter RvT stichting DS Zorg

Dhr. dr. J.J.H. Rogier
Lid Raad van Toezicht per 03.07.2012
Lid commissie Financiën

3.3.1

Reguliere functies
Consultant bij PwC (PricewaterhouseCoopers).

Werkwijze

De Raad van Toezicht hanteert geen formele portefeuilleverdeling. Bij het werven van nieuwe
leden let de raad wel op relevante deskundigheid voor de raad.
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Dhr. M. van Stroe
Secretaris
Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
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Aandachtsgebied
Algemeen bestuurlijke ervaring

Dhr. drs. H.J. Bos
Dhr. drs. A.J. van Oosten

Juridische zaken

Dhr. Mr. R.Ph. Gerzon

Financiële expertise

Dhr. drs. H.G.M.J. Pernot RA
Dhr. dr. J.J.H. Rogier

Zorg en zorgfinanciering

Mw. B.A.M.G.J. Hooijmans
Dhr. dr. J.J.H. Rogier

HRM

Dhr. M. van Stroe

De Raad van Toezicht heeft in 2012 negen keer overlegd met de Raad van Bestuur. Voorafgaand
aan dat overleg vergadert de raad afzonderlijk. Daarin bereidt de raad de vergadering met de Raad
van Bestuur voor en bespreekt ze agendapunten die hem regarderen. Daarnaast evalueert de Raad
van Toezicht jaarlijks haar eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur.

Samenstelling van de commissies vanaf 3 juli 2012
Commissies
Leden
Commissie Financiën

Dhr. drs. A.J. van Oosten tot september 2012
Dhr. Mr. R.Ph. Gerzon
Dhr. drs. H.G.M.J. Pernot RA
Dhr. dr. J.J.H. Rogier vanaf september 2012

Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Mw. B.A.M.G.J. Hooijmans vanaf september 2012
Dhr. drs. A.J. van Oosten vanaf september 2012
Dhr. M. van Stroe

3.3.2. De toezichthoudende rol
Iedere Raad van Toezicht verkeert in een spanningsveld tussen aan de ene kant de neiging tot
samenwerking met de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en aan de andere kant de
onafhankelijke rol die voortvloeit uit de hem statutair opgedragen taak: “De Raad van Toezicht
voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht.” De Raad van Toezicht van Riwis is zich
van dit spanningsveld bewust en kiest in dat bewustzijn positie in de verschillende situaties die
onder zijn aandacht worden gebracht. Zo houden de beide commissies kritisch zicht op de
financiële en zorginhoudelijke kansen en bedreigingen voor de organisatie. Met deze adviezen kan
de Raad van Bestuur zijn voordeel doen.
In 2012 heeft de Raad van Toezicht, op naar zijn inzicht goede gronden, geweigerd de eerste versie
van de begroting voor 2013 vast te stellen en de Raad van Bestuur dringend geadviseerd
onafhankelijk advies in te roepen om de solvabiliteit van de stichting in 2013 en volgende jaren
substantieel te verbeteren tot de door de Raad van Toezicht geformuleerde doelstelling van 15 %
per eind 2015. De Raad van Bestuur heeft dit advies opgevolgd.
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De Raad van Toezicht kent twee commissies. Beide commissies vergaderen zo vaak als hen
goeddunkt. Zij bereiden in elk geval de uit een oogpunt van financiën danwel kwaliteit en veiligheid
relevante agendapunten van het overleg met de Raad van Bestuur voor en brengen over die
punten advies uit aan de voltallige Raad van Toezicht. De verslagen van de commissies over 2012
staan verderop in de tekst.
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Een punt dat nauw verband houdt met de financiële situatie van de stichting is de complexe
vastgoedproblematiek van Riwis. Ook hiermee heeft de Raad van Toezicht zich indringend
beziggehouden.
De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de risico’s waarmee Riwis
geconfronteerd wordt. Daarover vindt er onder andere tweemaal per jaar overleg plaats tussen de
Raad van Toezicht en de externe accountant. De aanknopingspunten voor deze overleggen zijn de
managementletter en het concept jaarverslag. In het verslagjaar is er van fraude binnen Riwis
gelukkig niets gebleken.
In 2012 waren er grote zorgen over de continuïteit van de stichting. Het ligt dan ook voor de hand
dat in het verslagjaar de nadruk bij het toezicht gelegen heeft op het terrein van financiën en
vastgoed. Het ligt in de bedoeling om met ingang van 2013 het evenwicht te herstellen en het
inhoudelijke toezicht op kwaliteit en veiligheid op het gewenste niveau te brengen.
De Raad van Toezicht beseft heel goed dat het voor zijn toezichthoudende taak essentieel is dat hij
niet alleen zijn eigen deskundigheid op peil houdt en op sommige punten nog verder aanscherpt,
maar dat hij bovendien kan werken in goede inhoudelijke en intermenselijke samenwerking met de
Raad van Bestuur. Over het jaar 2012 durft de Raad van Toezicht te concluderen dat aan deze beide
voorwaarden voldaan is.

Commissie Financiën
De commissie Financiën heeft tot taak gevraagd en ongevraagd de Raad van Toezicht en Raad van
Bestuur te adviseren over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en
beleid van de stichting en de direct en indirect aan haar verbonden stichtingen, activiteiten en/of
samenwerkingsverbanden. Daartoe is de commissie in 2012 in totaal vijftien keer bijeen geweest:
vier maal in een speciaal belegde vergadering, waarvan twee gedeeltelijk met de accountant, drie
maal met de Raad van Bestuur en acht maal voorafgaande aan de vergadering van de Raad van
Toezicht en het overleg van de raad met de Raad van Bestuur.
Het hoge aantal bijeenkomsten hield met name verband met de financiële situatie van Riwis, met
ontwikkelingen rond het scheiden van wonen en zorg en met de transitie van de Awbz naar de
Wmo.
Een van de belangrijkste aandachtspunten in 2012 was de versterking van de solvabiliteitspositie
van Riwis. Het weerstandsvermogen van Riwis was op 31 december 2011 gedaald tot 1,6 % als
gevolg van het fors negatieve resultaat dat voor een groot deel door incidentele lasten was
veroorzaakt. De door de Raad van Toezicht eerder geformuleerde doelstelling, eind 2015 een
solvabiliteitsratio van 15 %, kon uitsluitend gerealiseerd worden indien in 2012 uitvoering werd
gegeven aan het met ondersteuning van een extern organisatiebureau opgesteld Herstelplan 1e
fase. Hierover was periodiek overleg met de Raad van Bestuur en de manager van Financiën &
Informatie (F&I). Daarnaast werd veelvuldig gesproken over verdere kostenbesparingen, over de
risico’s als gevolg van de relatief grote vastgoedportefeuille in eigendom, de door de overheid
aangekondigde bezuinigingen en ingezette extramuralisatie en de optimalisering van de financiële
administratie om tijdige, correcte en volledige financiële informatie te verkrijgen.
Commissie Kwaliteit & Veiligheid
In 2012 werd het Informatieprotocol voor de commissie Kwaliteit & Veiligheid op 10 april formeel
vastgesteld dat als leidraad diende voor de te verrichten werkzaamheden van de commissie. De
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commissie is conform het Reglement vier keer bijeen gekomen. Bij twee van de vier bijeenkomsten
was ook de voorzitter van de Raad van Bestuur aanwezig.
Tijdens de bijeenkomsten kwamen verschillende onderwerpen aan bod waaronder:
• de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2011,
• de managementreview,
• het verzuimpercentage en het verzuimbeleid.
De commissie heeft in het verslagjaar een concept samenwerkings- en toetsingsmodel opgesteld.
De vier kernthema’s binnen dit model zijn kwaliteit van zorg, kwaliteit van personeel, veiligheid en
kwartaalrapportages van het jaaractiviteitenplan. Dit model is met de Raad van Bestuur besproken.
Hierop is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt en dient vanaf 2013 als model. De uitwerking
daarvan heeft plaatsgevonden in de laatste samenkomst van de commissie in december 2012.

