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1. Inleiding en verantwoording

Reinaerde continueert koers gericht op regie bij cliënt
In 2015 zijn belangrijke doelstellingen gerealiseerd. Op basis van interne evaluaties en externe feed-
back hebben wij vastgesteld dat de koers 2013 - 2015 Sterk in ontwikkeling staat als een huis. Wij zijn 
goed in het aanmoedigen van cliënten en medewerkers om meer uit zichzelf te halen en zich sterk en 
ambitieus te ontwikkelen. We sluiten op de mogelijkheden van cliënten aan en ondersteunen hen in hun 
eigen omgeving waar dat nodig is. De tot stand gebrachte lokale organisatievorm maakt dit mogelijk. 
Door de contracten met de gemeenten is de dienstverlening aan cliënten gecontinueerd en zijn er veel 
samenwerkings verbanden aangegaan. 

De doelstellingen zijn niet afgerond; een aantal onderwerpen heeft een vervolg gekregen in de hoofddoe-
len 2016 – 2018. In de strategiebrief voor deze periode met als titel Het beste uit jezelf halen staan onze 
ambities geïnspireerd en concreet vermeld met als nieuwe hoofdlijnen:
• cliënten ontwikkelen zich in de samenleving
• medewerkers groeien mee
• Reinaerde is SLIMM georganiseerd
• waarde toevoegen aan de samenleving.

Vier perspectieven geven goede focus 
De nieuwe wetgeving heeft bijgedragen aan sociale innovatie op weg naar een sterkere samenleving,  
en aan meer invulling van eigen verantwoordelijkheid en intensieve samenwerking. Het benoemen van 
vier strategische perspectieven heeft ons op team-, regio- en organisatieniveau geholpen om een goede 
focus op de doelstellingen te houden. Zij vormen de rode draad door dit verslag:
• cliënten doen meer zelf
• medewerkers hebben de ruimte
• de organisatie is eenvoudiger
• financieel voorbereid op de toekomst.

We moedigen zelfredzaamheid aan 
Ieder mens is zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk en in staat om zo nodig met ondersteuning van een 
persoonlijk netwerk en/of van professionals zelfredzaam te blijven. In deze ambitie kunnen mensen met 
een beperking hun mogelijkheden meer benutten en kunnen zij zich blijven ontwikkelen. 

Ik dank cliënten en hun familie, dat zij gekozen hebben voor dienstverlening bij Reinaerde en voor hun 
intensieve bijdrage aan de ontwikkeling van het werk en onze organisatie. Medewerkers bedank ik voor 
hun grote en deskundige inzet en inspiratie in hun vak. Dank aan samenwerkingspartners lokaal en 
regionaal zonder wie wij niet in staat zijn om goede en eigentijdse arrangementen voor cliënten samen 
te stellen en uit te voeren.

Ella van Lingen
bestuurder

Op 28 juni hebben medewerkers en cliënten 
deelgenomen aan de ‘Grand Départ’. Deze offi ciële 
toerversie werd een week voor de start van de Tour 
de France in Utrecht georganiseerd. Deelname aan 
dit grootse evenement betekende voor cliënten, 
familie, vrijwilligers, samenwerkingspartners en 

collega’s een aantal weken voorbereidingen treffen, 
grenzen verleggen, trainen, nieuwe dingen leren en 
vooral veel plezier beleven met elkaar. Zo werken 
we midden in de samenleving op geïntegreerde 
wijze aan persoonlijke en organisatiedoelen. 
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2. Profi el van de organisatie
2.1 Algemene identifi catiegegevens

_____________________________________________________

Adres Postbus 3364
Postcode 3502 GJ
Plaats Utrecht
Telefoonnummer 030 229 99 22
Kamer van Koophandel  30170001
E-mail info@reinaerde.nl
Website www.reinaerde.nl
_____________________________________________________

2.2 Overzichtelijk en lokaal georganiseerd 
De organisatiestructuur van Reinaerde is hier naast
weergegeven. Voor cliënten en hun familie of ver-
  tegenwoordiger is de begeleider de contactper-
soon. Reinaerde heeft een platte organisatiestruc-
tuur. We bieden dienstverlening die sterk lokaal is
vervlochten, we zijn gemeentelijk georganiseerd.

Reinaerde kent negen regio’s, aangestuurd door 
acht regiomanagers. 

Ontwikkeling zit al heel lang in het hart van de 
organisatie en dat blijft de leidraad bij de wijze 
waarop we ons werk organiseren en uitvoeren. 
De gemeenschappelijke ondersteunende taken 
zijn ingedeeld in vier procesgroepen. Reinaerde 
heeft voor informatisering en automatisering 
samen met Amerpoort één team ingericht. Er 
wordt gewerkt met lokale, regionale en centrale 
medezeggenschap door en met cliënten en familie. 
Medezeggen schap door en met medewerkers is 
op elk niveau relevant. De ondernemingsraad is 
centraal gepositioneerd. Eindverantwoordelijk is 
de bestuurder. De toezichthoudende rol ligt bij 
de raad van toezicht. 
Reinaerde is een stichting. De organisatie is 
aangesloten bij de Carante Groep, een landelijk 
samenwerkingsverband van regionaal verankerde 
autonome organisaties in de zorg (care).

Tijdens het NK Atletiek in het Olympisch Stadion deed Linda van Zwol mee met de 1 km-loop. 
Haar broer Rik van Zwol en begeleider Daniëlle Schouw staan achter haar.
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2.3 Kerngegevens  
2.3.1 Mensen met een beperking
ontwikkelen zichzelf 
Reinaerde ondersteunt mensen met een beperking, 
midden in de samenleving, bij het ontwikkelen van 
hun eigen kracht. Zo luidde in 2015 onze missie. 
Wij bieden ondersteuning of zorg waar dat nodig 
is. We staan mensen bij in iedere fase van hun 
leven: als kind, jongere, volwassene en oudere. We 
stemmen onze begeleiding af op de lokale situatie 
en werken nauw samen met andere zorgverleners 
en organisaties. Medewerkers hebben veel kennis 
van en ervaring in het werken met mensen met 
een beperking. Wij bieden een breed palet aan 
dienstverlening in de vorm van begeleiding, per-
soonlijke verzorging, verpleging en behandeling op 
het gebied van wonen, logeren, werken en je dag 
goed besteden Wij werken vanuit de kaders van 
Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Zorgverzeke-
ringswet (Zvw).

2.3.2 Jaar in cijfers

Aantal cliënten stabiel
Cliënten wonen en werken verspreid over 26 ge-
meenten in de provincie Utrecht en 3 gemeenten 
daarbuiten (Bodegraven, Neder-Betuwe, Zederik). 
De zorg en ondersteuning, die wij aan 3.200 cliën-
ten bieden, gaan uit van wat mensen kunnen. Dit 
varieert van tijdelijke begeleiding tot langdurige 
zorg en behandeling. Er zijn 845 vrijwilligers 
verbonden aan de cliënten en aan de organisatie. 

Stijging aantal medewerkers in de regio’s
Het aantal medewerkers is gestegen ten opzichte 
van het jaargemiddelde van 2014. We zien een toe-
name van het aantal behandelaars en begeleiders. 
Verder zien we uitbreiding van het aantal mede-
werkers bij enkele teams in de regio. Bovendien 
zijn er in de regio’s meer mensen met een tijdelijk 
dienstverband. Per 31 december 2015 telde 
Reinaerde 2.306 medewerkers (2.205 in 2014), 
dat zijn 1.660 fte (1.574 in 2014). 

Mariëlle Plekenpol geniet van het contact met begeleider Angelia Bloos.
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KERNGEGEVENS AANTAL/BEDRAG

Cliënten Wlz per einde verslagjaar 
Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofi el met dagbesteding 805

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofi el zonder dagbesteding 337

Aantal cliënten met een Volledig Pakket Thuis 18

Aantal cliënten met Modulair Pakket Thuis of extramurale zorg o.b.v. overgangsrecht 561

Aantal cliënten dat zorg inkoopt o.b.v. persoonsgebonden budget 199

Wlz, Wmo, Jeugdwet, persoonsgebonden budget, onderaannemers forensische zorg
Aantal cliënten met dagbesteding (die niet bij Reinaerde wonen) 1.284

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Omzet eerstelijnszorg € 232.804

Capaciteit 
Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief 
vroegere gezinsvervangende tehuizen 1.126

Productie Wlz gedurende het verslagjaar 
Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 290.764

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 109.800

Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis 7.016

Aantal dagdelen dagbesteding 244.132

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 2.306

Aantal fulltime eenheden (fte) personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.660

Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengsten (in €) in verslagjaar 131.249.700

Waarvan wettelijk budget voor Wlz en Zorgverzekeringswet (Zvw)-zorg, 
exclusief subsidies 114.228.196

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (exclusief subsidies en niet-gebudgetteerde 
zorgprestaties) 3.052.685

Kerngegevens 2015 
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2.3.3 In alle Utrechtse gemeenten actief
Op 1 januari 2015 zijn de nieuwe Jeugdwet, Wmo 
ten behoeve van dagbesteding en Participatiewet 
ingevoerd. Deze worden door gemeenten uitge-
voerd. In 2015 heeft Reinaerde, gefi nancierd uit de 
Jeugdwet en Wmo, cliënten o.a. ondersteund bij het 
vergroten van de zelfredzaamheid, het versterken 

van de participatie, het vergroten van de veiligheid 
en het gezond en veilig opvoeden van kinderen. 
Hierin spelen sociale teams, huisartsen, Wmo-
loketten, Centra voor Jeugd en Gezin een belangrij-
ke rol. Gemeenten werken samen in inkoopregio’s; 
de contracten verschillen per inkoopregio naar 
aard en omvang. 

De hoofdpunten van onze opdracht namens de gemeenten 

Gemeentelijke 
inkoopregio

Vraag aan Reinaerde 
vanuit Wmo

Vraag aan Reinaerde 
vanuit Jeugdwet

inhoudelijk gerealiseerd inhoudelijk gerealiseerd

Eemland
zie pag. 28

individuele en groeps-
gerichte begeleiding 
en ondersteuning

€ 247.000 individuele en gezins-
gerichte begeleiding 
en ondersteuning

€ 157.000

Lekstroom
zie pag. 16, 17, 18, 
19, 25

individuele en groeps-
gerichte begeleiding 
bij wonen en dag-
besteding

€ 671.000 individuele en gezins-
gerichte begeleiding 
voor jeugd

€ 690.000

Utrecht
zie pag. 20

individule en groeps-
gerichte aanvullende 
begeleiding en zorg in 
sociaal domein

€ 1.294.000 individuele en gezins-
gerichte aanvullende 
zorg voor jeugd

€ 2.278.000

Utrecht West
zie pag. 15, 18, 20, 27

extramurale begeleiding 
op basis van 1 persoon, 
1 plan, versterken 
zelfredzaamheid en 
voorkomen isolement

€ 392.000 individuele en gezins-
gerichte begeleiding 
en zorg voor jeugd op 
basis van 1 jongere, 
1 plan

€ 554.000

Utrecht Zuidoost
zie pag. 14, 23, 26, 
28, 29

maatwerk in individuele 
en groepsgerichte 
begeleiding

€ 376.000 individuele en gezins-
gerichte hulp en 
behandeling voor jeugd

€ 593.000

Veenendaal 
& Rhenen, 
Foodvalley
zie pag. 24

individuele en groeps-
gerichte dagbesteding

€ 293.000 individuele en gezins-
gerichte begeleiding 
voor jeugd

€ 653.000

Totaal (gerealiseerd) € 3.273.000 € 4.925.000
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We geven per gemeente aan:
• hoeveel inwoners we ondersteunen
• welke woningen en vormen van (kinder)dag-

besteding er zijn in de gemeente
• hoeveel medewerkers er werken
• welke kenmerkende samenwerkings -

verbanden of pilots er waren. 

In elke gemeente begeleiden we ook inwoners 
zonder dat we er woningen of eigen dagbesteding 
hebben. Die begeleiding bestaat uit arbeidstoelei-
ding, dagbesteding bij bedrijven en organisaties en 

verschillende vormen van ambulante begeleiding 
en behandeling bij bedrijven, scholen, thuis, of 
in gezinswoonvormen. Een deel van de inwoners 
krijgt begeleiding of zorg in naastgelegen gemeen-
ten, zoals kinderen die naar kinderdag centra in de 
omgeving gaan.

Daarnaast bieden we aan kinderen en volwassenen 
met een beperking de mogelijkheid om te logeren, 
eventueel in combinatie met dagbesteding 
(De Buitelaers).
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Gemeente Bunnik

In Bunnik ondersteunt Reinaerde ruim 20 inwoners. Bij Groendiensten worden 
mensen met een beperking begeleid bij hun toeleiding naar werk. Elke dag vertrekken 
7 vakbekwame hoveniers met cliënten (Wmo, Wlz, betaalde en niet-betaalde medewerkers) 
naar opdrachtgevers. Een jobcoach begeleidt deze trajecten.