3.4

Bedrijfsvoering

Financiële administratie
Riwis heeft met ingang van 1 januari 2012 de financiële administratie volledig in eigen beheer
genomen. Hiertoe had de manager F&I in mei 2011 het plan van aanpak Financiële administratie in
eigen control, samen met AAG, ontwikkeld. Als gevolg daarvan is nieuwe software
geïmplementeerd, zijn nieuwe teams samengesteld, nieuwe medewerkers aangetrokken en nieuwe
procedures opgesteld. Op basis van het plan van aanpak is in 2012 ook een 50 stappen plan
opgesteld met onder meer de volgende doelen:
• het genereren van betrouwbare en tijdige managementinformatie ten behoeve van goede
sturing van processen door clustermanagers,
• het herinrichten van de afdeling Planning & Control met de volgende taken op het gebied van
de interne controle: begroting & jaarrekening, het beantwoorden van vraagstukken op
stichtingsniveau, het ondersteunen van clustermanagers bij financiële vraagstukken en het
verantwoorden van de exploitatie,
• het digitaliseren van inkoopfacturen en het beleggen van de autorisaties in de workflow met
behulp van het softwarepakket Proactive Fiatteren,
• het verbeteren van de betrouwbaarheid en tijdigheid van de productiecijfers door
herpositionering van het team productieadministratie, een goede samenwerking tussen de
productieadministratie, afdeling Planning & Control en de financiële administratie,
• het verbeteren van de financiële beheersbaarheid en verslaglegging van het vastgoed.
Naar verwachting zal het 50 stappen plan in april/mei 2013 zijn afgerond.
3.4.1

Planning & Control

De Planning & Control-cyclus is voor Riwis een belangrijk hulpmiddel om:
• de strategie van de organisatie te bepalen,
• de interne bedrijfsprocessen bij te stellen,
• risico’s tijdig te onderkennen en te ondervangen,
• tijdig bij te sturen,
• de samenhang binnen de organisatie te bewaken.
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In het verslagjaar deden zich essentiële wijzigingen voor in de bedrijfsvoering van Riwis.
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Elementen van de P&C-cyclus in 2012 waren:
• het strategisch meerjarenbeleidsplan,
• de kaderbrief,
• het jaarplan,
• de begroting.
De controle vond plaats aan de hand van:
• de managementreview, prestatie-indicatoren, klanttevredenheidsonderzoek, verslagen
kwaliteitscommissies en auditrapportages,
• rapportages over ziekteverzuim en medewerkerstevredenheidsonderzoek,
• financiële maandrapportages,
• rapportages aan de hand van het jaaractiviteitenplan.
Vanuit de strategische hoofdpijler Resultaten en Rendement is nog in het verslagjaar de kaderbrief
voor de begroting 2013 uitgebreid, de begroting 2013 voorzien van begrotingen op clusterniveau
en aangestuurd op integrale verantwoordelijkheid van de managers Zorg en Welzijn in 2013.
3.4.2

Administratieve Organisatie / Interne Controle

Binnen het Clientenservicebureau (CSB) heeft Riwis In het verslagjaar de processen van de
cliëntregistratie, zorgtoeleiding en zorgservice gescheiden. Er is voor de clientregistratie een nieuw
AO/IC ontwikkeld. Hiervoor heeft afstemming plaatsgevonden tussen het CSB en het team business
control van F&I. Deze afstemming heeft een structureel karakter gekregen.
Voor de uitvoering van de interne sturing wil Riwis in 2013 gebruikmaken van rapporten uit
Business Intelligence (BI). Daartoe heeft Riwis in het verslagjaar voorbereidingen getroffen.
3.4.3

Risico’s en risicobeheersing

De vele wetswijzigingen en beleidswijzigingen in de zorg hebben ertoe geleid dat Riwis zich in het
verslagjaar intensief heeft beziggehouden met de risico’s die uit die wet- en beleidswijzigingen
voortvloeien, de impact daarvan voor Riwis en de acties die ze hierop wil inzetten. De Raad van
Bestuur heeft als eindverantwoordelijke verschillende risicoanalyses opgesteld, vaak bijstellingen
als gevolg van de gewijzigde besluitvorming. Deze analyses werden met de Raad van Toezicht
besproken.
In november 2012 is de laatste risicoanalyse opgesteld met een eerste (financiële) doorvertaling in
de eerste komende twee jaren van het Regeerakkoord en de Zomernota van de gemeente
Apeldoorn. Hierin zijn de volgende risico’s in relatie tot het zorgaanbod van Riwis benoemd:
• de huishoudelijke hulp,
• de functie begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo,
• de functie verpleging,
• de functie dagbesteding,
• Regionaal Kompas.
Voor Riwis ligt het grootste risico in de extramuralisering van de Wmo. Samen met GGNet,
Gemeente Apeldoorn en de zorgkantoren die voor Riwis en GGNet hierin de belangrijkste partners
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In 2012 heeft Riwis uitvoering gegeven aan de beleidsregel Regeling Administratieve Organisatie en
Interne Controle (AO/IC) Awbz zorgaanbieders.
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zijn, Agis Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen e.o. en Menzis, ontwikkelt Riwis hiervoor een
masterplan die de extramuralisering regionaal en in samenhang vormgeeft.
Nota bene: met de nota Hervorming van de langdurige zorg van het Ministerie van VWS van
25 april 2013 is de impact van deze maatregelen voor het jaar 2014 minder dan in het verslagjaar
was voorzien.
3.4.4

ICT

Riwis is in 2008 gestart met een onderzoek naar de mate waarin de processen binnen de
organisatie ondersteund werden door ICT (Informatie Communicatie Technologie). De resultaten
van deze ICT-scan en 0-meting zijn neergelegd in een meerjaren I&A-beleidsplan dat richting heeft
gegeven aan de activiteiten gedurende de periode 2008-2013. Voor de uitvoering van dit plan
werden een stuurgroep en een projectgroep met projectleiders per project ingesteld.

HRM
In 2012 heeft Riwis een nieuwe applicatie in gebruik genomen voor het efficiënter inrichten van de
beheersmatige en administratieve processen en het generen van managementinformatie van de
personele processen ter ondersteuning van de organisatiedoelstellingen.
Elektronisch cliëntendossier
Met de keuze in 2011 voor een nieuwe ECD-applicatie heeft Riwis in het verslagjaar haar
cliëntregistratie en productieadministratie goed op orde gekregen. In dit jaar heeft ze ook de
inrichting van het zorgleefplan als onderdeel van het ECD ingericht. In de nieuwe applicatie kan
Riwis de zorgleefplannen van cliënten zowel in de GGz als in de VVT vastleggen. Deze applicatie is
ook Wmo proof, omdat begeleiders hierin ook de participatiedoelen van de cliënt kunnen
aangeven. In het voorjaar van 2013 is deze applicatie in gebruik genomen. Elementen in het ECD
zijn:
• de Probleem-Doelen-Acties-lijst om een zorgleefplan te starten, met hierin de vier
levensdomeinen,
• het werkplan met activiteiten,
• protocollen en werkinstructies,
• documenten op cliëntniveau,
• de cliëntagenda.

3.5

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Riwis is in 2012 op basis van een nieuw reglement overgegaan in een Centrale
Cliëntenraad en drie clustergebonden Deelraden. De Centrale Cliëntenraad heeft advies- en
initiatiefrecht over de dagelijkse leef- en zorgaspecten en bestaat uit vijf afgevaardigden van de
Deelraden en een voorzitter. Heel 2012 was er sprake van vacatures binnen de deelraden terwijl er
actief is gezocht om deze vacatures te vullen.
De cliëntenraad is aangesloten bij Zorgbelang Gelderland en bij de Landelijke Organisatie
Cliëntenraden (LOC) te Utrecht en wordt ondersteund door een ambtelijk ondersteuner.
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In het verslagjaar is het project I&A afgerond. Riwis borgt de implementatie van dit project binnen
de zogenoemde BOB-structuur: beheer – ontwikkeling – beleid. Voor elke (nieuwe) applicatie is
een beheerder aangewezen die verantwoordelijk is voor de borging. Met een groep gebruikers (key
users) bewaakt de beheerder knelpunten, ontwikkelingen en updates en past de applicatie (en
beleid) hierop aan, daarbij ondersteund vanuit het team ICT met een technische beheerder.
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Samenstelling Cliëntenraad
Naam
Mw. C.M.I, de Haas-Julsing
Dhr. G.C.M. van de Wielen
Mw. T. Hupkes
Dhr. W. van Dijk
Dhr. F.F.J.P. van Zeeventer
Dhr. T. Ruiter

Aandachtsgebied
Voorzitter
Algemeen lid
Algemeen lid
Adviseur per 1.07.12
Algemeen lid
Ondersteuner Cliëntenraad

De raad heeft verder in het verslagjaar in het kader van de zorginkoop Awbz 2013 een brief
geschreven aan het Zorgkantoor Achmea, regio Apeldoorn Zutphen e.o. waarin ze haar advies aan
Riwis ten aanzien van een aantal tariefbepalende criteria heeft verwoord over de criteria:
• vitaliteitbeleid (VVT),
• het beweegniveau behorend bij vitaliteit (GGz),
• afspraken rondom cliënt inzake afstemming en samenwerking (GGz).
Daarnaast sprak ze in haar brief ook haar bezorgdheid uit over een tendens in de zorginkoop waar
ze niet gelukkig mee is: de zorgaanbieder stimuleren op basis van een financiële prikkel tot controle
en verantwoording in het cliëntendossier van onderwerpen waarvan de Centrale Cliëntenraad zich
sterk afvraagt of die niet thuishoren in de privésfeer van de cliënt.
De cliëntenraad heeft in 2012 adviezen uitgebracht naar aanleiding van vier
tevredenheidsonderzoeken. Het betrof twee thuiszorgteams, het intramurale team De Beekwal en
alle GGZ teams.
3.6

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen Riwis is in het verslagjaar omgezet van een raad van
medezeggenschap met stuurteam en actieteams naar een ondernemingsraad. Het dagelijks bestuur
van de Ondernemingsraad bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een
ambtelijk secretaris. Binnen de raad is gekozen voor een verdeling in vier aandachtsgebieden
(portefeuilles): Beleid & Strategie, HRM-zaken, Financiën & Vastgoed en Communicatie & PR.
Samenstelling Ondernemingsraad
Naam
Mw. M. Daane
Dhr. T. van den Bosch
Mw. J. Bleijswijk
Mw. W. Derks
Mw. K. Veltkamp
Mw. M. Mombarg
Mw. C. van de Klok

Aandachtsgebied
Voorzitter
Plaatsvervangend voorzitter
Lid portefeuille Communicatie & PR
Ambtelijk secretaris
Portefeuillehouder Beleid & Strategie
Lid portefeuille Beleid & Strategie
Portefeuillehouder HRM-zaken
Lid portefeuille HRM-zaken
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De Centrale Cliëntenraad heeft zich in het verslagjaar sterk gemaakt voor het behoud van de
kwaliteit van de zorg c.q. begeleiding als gevolg van bezuinigingen, maatschappelijke
ontwikkelingen en de transities Awbz –Wmo en Jeugd. De raad heeft advies uitgebracht over:
• het sanctiebeleid,
• Herstelplan fase 1,
• het huisdierenbeleid,
• de huisregels,
• Blauwdruk strategisch management.
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Mw. M. Borst
Mw. P. Joppe
Dhr. R. Croymans

Portefeuillehouder Financiën & Vastgoed
Lid portefeuille Financiën & Vastgoed
Portefeuillehouder Communicatie & OR

De Ondernemingsraad kan voor actuele vraagstukken een actieteam in het leven roepen met een
vastomlijnde taakopdracht dat aan het eind van haar opdracht een advies uitbrengt en daarna
wordt opgeheven.
De taakverdeling en de werkwijze van de ondernemingsraad zijn vastgelegd in een reglement. De
raad beschikt over een eigen budget en is vertegenwoordigd in de Interne Bezwaren Commissie
(IBC) en het OR-platform Omnizorg. Daarnaast neemt ze deel aan de evaluatie van de werkwijze en
de reglementen van de Klachtencommissie.

Daarnaast heeft de raad ingestemd met:
• de Klokkenluidersregeling,
• de Lief- en Leedregeling,
• de Regeling Studiefaciliteiten,
• de Compensatieregeling feestdagen,
• het afschaffen van de BHV-compensatie,
• harmonisatie Exitbeleid.
In 2012 heeft de Ondernemingsraad twee actieteams aan het werk gezet ten behoeve van:
• regeling studiefaciliteiten,
• participatie VVT.

3.7

Naastbetrokkenenraad

Het verslagjaar 2012 stond in het teken van professionalisering van de Naastbetrokkenenraad. In
een samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken tussen de raad en de organisatie Riwis
vastgelegd. Deze overeenkomst is in het najaar van 2012 ondertekend door de voorzitters Raad van
Bestuur en Naastbetrokkenenraad.
In deze overeenkomst is vastgelegd over welke onderwerpen en beleidsthema’s de
Naastbetrokkenenraad advies geeft. Hiermee is de inbreng van de raad in de beleidsontwikkeling
van Riwis geborgd. Dit is van belang, omdat de raad – in tegenstelling tot de Cliëntenraad – geen
wettelijke status heeft. In de samenwerkingsovereenkomst zijn bovendien afspraken gemaakt over
de communicatie tussen Riwis en de Naastbetrokkenenraad. De vier clustermanagers van Riwis
waren frequent aanwezig bij vergaderingen van de Raad. Het voordeel hiervan was dat de lijnen
kort waren en er direct afspraken gemaakt konden worden.
Professionalisering kreeg daarnaast vorm door het toevoegen van professionele, ambtelijksecretariële ondersteuning aan de raad. Dat Riwis de Naastbetrokkenenraad hierin faciliteert,
onderstreept het belang dat de organisatie hecht aan de rol van naastbetrokkenen.
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In het verslagjaar bracht de Ondernemingsraad advies uit over:
• het Herstelplan 2011,
• het Strategisch Opleidingsplan,
• de Analyse plan van aanpak P&O,
• de Blauwdruk Strategisch Management
• de structuurwijziging huishoudelijke hulp VVT..
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Hoewel de Naastbetrokkenenraad dus een belangrijke stem heeft in beleidsontwikkeling, pleit de
raad vooral voor een goede rol van naastbetrokkenen in de dagelijkse zorgverlening. Het borgen
van de resultaten van het project Begeleidingsdriehoek dat Riwis dit jaar afrondt, is hierbij een
belangrijk aandachtspunt. Met ‘Geloof in eigen kunnen’ als visie en de terugtrekkende rol van de
overheid in de zorg, wordt de rol van naastbetrokkenen steeds belangrijker. De
Naastbetrokkenenraad ziet het nadrukkelijk als taak haar achterban hierin mee te nemen. Het in
hun kracht zetten van cliënten is een gezamenlijk belang en ook een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor naastbetrokkenen én Riwis, aldus de Raad. Hierin zal de
Naastbetrokkenenraad haar eigen rol en haar eigen identiteit nauwlettend bewaken.

Dhr. M. Wentink (tot okt. 2012)
Dhr. D. Kater
Mw. C. Hukom
Dhr. R. Goossen
Dhr. H. Nekeman
Dhr. T. Ruiter

Aandachtsgebied
Voorzitter
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid (vanaf 1 okt. Voorzitter)
Ondersteuner Naastbetrokkenenraad

Begeleidingsdriehoek
Riwis betrekt naastbetrokkene(n), in het bijzonder van de GGz-cliënten, meer bij de zorg en
dagelijkse begeleiding van de individuele cliënt. Hiervoor is vanaf september 2009 het driejarige
project ‘Samenwerken in de Begeleidingsdriehoek’ van start gegaan dat geresulteerd heeft in het
Handboek Begeleidingsdriehoek dat begeleiders handvatten biedt voor de samenwerking tussen
cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers. Zo wordt de naastbetrokkene uitgenodigd deel te
nemen aan het zorgtoeleidingsgesprek, het kennismakingsgesprek en de bespreking van het
zorgleefplan als de cliënt hiermee instemt.
In het verslagjaar hebben onder meer de volgende activiteiten plaatsgevonden:
• een themabijeenkomst voor naastbetrokkenen over participatie en de mogelijkheden van
geluk&co,
• een herhaling van de cursus Begeleidingsdriehoek voor nieuwe cliënten, naastbetrokkenen en
medewerkers werd voorbereid,
• de start van het project Spoor 8.
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4.

Beleid, inspanningen en prestaties

Riwis heeft in 2012 een stevig fundament gelegd onder haar organisatie. Ze heeft in het verslagjaar
en de voorgaande jaren hard gewerkt aan een goede, reguliere bedrijfsvoering en een nieuwe
bedrijfscultuur. Haar uitgangspunten daarbij waren dat het primair proces leidend is en dat
integraal management noodzakelijk is. Daarnaast heeft Riwis zich vanuit haar strategische
beleidsplan 2012-2015 Geloof in eigen kunnen gericht op de drie ontwikkelpijlers die leidend zijn
voor de cultuurverandering die wenselijk is:
•
Ontzorgen (cliëntperspectief),
•
Geloof in eigen kunnen (medewerkerperspectief),
•
Resultaat en rendement (organisatieperspectief).
Op basis hiervan is Riwis in staat adequaat te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.
De directe aanleiding voor het verbeteren en vernieuwen van de bedrijfsvoering was de fusie eind
2008 van de Stichting RIBW Oost-Veluwe met de Stichting Woonzorgcentra Iselgouw, waarna de
nieuwe organisatie verder is gegaan onder de naam Stichting Riwis Zorg & Welzijn.

4.1

Meerjarenbeleid

De missie van Riwis luidt: geloof in eigen kunnen!: Bij Riwis kijken we net zo goed naar wat mensen
wel kunnen als naar wat ze niet kunnen. Ons doel is mensen bij hun eigen kracht te brengen en hun
geloof in eigen kunnen te versterken. We maken mensen bewust wat daar voor nodig is en helpen
ze dat te bereiken. Daarbij richten we ons op vier levensgebieden: psychisch welbevinden (je
prettig voelen), lichamelijk welbevinden (gezond zijn), participatie (meedoen in en bijdragen aan de
samenleving) en woon- en leefomstandigheden (prettig en veilig wonen). Riwis realiseert deze
missie op basis van de volgende strategie:
• Vakbekwaam
Om resultaten te bereiken, zet Riwis haar vakkennis in. Als professional is Riwis vakbekwaam,
heeft kennis van ondersteuningsvragen én beschikt over inzicht om daar de begeleiding op af te
stemmen. Riwis is in staat te luisteren én te handelen. Ze laat los als het kan en bemoeit zich
ermee als het nodig is.
• Herstel
Herstel is het proces van de cliënten, waarbij zij ieder voor zich een manier proberen te vinden
om met hun aandoening om te gaan en deze een plek te geven in hun leven. Er bestaat geen
uniform herstelproces. Herstel kan groot(s) zijn of juist klein. Herstellen doen cliënten zelf;
niemand anders kan dat voor hen doen. Wel kunnen zij naastbetrokkenen en/of professionele
hulpverleners inschakelen om hen te ondersteunen bij dat proces.
• Oplossingsgericht
Riwis helpt mensen hun problemen zelf op te lossen. Dat doet ze door een beroep te doen op
de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Begeleiding van Riwis is niet de oplossing, maar
het middel om tot de oplossing te komen. De mensen van Riwis zijn de regisseurs van de
oplossing.
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Riwis heeft haar strategische doelen verwoord in haar strategische beleidsnota 2012 – 2015 Geloof
in eigen kunnen. Daarbij houdt ze rekening met algemene ontwikkelingen binnen de zorg, zoals de
transities Awbz Wmo, Jeugd en Participatie, de kanteling in de zorg en de Wet scheiden wonen en
zorg, en actuele ontwikkelingen, zoals verwoord in het Lenteakkoord, het Bestuurlijk Akkoord
toekomst GGz en de onlangs verschenen nota Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg
van staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie van VWS van 25 april 2013.
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•

Samen brengt je verder
Om mensen met lichamelijke of psychische beperkingen optimaal te ondersteunen, is een
goede samenwerking met hun naastbetrokkenen van wezenlijk belang. Daarom werkt Riwis
met de begeleidingsdriehoek. Cliënt, naastbetrokkene en medewerker verdelen hierin samen
de rollen bij het werken aan de doelen uit het zorgleef- of begeleidingsplan, dat voor ieder
individu op maat wordt gemaakt.