In de meer beschermde werkplekken Groendiensten Rhijnauwen (Rhijnauwenselaan 7) 
en bij ‘Het Burgje’ (Weteringsdijk 6 in Odijk) wordt begeleiding geboden.

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

Gemeente De Bilt

In De Bilt ondersteunt Reinaerde zo’n 100 inwoners. Woningen en vormen 
van werk en dagbesteding zijn:

De Reiger - Reigerlaan 5, in Bilthoven, woningen voor mensen met 
een verstandelijke beperking.

Het Lichtruim - Planetenplein 2, in Bilthoven. Werk en dagbesteding voor mensen met een 
beperking in een cultureel en educatief centrum. Hier werken we samen met diverse orga-
nisaties. In het Lichtruim zijn onder meer een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, buiten-
schoolse opvang, de bibliotheek, het Kunstenhuis, het Centrum voor Jeugd en Gezin en een 
podiumaccom modatie voor muziek- en dansuitvoeringen gevestigd. Cliënten verrichten 
diverse taken voor de organisaties in Het Lichtruim.
Arbeidscentrum Maartensdijk - Dorpsweg 53, in Maartensdijk. Dagbesteding (assembleren 
en verpakken) voor (jong) volwassenen met een beperking.
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg - Dorpsweg 85, in Maartensdijk. Een kinderboerderij waar 
mensen werken met een verstandelijke beperking.
Buurtboerderij De Schaapskooi - Melkweg 1b in Bilthoven. Kinderboerderij waar mensen 
werken met een verstandelijke beperking.
Stal van Brenk - Voordorpsedijk 29, in Groenekan. Werkproject op een manege voor mensen 
met een beperking.  

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In De Bilt werken 40 medewerkers van Reinaerde. Samen met diverse partijen in De Bilt, namelijk de 
gemeente, Mens De Bilt, Warande, Kwintes en Bilthuysen zijn we een beeldbelproject gestart, waarbij 
onderzocht wordt in hoeverre zorg op afstand mogelijk is.

De Bilt

Groenekan
Bilthoven

Maartensdijk

n 
rkers) 

Bunnik
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Gemeente De Ronde Venen

In De Ronde Venen ondersteunt Reinaerde ruim 50 inwoners.  
In de gemeente is er een woning en een dagbestedingsplek:

De Merenhof - Ruwelspad 2, in Abcoude, een woning voor mensen 
met een lichamelijke beperking, vaak in combinatie met een 
ontwikkelingsachterstand of niet-aangeboren hersenletsel.

Amstelkade - Amstelkade 61, in Wilnis, een theehuis, een natuurkam peerterrein en een 
zorgboerderij met activiteiten op het land, dierverzorging, horeca en camping.

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In de Ronde Venen werken 40 medewerkers van Reinaerde. Reinaerde werkt in de Ronde Venen samen 
met diverse zorgaanbieders, zoals Careyn, Kwintes en Zidiris en welzijnsorganisatie Tympaan de Baat. 

en 

De Ronde Venen

Abcoude

Woerdens Verlaat

Op Buurtboerderij De Schaapskooi in Bilthoven scharrelen de varkens Nick en Simon. Esther de Groot vindt dat ze zo lief knorren. 

De Bilt



16

Gemeente Houten

In Houten ondersteunt Reinaerde zo’n 300 inwoners.  De woningen en vormen 
van werk en (kinder)dagbesteding in Houten zijn:

Fluweelmos - Fluweelmos 79, 81, 83 en 85, woningen voor mensen met 
een verstandelijke beperking.
Heemraadserf - Heemraadserf 54, een dubbele eengezinswoning voor jongvolwassenen 
met een licht verstandelijke beperking.
Jacala - Pronkmos 71, woning voor kinderen die naast een lichte of matige verstandelijke 
beperking ook moeilijk verstaanbaar gedrag hebben.
Kamillehof - Kamillehof 43, 45 en 47, woningen voor jongvolwassenen met een licht 
verstandelijke beperking. 
Loerickerstee - Hollandsspoor 9, appartementen voor ouderen met een licht verstandelijke 
beperking in een wooncentrum.
Meander - Schijfmos 64, woon- en logeerhuis voor jongeren met een licht verstandelijke 
beperking.
De Meent - Heemraadserf 39, woning voor volwassenen met een verstandelijke beperking. 
Stellingmolen - Stellingmolen 71, appartementen voor volwassenen met een licht 
verstandelijke beperking.
De Zwaluw - Aalsloot 14, woning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Cadeaushop Het Atelier - Zonnehout 36, een atelier en cadeaushop waar mensen werken met 
een verstandelijke beperking.
Eetatelier - Het Rond 86, een eetcafé waar mensen werken met een verstandelijke beperking.
Dagcentrum De Weteringhoek - Draaibrug 3, een centrum met verschillende groepen voor 
mensen met een verstandelijke beperking.
Groendiensten - dagbesteding, opleiding en werk voor mensen met een verstandelijke beperking.
In 2015 is op Fort Werk aan de Korte Uitweg - Lange Uitweg 42A, in Tull en ‘t Waal dagbesteding 
en werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gestart. Dit betreft mensen die 
qua indicatie en fi nanciering  een verschillende grondslag hebben.

Kinderdagcentrum Olleke Bolleke - Draaibrug 3, een gespecialiseerde peuterspeelzaal en 
naschoolse opvang voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of beperking.

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In totaal werken in Houten 175 medewerkers van Reinaerde. Dit betreft zowel begeleiders als behande-
laars (gedragskundigen en (para)medici) die deels regio-overstijgend werken.

Innovatie en ontwikkeling van dienstverlening in het kader van de Wmo krijgen vorm in een samen-
werking tussen de gemeente Houten, Warande, Altrecht, Zorgspectrum, Viveste, Van Houten en Co en 
Reinaerde. Reinaerde maakt deel uit van het Sociaal Team Houten. Er is een medewerker gedetacheerd 
naar dit team. Ook werken we samen met woningcorporatie Viveste. 