Vijf principes zijn richtinggevend voor de keuzes en de inrichting van de organisatie. Toekomstige
keuzes voor cliëntcategorieën en producten moeten binnen deze vijf principes passen:
• Riwis werkt voor en met haar cliënten altijd in een beweging van in-, door- en uitstroom. Riwis
richt altijd haar ondersteuning en begeleiding zo mogelijk op het bewegen naar een hoger
niveau. Herstel en rehabilitatie – in relatie tot actieve participatie – staan hierbij voorop.
• Riwis wil faciliteren om mensen met complexe problematiek oplossingen te bieden op vier
levensgebieden: psychisch welbevinden (je prettig voelen), lichamelijk welbevinden (gezond
zijn), participatie (meedoen in en bijdragen aan de samenleving) en woon- en
leefomstandigheden (prettig en veilig wonen).
• Groei is geen doel op zich. Uitbreiding wordt geconcentreerd aan de randen van de organisatie
en het huidige werkgebied. De kwaliteit van diensten wordt verbeterd in coproductie met
cliënten.
• Nieuw aanbod wordt alleen gerealiseerd op basis van een harde identificeerbare vraag. Dit
betekent dat er eerst een businesscase wordt uitgewerkt.
• Lean: we willen meer betekenen voor onze cliënten voor minder geld. Dat betekent ook dat we
meer bij en met de klant willen zijn en minder achter de computer of de vergadertafel.

4.2

Algemeen beleid

4.2.1 Ontzorgen: cliëntperspectief
Met de komst van de Wmo zijn de verantwoordelijkheden tussen de burger en de overheid
verschoven. In de visie van de gemeentelijke overheid is de burger zelf aan zet. “Als vrijwilliger, als
actieve buurtbewoner, als mantelzorger. Maar ook als iemand die zijn eigen kracht weer weet te
ontdekken, weer leert om zelf zijn problemen op te lossen. De overheid en de burger staan daarbij
in relatie tot elkaar in termen van wederkerigheid: de burger ontvangt niet alleen wat van de
overheid, maar wordt daarbij ook geacht zelf inzet te plegen. Zonder die wederkerigheid is er géén
sprake van een echte samenleving.”
Riwis ziet de Wmo en de transitie Awbz naar de Wmo nadrukkelijk als een kans voor haar cliënten;
het gedachtegoed van de Wmo en de transitie sluit aan bij de visie van Riwis: mensen zoveel
mogelijk bij eigen kracht brengen. Haar medewerkers zijn in dat proces de kundige regisseurs. Zij
verlenen niet alleen zorg en begeleiding, maar scheppen de juiste voorwaarden en
omstandigheden waarin mensen (weer) zelfstandig verder kunnen en hun problemen zelf of met
‘informele’ hulp van anderen weer kunnen oplossen. Riwis heeft anticiperend op de transitie
verschillende projecten geïnitieerd, waaronder geluk&co, Talent en GAAN, en is verschillende
samenwerkingsverbanden c.q. samenwerkingsprojecten aangegaan, zoals Samen op dreef en
CJG4Kracht.

Hoofdstuk: Beleid, inspanningen en prestaties

Riwis legt elk jaar haar voorgenomen acties op strategisch en tactisch niveau vast in het
jaaractiviteitenplan waarin de drie ontwikkellijnen van Riwis leidend zijn. Het plan was in 2012 op
hoofdlijnen uitgewerkt per cluster en toont de onderlinge afhankelijkheid tussen de
werkeenheden.
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In voor zorg!
Riwis heeft in het verslagjaar ondersteuning gekregen vanuit het programma In voor zorg!, een
initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans, kenniscentrum
langdurende zorg. Deze ondersteuning werd geboden binnen het project GAAN. Twee adviseurs
hebben Riwis succesvol ondersteund in de transitie naar de Wmo binnen de ambulante zorg. In het
verslagjaar heeft Riwis een tweede tranche aangevraagd met nieuwe doelstellingen, aansluitend op
transitie: een versnelde afbouw van ZZP 1 tot en met 3. Binnen dit traject volgt Riwis twee sporen:
het ondersteunen van de cliënten in die transitie ene het ondersteunen van de medewerkers in het
nieuwe werken.
Geluk&co
Riwis heeft in het verslagjaar haar missie ‘geloof in eigen kunnen’ onder andere gestalte gegeven in
het cluster Welzijn, dat, in samenwerking met stichting De Passerel, vorm heeft gekregen in de
werkeenheid geluk&co. De missie van geluk&co is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te
activeren en arbeidsmatig te trainen in de rol van werknemer en collega. De kernwaarden hierbij
zijn:
• continuïteit bieden in een moeilijke weg naar meedoen en werk,
• ontsluiten van de eigen organisatie en bestaande infrastructuren en doen waar behoefte aan is,
• excelleren in (betaalbaar) maatwerk binnen collectieve arrangementen,
• het bieden van hoop en perspectief,
• nieuw elan geven aan dat wat moeilijk of onmogelijk lijkt,
• lange termijn vertrouwen gaat boven korte termijn succes (het gaat om weerbarstig en
ambachtelijk werk).

De instroom naar geluk&co gebeurt op wijkniveau. In elke buurt/wijk binnen Apeldoorn en
omgeving zijn woonservicegebieden met een eigen programmering en informatiepunt; een
startpunt om uit het sociaal isolement te komen en een bijdrage te leveren in de vorm van
vrijwilligerswerk. Daarnaast kunnen op diverse locaties verspreid over de regio zeer veel
verschillende arbeidsmatige werkzaamheden worden verricht. Ook is een laagdrempelige inloop
ontwikkeld om ontmoeting en vraaggestuurde activering in gang te zetten volgens de methodiek
Rechtop! waarmee mensen (weer) in hun eigen kracht worden gezet. Mensen kunnen binnen
geluk&co werkervaring opdoen en zich scholen met zogenoemde mee-werkbanen waar ze in een
gezonde en uitdagende setting met een grote keuzemogelijkheid werk en leren kunnen
combineren om zo door te kunnen stromen naar een betaalde baan; met of zonder de tijdelijke
begeleiding van een jobcoach. Geluk&co kent de volgende werkeenheden:
•
werken&co,
•
mode&co,
•
groen&co,
•
beeld&co,
•
vervoer&co,
•
post&co,
•
leren&co,
•
zorg&co,
•
sport&co.
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Geluk&co is een verzameling van werkeenheden die een optimaal leerwerk klimaat bieden om
betekenisvolle arbeid voor mensen met een uitkering te faciliteren en hen te helpen met
arbeidsontwikkeling. Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van een leer- arbeidskwalificatie met
een reële kans op uitstroom naar reguliere arbeid.
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Schuif aan en doe mee
Geluk&co is, naast de verschillende werkeenheden in het verslagjaar, gestart met het project Schuif
aan en doe mee dat ontmoeting en activering voor 125 (ex)GGz-cliënten realiseert, die niet meer in
aanmerking komen voor Awbz-indicatie voor de functie begeleiding groep. Met behulp van
vrijwilligers en professionals wordt de ontmoeting vormgegeven vanuit een inclusieve benadering
en daarmee volledig passend binnen geluk&co.
Steunsysteem Arbeid
In Doetinchem heeft Riwis in het verslagjaar het Steunsysteem Arbeid ontwikkeld voor vooralsnog
jonge, autistische cliënten van Riwis om hun sociale en economische redzaamheid te vergroten. Het
systeem wil de mogelijkheden van deze cliënten om toe te treden op de arbeidsmarkt vergroten
door het verbeteren van de arbeidstoeleiding, door methodiekontwikkeling en kennisontwikkeling.
In de toekomst gaat het niet alleen om mensen die bij Riwis wonen, maar ook om mensen die
begeleiding krijgen van een GGz-organisatie of via de UWV of een re-integratietraject voor
ondersteuning in aanmerking komen. Met de samenwerking binnen het steunsysteem tussen de
diverse sectoren, het werken aan kennisontwikkeling en de ketenbenadering beoogt Riwis ook
nieuwe inzichten in de werkmethodiek én de kwaliteit van de arbeidstoeleiding en begeleiding.
Spoor 8
Eind 2012 is het interactieve project Spoor 8 van start gegaan waarin cliënten van Riwis aan de slag
gaan met hun ‘droom’. Een team van cameramensen en journalisten, ook cliënten van Riwis,
brengen hun reis in beeld. De droom kan het zoeken van een baan zijn, het opknappen van de tuin
of een andere gekoesterde wens. Alle verhalen zijn te volgen op www.spoor8.nl met onder meer
video’s, foto’s en blogs. Het project eindigt met de presentatie van een documentaire, een gefilmd
verslag van het eerste half jaar.