Houten
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Gemeente IJsselstein

In IJsselstein ondersteunt Reinaerde ruim 200 inwoners. Woningen en vormen 
van werk en dagbesteding in deze gemeente zijn:

Meridiaan - Praagsingel 96, woningen en appartementen voor volwassenen 
met een verstandelijke beperking.
IJsselburg - Duitslandstraat 5, woningen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Weegbree - Weegbree 37, 38 en 42, woningen voor mensen met een verstandelijke beperking.
New Limits - Pandora 61, appartementen voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
IJsselveld-Oost - Landingsplaats 31, kleinschalig wonen voor volwassenen met een licht 
verstandelijke beperking. 

De Weiderij - Prins Bernhardlaan 22, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
Hockey Club IJsseloever - Zomerdijk 42b, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke 
beperking (schoonmaak- en huishoudelijke taken).
Jachthaven Marnemoende - Noord IJsseldijk 107d, dagbesteding voor mensen met een 
verstandelijke beperking (schoonmaak- en huishoudelijke taken).
Spruyt Hillen - Tinbergenlaan 1, (groothandel in farmaceutische verpakkingsmaterialen), 
werk- en dagbestedingsproject voor mensen met een beperking.

In 2015 is in de Istanbulstraat logeren voor kinderen met een verstandelijke beperking gestart.

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

Mede dankzij welzijnsorganisatie Pulse konden cliënten meedoen aan de avondvierdaagse in IJsselstein.

IJsselstein

n 

jke beperking

IJsselstein
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Aan ongeveer 30 cliënten wordt ambulante begeleiding geboden (vanuit New Limits, Pandora 61).
In totaal werken in IJsselstein ruim 90 medewerkers van Reinaerde.

Er zijn goede contacten met de gemeente en andere organisaties (Pulse, Lister, Ewout, AxionContinu, 
Vitras, MEE en Handje Helpen). Reinaerde had in 2015 2 medewerkers gedetacheerd naar het Sociaal 
Team en 1 medewerker naar Pulse. De medewerkers van het Sociaal Team komen in 2016 in dienst 
van de gemeente. Door de goede samenwerking is er nu een vereenvoudigde aanmelding vanuit het 
Sociaal Team, op deze wijze worden aanmeldingen van cliënten via de Wmo snel verwerkt waardoor 
zij sneller gebruik kunnen maken van de dienstverlening. Ook werken we samen met woning cor poratie 
Provides.

Er is een samenwerkingsovereenkomst met welzijnsorganisatie Pulse. Dit heeft in 2015 ruim 20 nieuwe 
vrijwilligers voor cliënten opgeleverd. Vanuit een regionale werkgroep vrijwilligers is er deelgenomen 
aan burendag, avondvierdaagse en andere lokale evenementen. Dit draagt bij aan de lokale verankering 
en zichtbaarheid. 

Gemeente Lopik

In Lopik ondersteunt Reinaerde zo’n 50 inwoners met ambulante 
begeleiding, arbeidsintegratie en jeugdhulp. Ook wonen er cliënten 
die overdag in een andere gemeente zijn voor dagbesteding.

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

Gemeente Montfoort

In Montfoort ondersteunt Reinaerde ruim 20 inwoners. Er is o.a. een 
gezinswoonvorm met zes bewoners. We werken er samen met Stichting 
Welzijnsorganisatie Montfoort/Linschoten.

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

Lopik

Montfoort
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Gemeente Nieuwegein

In Nieuwegein ondersteunt Reinaerde zo’n 300 inwoners. Woningen en vormen 
van werk en (kinder)dagbesteding in Nieuwegein zijn: 

De Akker - Uddelerschans 12, woning voor mensen met een verstandelijke beperking.
De Batau - Zwaardenburg 54, woning voor ouderen met een verstandelijke beperking.
De Grienden - Ringfazant 93, woning voor mensen met een verstandelijke beperking.
De Lijsterbes - Lijsterbesstraat 62, appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Wijkersloot - Rietveldlaan 10, woning voor tieners en jongeren met een lichamelijke beperking, 
bijkomende problematiek, niet-aangeboren hersenletsel en/of verstandelijke beperking.

Kinderboerderij IJsselstee - Geinoord 9, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke 
beperking.
Studio 10 - Specht 10. Multimediacentrum voor mensen met een verstandelijke beperking 
of met een psychiatrische achtergrond.
Cimbaal - Cimbaalsingel 1, dagbesteding voor mensen met een beperking.

Kinderdagcentrum Skippy - Van Anrooylaan 1A, voor kinderen met een ontwikkelings-
achterstand, verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In Nieuwegein werkt Reinaerde samen met Vitras, Movactor, Zorgspectrum, Boogh, Lister, De Evenaar, 
Kind & Co en Youké. We nemen deel aan de diverse wijkplatforms en zijn goed in beeld bij de gemeente 
en Geynwijs, een onafhankelijke stichting, verantwoordelijk voor de toewijzing in het kader van Wmo of 
Jeugd. Een en ander heeft geleid tot veel aanmeldingen van met name kinderen en jongeren en hun gezin. 
We zijn in 2015 lid geworden van Samen voor Nieuwegein om onze netwerkpositie nog verder te 
versterken.
In Nieuwegein werken ruim 150 medewerkers van Reinaerde. Dit betreft zowel begeleiders als 
behandelaars (gedragskundigen en (para)medici) die deels regio-overstijgend werken.

Kees Kortekaas is assistent-trainer bij voetbalvereniging VVIJ in IJsselstein. Het team draagt hem op handen. 

Nieuwegein

g.
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Nieuwe-
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Gemeente Stichtse Vecht

In Stichtse Vecht ondersteunt Reinaerde ruim 130 inwoners. 
Vormen van werk en dagbesteding in deze gemeente zijn:

De Werkspecht - Spechtenkamp 231, in Maarssenbroek is een 
dagcentrum met een bakkerij en diverse andere taken voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Een bakkerij en 
een tuin vormen onderdeel van het dagbestedingsaanbod.

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder 
begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, 
dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

Reinaerde heeft een actieve rol in ‘Platform - Kom er bij’ in Maarssenbroek waar diverse organisaties bij 
zijn aangesloten, zoals kerken, vrijwilligersorganisaties, buurtregisseurs, wijkagenten en wijkverpleeg-
kundigen.  

Begin 2015 heeft dagcentrum ’t Heycop te Breukelen haar deuren gesloten. Iedereen kon het werk 
voortzetten op De Werkspecht. Reinaerde is actief in Stichtse Vecht met ambulante dienstverlening 
voor volwassenen en kinderen. In de gemeente werken 15 medewerkers van Reinaerde.