Talent
Riwis werkt ook actief samen in projecten, zoals het project Talent dat Gemeente Apeldoorn heeft
geïnitieerd en naadloos aansluit op haar visie en missie. Gemeente Apeldoorn is in dit project de
opdrachtgever en Riwis de facilitator vanuit de werkgeversrol.
Het project Talent is in 2011 van start gegaan. Dit project kan gekenmerkt worden als voorloper op
de decentralisaties: de invoering van de Participatiewet en de Awbz begeleiding individueel en
groep die in 2015 naar de gemeenten, de Wmo, gaan. Het is gericht op mensen met een
bijstandsuitkering zonder sollicitatieplicht die binnen nu en drie jaar geen kans hebben op
uitstroom naar de arbeidsmarkt en op mensen met een indicatie begeleiding Awbz, Regionaal
Kompas of Wmo. Het project is in gang gezet om de vernieuwing in het sociale domein in de
praktijk vorm te geven en in samenhang te ontwikkelen door te ‘doen’. Daarnaast loopt het spoor
van de beleidsontwikkeling rond de decentralisaties in het sociaal domein. Ervaringen in de prakrijk
worden zo meegenomen in het gemeentelijk beleid.
Het doel van het project is vierledig (en sluit hiermee nauw aan op de werkeenheid geluk&co van
Riwis en de Passerel):
• In de buurt voor de doelgroep ‘meedoen’-plekken realiseren: organisaties met elkaar samen
laten werken en vanuit de praktijk het veranderingsproces vormgeven, ontkokeren en
verbinden om:
o de begeleiding van individueel naar meer collectief vorm te geven,
o de verschillende domeinen Werk & Inkomen en de Wmo te ontkokeren,
Directieverslag Stichting Riwis Zorg & Welzijn vastgesteld door RvT 28 mei 2013
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Spoor 8 is geïnitieerd in het kader van de naastbetrokkenenbeleid en wordt gefinancierd door de
provincie Gelderland.
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•
•

•

o organisaties en gemeente anders laten werken,
o in samenhang de ontwikkelingen in de praktijk vorm te geven,
o het professioneel handelen anders vorm te geven door samen te leren.
Het verkennen van de mogelijkheden om te komen tot een match voor iemand die niet
participeert en zo een plek krijgt waar hij tot zijn recht komt en zijn talent kan inzetten.
Het veranderingsproces in de praktijk vormgeven zodat er op niveaus van organisaties
verbindingen ontstaan door samen te werken, in de ontwikkeling van collectieve algemene
voorzieningen als betekenisvol steunsysteem in buurten en wijken, vanuit een inclusieve
benadering.
Domeinen ontkokeren: van zorg en welzijn en de gemeentelijke domeinen Werk en Inkomen en
de Wmo.

Samenwerkingsprojecten

Sociaal Teams
Riwis werkte in het verslagjaar samen met de vier sociaal teams in Apeldoorn vanuit de begeleiding
van cliënten binnen het Laatste Kansbeleid. Dit beleid bestaat uit hulp, ondersteuning en activering
aan zittende huurders van één van de woningcorporaties in de gemeente Apeldoorn met huur- en
andere schulden, psychische, verslavings- en opvoedingsproblemen. De begeleiding is dwingend
van karakter. Het sociaal team is een multidisciplinair team dat de multiproblem huishoudens in
een wijk bespreekt waarbij een zorgaanbieder optreedt als casemanager. In december is deze
aanpak veranderd. Er is gestart met een pilot 'systeemcoach' die 16 uur in een gezin/systeem voor
een periode van een half jaar begeleidt.
Samen op Dreef
Dit project waaraan verschillende organisaties binnen een wijk van Apeldoorn samenwerken richt
zich op drie deelresultaten:
• Daadkracht. De vrijheid nemen om problemen op te lossen zoals jij denkt dat goed is. Doen wat
‘nodig’ is. Kleine, snelle verbindingen maken, in gevallen waar zaken nu ‘blijven hangen’ tussen
organisaties of die je niet alleen kunt oplossen. Los van organisaties en beperkende regeltjes.
Niet ‘ingewikkeld doen’.
• Zelfredzaamheid. Door bezuinigingen bij allerlei organisaties moeten mensen meer
‘zelfredzaam’ worden en ‘in hun eigen kracht’ komen. Dat gaat niet vanzelf, daar is begeleiding
en bewustwording voor nodig.
• De vraag ophalen in de buurt, om mensen helpen voorbereid te zijn op toekomstige
zorg/welzijn/woonvragen (preventief werken) en een (beter) beeld te krijgen wat er speelt in
de wijk (verborgen problematiek).
CJG4Kracht
Dit samenwerkingsproject is ontwikkeld vanuit een nieuwe werkwijze van professionals van
verschillende organisaties die laagdrempelig en zonder indicatiestelling snel en effectief gezinnen
begeleiden. Het project richt zich op versterken van opvoeding, gezinssituatie en ontwikkeling van
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FACT teams
In 2012 is Riwis gaan deelnemen aan FACT teams om mensen met een langdurige zorgvraag te
begeleiden en te ondersteunen in hun herstel. In deze teams gaan behandeling en support, 'cure
and care' hand in hand. Cliënten worden thuis begeleid, zodat ze op de eigen situatie toegesneden
steun krijgen om weer mee te doen in de maatschappij op een manier waar zij zich prettig en veilig
bij voelen; aan een leven buiten de GGz met een zinvolle dagbesteding, sociale betrokkenheid en
meer meedoen in de samenleving.
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kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar. Doel van deze hulp aan huis is vergroten van competenties
van gezinsleden, het creëren van een situatie waarin de kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen en
ouders versterken in hun oplossingsstrategieën. Daarnaast is een doel de vrijwillige hulp aan huis
voor gezinnen zo snel en effectief mogelijk toegankelijk te maken vanuit het CJG. Belangrijk
voordeel hiervan is dat het mogelijk wordt om bij beginnende opgroei– en opvoedproblemen tijdig
hulp aan huis te bieden.
Zorgprogramma’s
Met de ontwikkeling van zorgprogramma’s verstevigt Riwis haar in-, door- en uitstroombeleid van
cliënten omdat ze hierin dit beleid hand-en-voeten geeft. In het verslagjaar is Riwis gestart met het
schrijven van zorgprogramma’s waarin de doelen, activiteiten en het kader van de zorgverlening
aan een specifieke cliëntgroep staan vermeld evenals modules die aansluiten op de leefdomeinen
van de cliënt. De zorgprogramma’s zijn gericht op het (opnieuw) in kracht zetten en herstel van
maatschappelijke participatie van de cliënt. In het verslagjaar is de ontwikkeling van het
zorgprogramma Jeugd gestart. Programma’s over Volwassenen en VVT worden in 2013 ontwikkeld.
4.2.2

Geloof in eigen kunnen: medewerkerperspectief

Binnen de Wmo wordt de zorg voor cliënten meer dan ooit verbonden met andere domeinen. Riwis
richt zich erop om ten aanzien van haar zorgverlening integraal en in samenhang te denken. Riwis
verbindt aan zorg leren, werken en maatschappelijke participatie. Daarnaast equipeert ze, in het
zicht op Scheiden van wonen en zorg, haar cliënten tot het meer zelfstandig wonen en kent ze
grote waarde toe aan zorg in verbondenheid met het systeem van naastbetrokkenen en
mantelzorgers. Riwis doet in aansluiting hierop in hoge mate een appèl op de ondernemingszin van
medewerkers. Veranderbereidheid, oplossingsgerichtheid, verbindingskracht, creativiteit,
taakzelfstandigheid en een avontuurlijke geest zijn vaardigheden die haar medewerkers meer dan
ooit zullen moeten uitdragen.

Veranderkunde
Het leertraject ‘veranderkunde, persoonlijk en coachend leiderschap’ voor leidinggevenden en
staffunctionarissen is gestart in 2010 en beoogde een omslag in denken en handelen; het
ontwikkelen van een open, ondernemende houding en het creëren van innovatieve, klantgerichte
zorg- en welzijnsconcepten. Centraal in het leertraject van de leidinggevenden stond de
ontwikkeling van situationeel naar coachend leiderschap, in die van de staffunctionarissen hun
adviesrol (interne klantgerichtheid). Dit leertraject is in 2012 succesvol afgerond.
Het leertraject was thematisch opgebouwd en bestond uit vier tweedaagse workshops
(4 dagdelen). De opzet was onderzoekend, interactief en praktijkgericht. Van de deelnemers werd
een praktische actieve inbreng verwacht. Zij werden geprikkeld tot dialoog met elkaar en reflectie.
De workshops boden een ‘werkplaats’ waarbij in verschillende soorten oefeningen werd
geëxperimenteerd met alternatieve benaderingen en gedragsstijlen.
De kernwaarden/cultuurafspraken (grip op geluk) van Riwis werden evenals de visie en de missie,
meegenomen in de workshops van het leertraject.

Hoofdstuk: Beleid, inspanningen en prestaties

Om medewerkers te ondersteunen in deze veranderde visie op zorg heeft Riwis het
managementteam, teamleiders en key figures deel laten nemen aan de training Veranderkunde.
Daarnaast is ze gestart met het project GAAN.
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GAAN
Riwis heeft in 2012 met het project GAAN (Gewoon Anders, Ambulantisering en Nieuw) de
beweging in gang gezet om zich inhoudelijk en bedrijfsmatig voor te bereiden op de transitie van de
Awbz naar de Wmo en daarbij de kwaliteit van de zorg voor de cliënt in de ambulante zorg te
behouden. Centraal in het project stond de overgang van ambulante begeleiding naar een aanbod
van collectieve arrangementen. In dit project werd ook aandacht besteed aan slimmer (lean)
werken, het verbeteren van de kwaliteit, het verkrijgen van meer plezier in het werk en het
realiseren van een gezonde, efficiënte bedrijfsvoering om daarmee de organisatie effectiever,
efficiënter, slagvaardiger en flexibeler te maken. Deze verandering in cultuur en gedrag was al
ingezet met het leerproject Veranderkunde.
Binnen het project GAAN is ook nog een deelproject gestart dat de regeldruk binnen de ambulante
zorg en de zorgtoeleiding in kaart heeft gebracht vanuit de vraag of zorg geleverd kan worden met
behoud van kwaliteit, met minder regels en meer werkplezier opdat er meer tijd is voor de directe
zorgverlening. De betrokken medewerkers van Riwis hebben 25 knelpunten gesignaleerd en
hebben een inschatting gemaakt van de kosten die gemoeid zijn met deze knelpunten.
Het project GAAN is ondersteund door het programma In voor Zorg! met de inzet van twee
adviseurs.

Riwis wil de externe omgeving en de interne organisatie beter op elkaar laten aansluiten. Aan het
slimmer werken werden de volgende doelen verbonden:
• Riwis wil leren zich te focussen op het afgesproken doel.
• De organisatie wil gaan werken aan duidelijke kaders en regelarme omgeving.
• De organisatie wil gaan werken vanuit het ‘KAN WEL’ denken.
• Focussen op kwaliteit.
• Focussen op het primair proces.
• Lean stroomlijnen processen.
• Financieel gezond zijn.
• Gezonde balans tussen staf/lijn/professionals.
Met GAAN is Riwis Wmo proof volgens de principes van slimmer werken. Riwis kent daardoor meer
verbindingen extern en intern, lagere administratieve lasten en kosten, een hogere kwaliteit, meer
tevreden cliënten en een gezonder bedrijfsresultaat.
HRM
Riwis heeft ter ondersteuning van haar uitgangspunten naar integraal management en
ontwikkellijnen het team P&O geherstructureerd en ingericht naar de taak van Human Resource
Management. Het team heeft zich in het verslagjaar aansluitend gericht op
competentiemanagement, een nieuw functie- en loongebouw, het opleidingsbeleidsplan en een
nieuwe managementstructuur.
Competentiemanagement
Riwis heeft in het verslagjaar een aanzet gegeven aan competentiemanagement als onderdeel van
haar HRM-beleid en als ontwikkel- en sturingsinstrument om op een effectieve wijze sturing te
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Riwis heeft bij In voor zorg! Inmiddels een tweede tranche aangevraagd met nieuwe doelstellingen
aansluitend op de transitie versnelde afbouw ZZP 1 tot en met 3. Hierin volgt Riwis twee sporen:
het ondersteunen van cliënten in die transitie en in het ondersteunen van medewerkers in het
nieuwe werken.
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kunnen geven aan de ontwikkeling van het menselijk potentieel binnen Riwis in een richting die
ondersteunend is aan de gekozen strategie.
Functie- en loongebouw
In 2012 heeft Riwis voor een belangrijk deel het functiegebouw herschreven naar een generiek en
organiek functiegebouw teneinde een managementtool te generen om antwoord te geven op
functiedifferentiatie en flexibilisering van formatie en projectfinanciering. In 2013 zal het nieuwe
functie- en loongebouw worden ingevoerd.
Managementstructuur
De gewenste structuurwijziging is uitgewerkt in de Blauwdruk strategisch management
ontwikkeling 2012-2016. Hierin zijn ook het financieel herstelplan en de externe ontwikkelingen op
landelijk politiek niveau meegenomen. Het doel van de structuurwijziging is te komen tot een
effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering op strategisch niveau. De blauwdruk strategisch
management draagt er onder andere aan bij dat:
• de overhead verder geprofessionaliseerd wordt naar efficiënte servicegerichte ondersteuning,
• een flexibele inrichting van werk- en aansturingsprocessen,
• een verschuiving van werkprocessen om sterker tegemoet te komen aan de cliëntvraag en de
eigen regie van medewerkers,
• een concrete vertaling van visie en missie in strategische plannen van aanpak per cluster.
In het managementstatuut dat ook in het verslagjaar is vastgesteld in het integraal management
verder uitgewerkt met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie.
De blauwdruk is in 2012 geaccordeerd door het managementteam, de Raad van Bestuur en de
Raad van Toezicht. De nieuwe structuur die is ingegaan per 1 januari 2013 ziet er als volgt uit:

Manager Staf

Manager Zorg
Ouderen

teamleiders zorg

Manager Zorg
Volwassen en
Jeugd en Gezin

teamleiders zorg

JuridischEconomisch
Adviseur RvB

Manager Geluk &
Co

teamleiders G&C

Manager F&I

Projecteigenaar
Vastgoed

Manager HRM

Teamleider F&I

teamleider
facilitair
schoonmaak

Planning &
Control

teamleider
facilitair
onderhoud

Financien en
Salarisadm.

staf en services
faclitair

clienten/productie
administratie

Teamleider ICT

Hoofdstuk: Beleid, inspanningen en prestaties

RvB

4
0
Directieverslag Stichting Riwis Zorg & Welzijn vastgesteld door RvT 28 mei 2013

Opleidingen
In 2012 is het nieuwe opleidingsbeleid met bijbehorende regeling studiefaciliteiten vastgesteld.
Opleidingen is hiermee volgens de principes van integraal management belegd in de lijn.
De Riwis academie werd afgerond voor de zomer. Medewerkers onderhoud, administratie
secretariaat en receptie hebben nog begin 2012 scholingen gevolgd, onder andere Excel voor
gevorderden, communicatie en technische onderwerpen. Eind september werd de academie
afgesloten met een certificaatuitreiking. Veel deelnemers kregen één of meerdere deelcertificaten.
In het kader van de intensiveringmiddelen langdurige zorg zijn er opleidingen gefaciliteerd voor
teams en individuele medewerkers:
•
Cluster Jeugd en Gezin: Hoe((zo) Volwassen? en systeemgericht werken,
•
Cluster Volwassenen en Jeugd en Gezin: met onder meer:
- psychopathologie in samenwerking met de werkeenheid leren&co van geluk&co,
- psychopathologie in samenwerking met een ketenpartner,
- motiverende gespreksvoering, middelengebruik en signaleren en begeleiden
- financiën en schuldhulpverlening,
- zelfredzaamheid voor cliënten met autistisch spectrum stoornis (ASS).
•
Cluster Ouderen: workshops over decubitus, incontinentie, valpreventie en medicatie

Intensiveringsgelden
In het verslagjaar heeft Riwis binnen de VVT zes BBL-leerlingen bovenop de formatie (met veertien
BBL-leerlingen) aangenomen, zes praktijkbegeleiders en een coördinator voor het stagebureau.
De trainingen voor praktijkbegeleiders/leergroepcoaches Competent methodisch opleiden in de
beroepspraktijk en Train de trainer voor assessoren hebben ertoe bijgedragen dat Riwis de licentie
in huis heeft gehaald assessoren op te leiden.
Het stopzetten van de intensiveringsgelden voor de GGz hebben ertoe geleid dat acht leerlingen
niet konden starten.
4.2.3

Resultaat en rendement: organisatieperspectief

De onderwerpen die te maken hebben met deze ontwikkellijn zijn in dit directieverslag terug te
vinden in paragraaf 3.2 Raad van Bestuur, paragraaf 3.4 Bedrijfsvoering en in paragraaf 5.5
Financieel beleid.