Gemeente Utrecht

In Utrecht ondersteunt Reinaerde zo’n 800 inwoners. In deze 
gemeente zijn woningen en een breed scala aan vormen van 
werk en (kinder)dagbesteding en behandeling beschikbaar:

Drie Ringen - Kandinskystraat 42, woonzorgcentrum inclusief 
dagbesteding voor ouderen met een beperking, beginnende 
dementie en aan leeftijd gerelateerde lichamelijke problematiek.
Grote Trekdreef - Grote Trekdreef 141, appartementen voor mensen met 
een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel.
Korianderstraat - Korianderstraat 1 en 5, woningen voor volwassenen met een verstandelijke 
beperking.
Heivlinder - Heivlinder 12 en 30, woningen voor volwassenen met een licht verstandelijke 
beperking.
Vleuterweide - De Vuursche 132, appartementen voor jongvolwassenen met een beperking.
Musicallaan - Musicallaan 505, woningen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Voordorp - Samora Machelstraat 6, woning voor mensen met een beperking.
De Clophaemer - Victoria Regiadreef 70c, (een ouderinitiatief van stichting De Grasboom), 
woningen voor mensen met autisme.

Stichtse Vecht
Breukelen

Maarssenbroek

Utrecht

Haarzuilens

Vleuten

De Meern
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Kopieerservice De Boemerang - Ivor Novellostraat 5, dagbesteding voor mensen met een 
beperking.
Catering Hogeschool Utrecht - Daltonlaan 300, werk en dagbesteding voor mensen met een 
beperking.
Stadsboerderij Eilandsteede - Vreugdenhillaan 31, werk en dagbesteding op een stadsboerderij 
voor mensen met een beperking.
De Hoge Weide - Ab Harrewijnstraat 45, werk en dagbesteding in een grand café en vergader-
centrum, voor mensen met een beperking.
Koekfabriek - Lomanlaan 55, werk en dagbesteding in een koekfabriek voor mensen met een 
beperking.
De Koppel - Damzigt 44, De Meern, werk en dagbesteding voor mensen met een beperking
Logistiek bureau - assemblage & verpakken, voor mensen met een beperking.
Atelier De Loeff - Loeff Berchmakerstraat 12, dagbesteding voor mensen met een beperking 
(papier, kaarsenmakerij en winkel).
Dagbesteding Trefpunt - Grote Trekdreef 141, werk en dagbesteding voor mensen met 
lichamelijke beperkingen en /of niet aangeboren hersenletsel.
ROC - Vondellaan 174, werk en dagbesteding voor mensen met een beperking in een Regionaal 
OpleidingsCentrum.
Remake Meubelwerkplaats - Ab Harrewijnstraat 17, werk en dagbesteding in een houtwerkplaats 
voor mensen met een beperking.
Transport en Logistiek - Wageningseberg 48, werk en dagbesteding voor mensen met een 
beperking.
Hoeve Wielrevelt - Thematerweg 10, in Haarzuilens, waar mensen met een beperking elkaar 
kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen werken.
Ateliers De Wijde Doelen - Biltstraat 333, werk en dagbesteding in een kunstatelier voor mensen 
met beperking.
De Wilg - Mecklenburglaan 3, werk en dagbesteding voor mensen met een beperking.
‘t Zand - Smirnoffstraat 2, dagbesteding voor mensen met een meervoudige of verstandelijke 
beperking.
Serviceteam - Europalaan 310, werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke 
beperking.
ZiZo - Oudegracht 281-283, winkel en lunchcafé, werk en dagbesteding voor mensen met een 
verstandelijke beperking.

VIC-unit - Marokkodreef 17, (very intensive care), verblijf en intensieve observatie en behande-
ling voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking en bijkomende problematiek.
Logeerhuis Oeroeboeroe - Marokkodreef 13, voor kinderen en jongeren met een meervoudige of 
verstandelijke beperking.
Kinderdagcentrum Oikos - Marokkodreef 7, dagbesteding, zaterdag- en buitenschoolse opvang 
voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of meervoudige 
beperking.
Kinderdagcentrum De Ster - Teunisbloemlaan 46, dagbesteding en buitenschoolse opvang 
voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of meervoudige 
beperking. 
BSO Tylette - Blauwe Vogelweg 11, woensdagmiddag opvang voor kinderen met lichamelijke 
beperkingen en een ontwikkelingsachterstand.
Oikos Kinderportie Speciaal - Marokkodreef 7, een gespecialiseerde buitenschoolse opvang op 
woensdag- en zaterdagmiddag waar jongeren met een ontwikkelingsachterstand samen spelen 
en sporten.
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Diagnostisch centrum - Orinocodreef 21, specialistische behandeling in de provincie Utrecht 
voor kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of 
lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel (autisme, seksualiteit, eet en drinkteam, 
hechtingsproblematiek enz.).
Ambulant regionaal team - ambulante dienstverlening voor kinderen, gezinnen en volwassenen 
met een beperking of niet aangeboren hersenletsel in de stad Utrecht. 

In Utrecht werken ruim 350 medewerkers van Reinaerde. Dit betreft zowel begeleiders als behandelaars 
(gedragskundigen en (para)medici) die deels regio-overstijgend werken. We zoeken daarbij zoveel mogelijk 
de verbinding met lokale partners en partijen:

Op het gebied van stadsparticipatie (sociale prestatie):
•  Brood, daar zit wat in! is een broodrecycledienst. Dit wordt in samenwerking gedaan met woning-

bouwverenigingen Portaal en Mitros en het buurtteam.
•  voor vrouwen van niet-westerse achtergrond worden inloopochtenden georganiseerd. De thema-

bijeenkomsten voor vrouwen met psychische problematiek of een licht- verstandelijke beperking en 
een niet-westerse achtergrond gaan over opvoeding en zorg. Dit wordt in samenwerking met Inayazorg 
gedaan. Inayazorg is een welzijnsorganisatie die mensen ondersteunt met een licht verstandelijke 
beperking en/of met geestelijke gezondheidsproblematiek zodat zij hun ritme en structuur kunnen 
vinden in het dagelijkse leven.

•  Naald en Draad is een project, in samenwerking met Wij 3.0, voor een gemengde doelgroep vrouwen 
die dezelfde interesse delen. 

Op het gebied van aanvullende zorg
(specialistische zorg):
•  aan de slag Utrecht (samenwerkingspartners 

gemeente Utrecht, Leger des Heils, Moviera, 
Abrona, Victas, Lister, De Tussenvoorziening, UW 
Re-integratie, UWV, Altrecht Talent en Altrecht).