4.3

Kwaliteit

Riwis onderschrijft een visie op kwaliteit die uitgaat van een integraal systeem dat streeft naar een
continu proces van kwaliteitsverbetering. Het kwaliteitsbeleid wordt samen met het
instellingsbeleid geformuleerd en uitgevoerd. Kwaliteitsinstrumenten staan ten dienste van
organisatieontwikkeling en ondersteunen deze.
Ten aanzien van de reguliere bedrijfsvoering heeft Riwis vanuit kwaliteit zich gericht op de
processen rond het lean management en de zogenoemde 1-puntslessen vanuit het project GAAN.
4.3.1

Kwaliteit van Zorg

Riwis heeft in 2012 vier cliënttevredenheidsonderzoeken laten uitvoeren. Het betrof de beide
thuiszorgteams, het intramurale team De Beekwal en alle GGZ teams.
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Daarnaast zijn er vijf VVT-medewerkers opgeleid tot Helpende aangevuld met de training toedienen
van medicatie en hebben de zorgcoördinatoren in de VVT hun leertraject coaching afgesloten in
2012.
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Thuiszorg De Beekwal
De cliënten van het thuiszorgteam van De Beekwal
geven de zorg een 8,89. Het hoogste scoort de
informatievoorziening: 89% van de cliënten is
hierover tevreden. Dee cliënten waarderen hun
thuiszorg hoger dan het landelijke gemiddelde.
Alleen de dimensie ‘Effect van de zorg op iemands
leven’ scoort lager dan het gemiddelde.

Rood = De Beekwal

Het thuiszorgteam De Beekwal wil de cliënt zoveel
mogelijk in zijn eigen kracht zetten! Hierop
onderneemt het de volgende acties:
anderen inschakelen, zoals familie, buren, en
welzijnswerk, zodat het netwerk
n
van de cliënt
vergroot,
- zorgen voor een veilige leefomgeving en een
zinvolle dagbesteding,
- benutten van de email adressen van
familieleden voor de communicatie,
- verminderen van het aantal hulpverleners.

De cliënten van de thuiszorg Tolzicht waren
heel tevreden over de zorg en gaven die het
rapportcijfer 8,19.. Het team ondersteunt
onders
de
cliënten bij die zaken die zee zelf belangrijk
vinden, vanuit de missie van Riwis ‘geloof in
eigen kunnen’.
69% van de cliënten is tevreden over de wijze
van communicatie. Dit team start in navolging
van het team De Beekwal met
m het
inventariseren van email-adressen
adressen van
familieleden.

Rood = Tolzicht

Hoofdstuk: Beleid, inspanningen en prestaties

Thuiszorg Tolzicht
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Intramuraal De Beekwal
De cliënten verblijf in De Beekwal oordelen
positiever dan het gemiddelde,
gemiddelde met name op
het gebied van bejegening,, schoonmaak en
privacy. Alleen informatie scoort onder het
landelijke gemiddelde. De vraag wanneer de
cliënt zorg wil ontvangen, wordt niet altijd aan
de cliënten gesteld.

Rood = Intramuraal De Beekwal

GGZ BW

GGZ Ambulant:
De cliënten ambulant GGz scoren
conform het landelijke gemiddelde.
Alleen
lleen het ervaren functioneren van
de cliënt zelf wordt lager
gewaardeerd dan het gemiddelde.
De ROM, het onderzoek naar de
kwaliteit van het leven van de
cliënten,, ondersteunt deze
d
conclusie. De ambulante cliënten
cliën
waarderen hun leven kritischer /
negatiever dan de cliënten
beschermd wonen, maar dit is niet
te vergelijken met het landelijke
gemiddelde.

Hoofdstuk: Beleid, inspanningen en prestaties

De cliënten beschermd wonen GGz
scoren op bijna alle punten gelijk
aan het landelijke gemiddelde. Iets
hoger waarderen
arderen zij de Informed
Consent; de mate waarin zij mogen
meebeslissen oftewel het hebben
van hun eigen regie. Negatiever
dan het landelijke gemiddelde is de
informatie-voorziening
voorziening.
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In 2013 vinden twee onderzoeken plaats: naar de huishoudelijke hulp en de Intramurale verzorging
Tolzicht. De uitkomsten onder de GGz-cliënten worden besproken met de teamleiders en de
zorgteams. Daarbij worden de resultaten per woonzorgregio gekoppeld aan de uitkomsten van de
ROM.
Routine Outcome Measurement (ROM)
Riwis maakt de output van haar activiteiten inzichtelijk met het afnemen van een Routine Outcome
Measurement (ROM). Riwis heeft – net als de overige RIBW’s – gekozen voor de Mansa, een
enquête die de kwaliteit van leven van de cliënt meet. De cliënt zelf vult de enquête in zodat hij/zij
zichzelf evalueert.
In 2011 werd de Mansa afgenomen met interviews door andere cliënten. De respons was zo laag
dat Riwis in 2012 ervoor gekozen heeft de enquêtes via de begeleiders uit te delen. Dit heeft de
respons verhoogd naar 44% (414 cliënten). Riwis continueert deze werkwijze in 2013 en streeft
daarbij een respons van 60% na.
Uit de ROM komt naar voren dat ambulante cliënten de kwaliteit van hun leven net iets lager
waarderen dan de cliënten in een verblijfslocatie. Op de punten ‘woonomstandigheden’ en
‘seksuele leven’ scoren de ambulante cliënten hoger dan de cliënten met een verblijfsindicatie.
Cliëntveiligheid
Riwis hanteert voor alle soorten incidenten een procedure: de MICA, waarin zowel de cliënt- als
medewerkerincidenten worden opgenomen. Incidenten worden niet gemeld omdat er iets ‘fout’ is
gegaan, maar om medewerkers te helpen zich te ontwikkelen. Riwis ziet elk gemeld incident als een
start voor ontwikkeling. De medewerker is daarom niet verplicht een incident te melden. Als deze
niet het idee heeft dat er van het incident kan/moet geleerd worden, hoeft het incident niet
gemeld te worden.

De meeste incidenten zijn agressie-incidenten. Dit betreft vele vormen van agressie: van
uitschelden tot vernieling. Binnen het cluster Volwassenen zijn 322 incidenten gemeld.

Hoofdstuk: Beleid, inspanningen en prestaties

Het aantal gemelde incidenten in 2012 is 1143. De minste incidenten zijn gemeld binnen het cluster
Jeugd & Gezin: 114.
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Er zijn 726 incidenten gemeld binnen het cluster Ouderen, waarvan 528 binnen de VVT-teams. Ten
opzichte van de afgelopen tweejaar is het aantal valincidenten gestegen en het aantal medicatieincidenten gedaald.
Naast de MICA sturen de zorgteams ook proactief op veiligheidsrisico’s. Een hulpmiddel hierbij is
het veiligheidsplan. Het eindresultaat bestaat eruit dat elk team actie uitzet op een aantal risico’s
die betrekking hebben op het eigen team.
De risico’s betreffen feitelijke risico’s, zoals brand, vallen
en agressie, en risico’s die in de cultuur van een team
zitten, zoals of medewerkers elkaar durven aan te spreken
op fouten of hun eigen mening durven te geven.

Hoofdstuk: Beleid, inspanningen en prestaties

In het verslagjaar deden zich dertig tentamen suïcides voor. Er hebben zich geen geslaagde
suïcidepogingen voorgedaan.
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Klachtafhandeling
De klachtafhandeling van Riwis heeft als doelstelling de klacht serieus af te handelen om de relatie
tussen de klager en aangeklaagde te herstellen, bij voorkeur door de klager en de aangeklaagde de
klacht samen op te (laten) lossen, desgewenst ondersteund door een vertrouwenspersoon. Als dit
niet leidt tot het gewenste resultaat dan wordt de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie. De
klachtencommissie van Riwis heeft een externe, vaste, onafhankelijke voorzitter die meester in de
rechten is. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van de
binnengekomen klacht, worden de leden van de klachtencommissie gekozen, die op persoonlijke
titel deelnemen aan de klachtencommissie. Deze commissieleden hebben geen directe relatie met
de cliënt en of de begeleiding en zijn afkomstig uit het management of de Staf. Om te beoordelen
of dit is gelukt, belt Riwis de klager nadat de gehele klachtenprocedure is afgerond. De
werkzaamheden worden geborgd in een kwartaalrapportage op basis waarvan een interne
opdracht kan worden verstrekt dan wel beleid kan worden aangepast. De commissie rapporteert
altijd aan de Raad van Bestuur, die op haar beurt altijd op een advies reageert.
Aan de hand van enkele prestatie-indicatoren wordt beoordeeld of de klachtafhandeling ook
daadwerkelijk een bijdrage levert aan het herstel van de relatie.

Cliënten ontvangen bij in zorg name altijd een brochure over de klachtenprocedure.
Vaste samenstelling van de klachtencommissie
Klachtencommissies
Leden
Mw. mr. M.J. Ellenbroek
Mw. M.J. Willemen

SchoeBroek Advocaten & Mediators
Riwis

Hoofdstuk: Beleid, inspanningen en prestaties

In 2012 zijn 24 schriftelijke klachten binnengekomen. Dit absolute aantal wijkt nauwelijks af van
voorgaande jaren.
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Verdeling klachten 2012

In het verslagjaar is ook de klachtenprocedure geëvalueerd en bijgesteld. Dit betekende een
herpositionering van de klachtencommissie richting het Clientenservicebureau (CSB) met meer
aandacht voor mediation in plaats van het proces rond klachten.