•  onderwijszorgarrangementen en drie kinderdag -
centrumgroepen binnen het onderwijs. 

• samenwerking met voortgezet speciaal onderwijs 
Stip en primair speciaal onderwijs Rafael School.

•  BSO Tylette, samenwerking met Mytylschool 
Ariane de Ranitz.

• AxionContinu samenwerking op de Drie Ringen 
wonen en dagbesteding voor ouderen.

• verbindingsteams, intensieve ambulante 
ondersteuning voor jongeren, samen met Victas, 
Altrecht en Youké.

•  expertisetool, digitale tool voor consultvragen 
voor buurtteams in Utrecht, samen met Youké, 
Altrecht en Timon. 

•  kinderen uit de knel, ambulante ondersteuning 
bij vechtscheidingen, samen met Timon en Altrecht.

•  JIM, intensieve samenwerking met netwerkvrij- 
williger samen met Youké.

•  samenwerking rond eerstelijnspsychologie 
met Indigo.

Jan Bosselaar, Larissa van Rootselaar en Raymond Pireau 
 plaatsen palen op het Napoleonpad in de bossen van Austerlitz.
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Jan Rolink en Sjaak Belderok leren van beweegcoach Brett Jak hoe ze zelf een band kunnen plakken.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

In Utrechtse Heuvelrug ondersteunt Reinaerde ruim 50 inwoners.
In Maarn zijn verschillende vormen van werk en dagbesteding beschikbaar:

De Regenboog - Trompplein 2, dagbesteding voor mensen met 
een verstandelijke beperking.
Seniorengroep De Twee Marken - Trompplein 5, dagbesteding en soos voor ouderen met een 
verstandelijke beperking, gevestigd in een regulier cultureel centrum.
Textielatelier T’uniek - Trompplein 2, waar verkleedkleding wordt gemaakt door mensen met 
een verstandelijke beperking.

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In Utrechtse Heuvelrug werken zo’n 40 medewerkers van Reinaerde. Dit betreft zowel begeleiders als 
behandelaars (gedragskundigen en (para)medici) die deels regio-overstijgend werken.

kbaar:
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Utrechtse Heuvelrug

Maarn

Utrecht
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Gemeente Veenendaal

In Veenendaal ondersteunt Reinaerde zo’n 250 inwoners. Woningen en vormen 
van werk- en (kinder-)dagbesteding zijn: 

Molenpark - Korte Molenstraat 9, appartementen voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking. 
Ghandistraat - Gandhistraat 129, studio's voor mensen met een verstandelijke beperking.

Arbeidscentrum Veenendaal - Duizend Roeden 4, houtbewerking en assemblage voor mensen 
met een verstandelijke beperking.
De Bombardon - Achterkerkstraat 14, naaiatelier, bakkerij, kunstatelier, koffi ecorner en 
dienstverlening extern voor mensen met een verstandelijke beperking. 
De Ontmoeting - Slagvink 25, dagcentrum met activiteiten in en voor de samenleving voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Steeds vaker vinden cliënten ook betekenisvolle 
dagbesteding buiten het dagcentrum in reguliere bedrijven of organisaties. 

Kinderen en jongeren met een ontwikkelachterstand of een verstandelijke beperking kunnen 
gebruik maken van:
• individuele begeleiding thuis, op het kinderdagverblijf of tijdens (speciaal) onderwijs
• de gespecialiseerde peutergroep de Rupsjes. 
• de observatie- en diagnostiekgroep Kiekeboe.

Kinderen met een ontwikkelachterstand, meervoudige of verstandelijke beperking volgen 
regulier of speciaal onderwijs bij De Blink - David Tenierslaan 8, of gaan naar het gespecialiseer-
de kinderdagcentrum De Vlindervallei - David Tenierslaan 8. Op de Vlindervallei kunnen zij ook 
deelnemen aan de buitenschoolse opvang (na schooltijd, 
op zaterdag en tijdens schoolvakanties).

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In Veenendaal werken zo’n 135 medewerkers van 
Reinaerde. Dit betreft zowel begeleiders als 
behandelaars (gedragskundigen en (para)medici) 
die deels regio-overstijgend werken.

Belangrijke samenwerkingspartners zijn:
• Netwerk voor jeugd – Youké, Altrecht, Indigo, 

Timon. In 2015 zijn we in de regio Food Valley 
een nauwe samenwerking met Pro Persona 
aangegaan.

• De Onderwijsspecialisten 
• Doemee0318 – Zideris, Kwintes, IW4, Boogh, 

Philadelphia
• Woningstichting Patrimonium.

De contacten met beleidsmedewerkers, 
accounthouders, jeugdteams en sociale teams 
van de Food Valley gemeenten zijn in 2015 
gelegd en geïntensiveerd.

Veenendaal

Met een virtual realitybril op fi etst Ruud Teuben de Tour de France. 
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Gemeente Vianen

In Vianen ondersteunt Reinaerde zo’n 35 inwoners. 

In Everdingen is - via onderaanneming - werk- en dagbesteding beschikbaar 
in zorgboerderij De Havezaath. 
De Havezaath - Diefdijk 27, in Everdingen, waar ouderen met een beperking werken in de 
kruiden- en groentetuin.

Inwoners maken gebruik van ambulante dienstverlening en er wordt nauw contact onderhouden 
met de sociale teams.

Cliënten aan het bakken in lunchcafé Zizo op de Oudegracht.

Utrecht

Vianen
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Gemeente Wijk bij Duurstede

In Wijk bij Duurstede ondersteunt Reinaerde zo’n 50 inwoners. Er zijn vooral 
vormen van werk en dagbesteding:

Atelier ‘t Rondeel - Kokkestraatje 35, galerie en atelier voor kunstenaars 
met een verstandelijke beperking.
Arbeidscentrum Vos - Watermolenweg 3, montage, assemblage, verpakking en mailings 
waar mensen met een verstandelijke beperking werken.

Inwoners maken gebruik van ambulante dienstverlening en er wordt nauw contact onderhouden 
met de sociale teams.

Met de Regionale Sociale Dienst, gemeente en welzijnsorganisatie Binding onderzoeken we in hoeverre 
we er voor kunnen zorgen dat iedereen meedoet in de gemeente en dat geld rondom cliënten zo effectief 
mogelijk ingezet kan worden. Zo is een project gestart waarin mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
kerstkramen bouwen voor de ondernemersvereniging.