In vergelijking met voorgaande jaren, is de vraag naar de cliëntvertrouwenspersoon gegroeid. In
2012 is er meer gebruik gemaakt van de cliëntvertrouwenspersoon dan de voorgaande jaren. Alle
vragen zijn afkomstig van GGz--cliënten.
cliënten. De behoefte aan een cliëntvertrouwenspersoon onder
VVT-cliënten is minder, vanwege vaak andere steunsystemen, zoals familie en de pastoraal
medewerker.
4.3.2. Kwaliteit van medewerkers
Tevredenheid
In 2012 heeft geen medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden. Wel zijn alle
resultaten besproken in de teams.
Er wass een lichte daling van de algehele tevredenheid
tevrede
te bemerken mogelijk als gevolg van het
negatieve resultaat van Riwis over 2011 en de acties die hierop werden uitgezet. Factoren die ook
bepalend lijken
n voor de algemene tevredenheid zijn de mate waarin medewerkers tevreden zijn
over de samenwerking binnen de organisatie én de mate waarin medewerkers zelfstandig hun werk
kunnen uitvoeren.
Het MTO is op teamniveau opgepakt via 1-puntslessen. Deze lessen zijn afkomstig vanuit de leanmethodiek en vormen een hulpmiddel om medewerkers zelf verantwoordelijk
verantwoordelijk te maken voor hun
eigen
n problemen/oplossingen. Hiermee is van het doel (medewerkers zelfstandigheid bieden) ook
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Cliëntvertrouwenspersoon
In 2012 vielen de cliëntvertrouwenspersonen organisatorisch onder de secretaris Raad van Bestuur.
Gedurende de eerste helft van 2012 was er een cliëntvertrouwenspersoon voor 8 uur per week en
een ambulant begeleider die de taak van cliëntvertrouwenspersoon
cliëntvertrouwenspersoon voor maximaal 2 uur per week
vervulde. In de tweede helft van 2012 is een nieuwe cliëntvertrouwenspersoon aangesteld voor 16
uur per week.

4
7
Directieverslag Stichting Riwis Zorg & Welzijn vastgesteld door RvT 28 mei 2013

een middel gemaakt (om de medewerkertevredenheid te verhogen). Er zijn in het verslagjaar
twaalf 1-puntslessen opgesteld.
Op stichtingsniveau is de medewerkertevredenheid opgepakt door acties in te zetten die de leidde
tot het behoud van de werkgelegenheid. Tevens is ingezet op de rechten van de medewerkers,
zoals de Klokkenluidersregeling.
Informatiebeveiliging
Riwis heeft in het verslagjaar de informatiebeveiliging conform de NEN 7510 beschreven en in haar
processen geborgd.

4.4.

Financieel beleid

Resultaat 2012
Riwis heeft het boekjaar 2012 afgesloten met een positief resultaat ad € 1.305.234.
Exploitatie en behaalde opbrengsten 2012
Indien het resultaat wordt gecorrigeerd met de incidentele posten bedraagt het
(genormaliseerde)resultaat € 1.783.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de opgenomen
voorziening voor de mogelijke nacalculatie op Kind&Jeugdplaatsen 2011. De uitkomst van de door
Riwis gestarte bezwaarprocedure bij de NZa was bij het afronden van het financieel jaarwerk 2012
nog niet bekend.
Het hogere genormaliseerde resultaat wijkt 0,5 miljoen positief af van de begroting 2012 en is
behaald door ingezette ombuigingsmaatrgelen voor een betere fianciele positie van Riwis.

Solvabiliteitsratio
EV / totaal opbrengsten
D(ebt)-S(ervice)C)overage)-R(atio)

Voorwaarde
ABN AMRO

Voorwaarde
RABO

Resultaat Riwis
30-12-2011

Resultaat Riwis
31-12-2012

10%

7,5%

2,1%

5,8%

-

1,3

1,0

1,7

In de begroting 2012 was gesteld dat de solvabiliteit van Riwis in de komende vier jaren naar
minimaal 15% moet worden verhoogd voor een goede vermogenspositie en te kunnen voldoen aan
de minimale ratio’s, die de banken voorschrijven. Om dit te bereiken was een minimaal
jaarresultaat 2012 van € 1.200.000 noodzakelijk. Met het behaalde jaarresultaat heeft Riwis
voldaan aan de opdracht van de begroting.
Financiering
Uit voorgaand overzicht blijkt dat voldaan wordt aan de vereiste ratio’s van de Rabobank. Dat is
echter niet het geval bij de Abn Amro. De Abn Amro heeft opnieuw de continuïteit van Riwis
gewaarborgd door het afgeven van een waiververklaring, echter zonder aanpassing van de
voorwaarde.
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Eigen vermogen en solvabiliteit
Als gevolg van het positieve resultaat is het totaal eigen vermogen van Riwis Zorg & Welzijn per 31
december 2012 toegenomen met € 1.305.234 tot € 2.585.724. Dit levert de volgende ratio’s op:
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Liquiditeit en financieringsbehoefte
Uit de liquiditeitsbegroting blijkt gedurende dat in 2012 een positief rekening courant saldo
bestaat, eindigend ultimo 2012 op € 6,4 miljoen, waarmee Riwis kan blijven voldoen aan haar
betalingsverplichtingen. Dit zet zich voort in 2013/2014 onder gelijkblijvende omstandigheden.
Op dit moment zijn er geen grote investeringen gepland en is er dus geen sprake van een nieuwe
financieringsbehoefte. Wel zijn er nog twee projecten in ontwikkeling (Van Galenstraat/Oude
Beekbergerwerg en Henri Dunantlaan), maar deze trajecten hebben nog niet geleid tot een
definitieve businesscase. Voor het project Van Galenstraat/Oude Beekbergerweg is € 1.800.000
gereserveerd in het investeringskrediet. Voor de Henri Dunantlaan zal zo nodig een aanvraag bij de
Rabobank worden ingediend.
Impairment
Het impairmentonderzoek dat per 31 december 2012 plaats gevonden door AAG inzake de
bedrijfswaarde berekening van het vastgoed van Riwis, overeenkomstig de RJ-655, heeft
geresulteerd in de constatering dat er geen afwaardering nodig was.

Stelselwijziging voorziening groot onderhoud
In 2012 heeft een stelselwijziging plaats gevonden t.a.v. de voorziening groot onderhoud.
Tot en met boekjaar 2011 werd voor uitgaven van groot onderhoud een voorziening
gevormd. Met ingang van het boekjaar 2012 worden de kosten van groot onderhoud
beoordeeld op de activeringscriteria. Indien aan deze criteria wordt voldaan dan worden de
kosten geactiveerd en afschreven gevormd. De vergelijkende cijfers van de
resultatenrekening over 2011 zijn dienovereenkomstig aangepast. Met deze stelselwijziging
wil Riwis Zorg & Welzijn komen tot een betere aansluiting met geldende
verslaggevingsregels en zuiverdere toerekening van het resultaat bereiken.
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Voorziening afvloeiing personeel
De ingezette ombuigingsmaatregelen 2011 hebben geleid tot maatregelen, die vastgelegd zijn in
een herstelplan. Door deze maatregelen zijn een aantal medewerkers boventalling verklaard.
Echter door de toekenning van de middelen langdurige zorg konde deze medewerkers binnen de
doelstellingen van het onderliggende plan ingezet worden. De toekenning van deze middelen is
echter verkort van drie naar één jaar. Hierdoor zijn deze medewerkers eind 2012 alsnog boventallig
verklaard. De kosten zijn vastgesteld op € 213.834. Hiervoor is een voorziening getroffen.
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5.

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Riwis

De Raad van Bestuur van stichting Riwis Zorg & Welzijn te Apeldoorn
heeft het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
2012 van stichting Riwis Zorg & Welzijn vastgesteld in de vergadering
van 28 mei 2013

Mw. E. ten Have-Weustenenk MSM
voorzitter Raad van Bestuur

De heer drs. A.J. van Oosten
voorzitter Raad van Toezicht

Mw. B.A.M.G.J. Hooijmans
vice-voorzitter Raad van Toezicht

De heer M. van Stroe
secretaris Raad van Toezicht

De heer mr. R.Ph. Gerzon
lid Raad van Toezicht

De heer drs. H.G.M.J. Pernot RA
lid Raad van Toezicht

De heer dr. J.J.H. Rogier
lid Raad van Bestuur

Uit overwegingen van veiligheid en privacy nemen wij geen handtekeningen op in deze versie van het
jaardocument. In plaats hiervan is het formulier ‘handtekening jaarverantwoording’ ondertekend en
opgestuurd naar het CIBG. Een versie met handtekeningen is beschikbaar bij Riwis.
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De Raad van Toezicht van stichting Riwis Zorg & Welzijn te Apeldoorn
heeft het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
2012 van stichting Riwis Zorg & Welzijn vastgesteld in de vergadering
van 28 mei 2013.
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