Cliënten luisteren met veel belangstelling naar hovenier Wim. 

Houten

Wijk bij 
Duurstede
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Gemeente Woerden

In Woerden ondersteunt Reinaerde ruim 170 inwoners. 
Woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding in Woerden zijn:

Burgemeester Burgerhof - Burgemeester Burgerhof 2, in Harmelen, 
woningen voor mensen met een lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel.
Selma Lagerlofweg - Selma Lagerlofweg 1, woning voor mensen met een lichamelijke beperking, 
in combinatie met een progressief ziektebeeld en/of verstandelijke beperking en/of 
psychische aandoening.
Singelhof - Singelhof 29, appartementen voor jongvolwassenen met een (licht)verstandelijke 
beperking.

Centrum voor Arbeid en Begeleiding - Carrosserieweg 1, industrieel arbeidscentrum in 
samenwerking met de sociale werkvoorziening Ferm Werk.
Digiteam Woerden - Charles Dickensweg 1, arbeidscentrum voor digitale techniek waar mensen 
werken met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Kameryck - Oortjespad 3, in Kamerik, onderhoud aan het recreatieterrein door mensen met een 
verstandelijke beperking.

Kiekeboe - Stromenlaan 132, observatiegroep in de kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar.
Kinderdagcentrum Woerden - Jan Steenstraat 79, dagbesteding en buitenschoolse opvang voor 
jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking.

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In Woerden werken zo’n 90 medewerkers van Reinaerde.

Reinaerde participeert in een platform met andere zorgaanbieders, waarin zij innovatieve dagbestedings-
arrangementen ten behoeve van de gemeente ontwikkelt. De samenwerkingsovereenkomst met Ferm 
Werk - als uitvoerder van de Participatiewet - wordt ook in 2016 gecontinueerd. 

De Gemeente Woerden heeft Reinaerde gevraagd om samen met Timon deel te nemen aan de Pilot 
‘jeugdhulpwerker op de school’ voor het schooljaar 2015/2016. De begeleider van Reinaerde ondersteunt 
jongeren op het Futuracollege (praktijkschool).

n, 
b h l t l

Woerden

Harmelen

Kamerik

Utrecht

Jeugdrechercheur Karima Benamari geeft voorlichting tijdens een Inloop Plus ochtend bij Kinderdagcentrum Oikos in Utrecht.
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Gemeente Woudenberg

In Woudenberg ondersteunt Reinaerde zo’n 230 inwoners. Woningen en vormen 
van dagbesteding in deze gemeente zijn:

De Heygraeff - De Heygraeff 3a, een buitenwijk van Woudenberg waar 165 cliënten wonen en 
die daar ook voor dagbesteding terecht kunnen. Tevens is er een gezondheidscentrum voor de 
noodzakelijke deskundige ondersteuning van de cliënten. Alle mensen hebben een verstandelij-
ke en meervoudige beperking en de beschutting van de Heygraeff biedt hen de vrijheid om deel 
te nemen aan de samenleving. Een aantal woningen is bestemd voor kinderen en volwassenen 
met een Ernstig Meervoudige Beperking.
Bongerd - Bongerd 1, 3 en 5, en Slotlaantje 1 t/m 7, Slotlaantje 1, woningen in het dorp voor 
mensen met een verstandelijke beperking.

De Schans - Schans 30, multifunctioneel centrum, dagbesteding voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Hier werkt het Reinaerde Serviceteam.

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In het kader van de Wmo zijn we vertegenwoordigd in het Samenwerkingsverband Eemland. Ook 
werken we samen met woningcorporatie Vallei Wonen. In Woudenberg werken ruim 350 medewerkers 
van Reinaerde. Dit betreft zowel begeleiders als behandelaars (gedragskundigen en (para)medici) die 
deels regio-overstijgend werken.

Voor het eerst liep de route van de avondvierdaagse in Woudenberg over De Heygraeff.

vormen 

Woudenberg

Woudenberg
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Gemeente Zeist

In Zeist ondersteunt Reinaerde ruim 300 inwoners. In deze gemeente zijn 
verschillende woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding beschikbaar:

Dennendal - Dolderseweg 170, een buitenwijk van Den Dolder waar 
185 cliënten wonen en die daar ook voor dagbesteding terecht kunnen. 
Tevens is er een gezondheidscentrum voor de noodzakelijke deskundige 
ondersteuning van de cliënten. Alle mensen hebben een verstandelijke en 
meervoudige beperking en de beschutting van Dennendal biedt hen de vrijheid om deel te 
nemen aan de samenleving.
De Driest - Tulpstraat 19, woningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Klusteam Zeist - Padvinderslaantje 4, waar mensen met een verstandelijke beperking 
uiteenlopende klussen in de gemeente Zeist doen.
Atelier Walkart - Slotlaan 24, waar mensen met een beperking kaarsen maken en verkopen.

Kinderdagcentrum De Berk - Prinses Marijkelaan 112, voor kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand, meervoudige of verstandelijke beperking.

Overige (ambulante) vormen van dienst verlening - waaronder begeleiding, diagnostiek en 
behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In Zeist werken ruim 350 medewerkers van Reinaerde. Dit betreft zowel begeleiders als behandelaars 
(gedragskundigen en (para)medici) die deels regio-overstijgend werken.

Samenwerking
• deelname aan het Platform Wonen, Welzijn en Zorg; een overleg van bestuurders en directeuren 

van woon- en zorgorganisaties in de gemeente Zeist.
• pilot Persoonsgerichte Zorg, die in samenwerking met Vilans, als proeftuin, is gestart in het najaar.
• in samenwerking met Local2Local wordt de distributie van landbouwproducten mogelijk gemaakt 

vanaf Dennendal; vooralsnog voor cliënten en medewerkers. 
• in samenwerking met Vilans zijn diverse bijeenkomsten voor medewerkers, familie en verwanten 

gehouden om te komen tot een goede visie rondom de herontwikkeling van Dennendal.
• actieve deelname aan Zorg om Tafel in Utrecht Zuidoost.
• het partnerschap van Samen voor Zeist is gecontinueerd voor de komende 3 jaar. Met Samen voor 

Zeist en Abrona is het project Down's Upside in Zeist georganiseerd.
• ook werken we samen met RK Woningbouwvereninging.

Versterking van de jeugdhulp (in samenspraak met de raad van Kinderdagcentrum de Berk):
De ondersteuning aan kinderen met een beperking is in Zeist uitgebreid door een geïntegreerd aanbod
van Wlz-zorg, Jeugdwetzorg en eerstelijnszorg vanuit De Berk. 

Samenwerking met welzijnsorganisatie Meander Omnium met het oog op professionalisering van 
begeleiders in de versterking van het netwerk van cliënten ten bate van informele zorg.

Samen met Bartiméus is een logeerproject gestart. We maken gebruik van het logeerhuis van Bartiméus.

Zeist

Den Dolder
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Overige gemeenten

In andere gemeenten heeft Reinaerde geen woningen of dagbesteding. De inwoners maken wel gebruik 
van begeleiding die bestaat uit arbeidstoeleiding, verschillende vormen van ambulante begeleiding 
en behandeling bij bedrijven, scholen, thuis of in gezinswoonvormen. Een deel van de inwoners krijgt 
begeleiding of zorg in naastgelegen gemeenten, zoals kinderen die naar kinderdagcentra in de omgeving 
gaan. Het betreft de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Oudewater, Renswoude, Rhenen 
en Soest. De aantallen variëren van een vijftal inwoners (gemeente Baarn) tot zo’n 45 inwoners (gemeen-
te Amersfoort).

In sommige gemeenten zien we dat ook inwoners van naastgelegen gemeenten buiten de provincie 
worden begeleid, bijvoorbeeld uit de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen. Deze 
aantallen variëren van een vijftal inwoners (gemeente Barneveld) tot zo’n 20 inwoners (gemeente Ede).

Kinderen van Kinderdagcentrum De Berk (groep Zeesterren) genieten van hun kamp.

Zeist
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2.4 Samenwerkingsverbanden en belangenorganisaties
Reinaerde zorgt in de gemeenten in de provincie 
Utrecht voor een brede ondersteuning van mensen 
met een beperking. We zijn zichtbaar verankerd en 
vervlochten in de lokale samenleving. Dat vraagt 
een  manier van organiseren waarbij de samenwer-
king met andere organisaties nadrukkelijk en 
vanzelf sprekend wordt gezocht en ingevuld om 
participatie te bevorderen en ondersteuning aan 
cliënten  integraal vorm te geven. Aanvullend op 
de samenwerkingsverbanden die in het voorgaande 
al zijn genoemd (op gemeentelijk niveau) worden 
in het navolgende een aantal andere algemene en 
specifi eke organisatorische verbanden beschreven.

2.4.1 Lokale en regionale samenwerking

Dennendal ontwikkelt! 
Dankzij Hart van de Heuvelrug
2015 was een belangrijk jaar voor het Programma 
Hart van de Heuvelrug. In dit programma werken 
zeventien partijen samen. Uitkomst van het pro-
gramma voor Reinaerde is nu dat de nieuwbouw 
en verbouw in Den Dolder op Dennendal zal gaan 
plaatsvinden. Samen met de gemeente Zeist wordt 
het bestemmingsplan gewijzigd zodat bouw voor 
maatschappelijke doeleinden mogelijk wordt.
Binnen Reinaerde zijn we gestart met het program-
ma Dennendal ontwikkelt! 

Op Dennendal in Den Dolder staat gebouw Donders. Reinaerde heeft dit pand in 2015 aangekocht. Op deze plek worden in totaal 
24 studio´s gebouwd.
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Dennendal zal een bijzondere wijk van Den Dolder 
zijn. In Dennendal ontwikkelt! gaan we samen met 
cliënten, familie, verwanten en medewerkers aan 
de slag met de nieuwbouw op Dennendal met als 
kernwoorden ruimte, verbinding en fl exibiliteit.  

Altrecht en Reinaerde faciliteren onderzoek 
naar ‘Vergeten slachtoffers’ in de Tweede 
Wereldoorlog
Eind 2014 bracht een doctoraal onderzoek als 
eerste studie naar voren dat cliënten en patiënten 
van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder (Zeist) 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in erbarmelijke 
omstandigheden verkeerden. Door voedselgebrek, 
zeer slechte hygiënische omstandigheden, kou en 
overbevolking van de instelling blijkt ruim een 
kwart van de patiënten - tegenover 1,7% van de 
burgerbevolking – de Hongerwinter in 1944 op 
de Willem Arntsz Hoeve niet te hebben overleefd. 
De gebeurtenissen die uit deze studie naar voren 
komen, zijn voor de raden van bestuur van Altrecht 
en Reinaerde (de rechtsopvolgers van de Willem 
Arntsz Hoeve) aanleiding om een vervolgonderzoek 
naar dit onderbelichte hoofdstuk in de Nederlandse 
geschiedenis te steunen. Zo willen wij erkenning 
geven aan deze groep vergeten slachtoffers die 
destijds in de instelling woonden, en de nabe-
staanden van cliënten duidelijkheid geven over de 
omstandigheden waaronder hun familieleden zijn 
gestorven. 

Goede woonruimte dankzij samenwerking 
woningcorporaties
Om ervoor te zorgen dat cliënten over goede en 
betaalbare woonruimte kunnen beschikken, werken 
we nauw samen met regionale en lokale woning-
corporaties. In 2015 zijn, naast de gesprekken over 
wijzigingen volgend uit de nieuwe Woningwet, de 
volgende plannen voorbereid:
• Vallei Wonen: 12 studio’s en 12 appartementen 

in Woudenberg (start in 2016)
• Viveste: ombouw van een kantoorgebouw in 

Houten zodat cliënten passende woonruimte 
hebben en er voldoende schaalgrootte is voor 
een rendabele zorgverlening

• Provides: nieuwe woningen in IJsselstein zodat 
verouderde woningen kunnen worden verlaten

• Bo-ex: nieuwe woningen te realiseren in Utrecht 
Leidsche Rijn of Overvecht

• RK Woningbouwvereniging (Zeist): ontwikkeling 
van een groep woningen in Den Dolder.

Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht 
(VGU) brengt deskundigheid samen
De VGU is een samenwerkingsverband van vijftien 
organisaties in de gehandicaptenzorg. De VGU 
heeft werkgroepen die zijn geformeerd rond een 
specifi eke deskundigheid of een bepaald thema. 
Daarnaast heeft de VGU platforms op het gebied 
van sociaal beleid, kwaliteit en criminaliteit en 
veiligheid, zodat kennis over en uitvoering van 
ondersteuning en zorg aan cliënten breed en 
laagdrempelig wordt ingezet.

Ook in 2015 hebben de VGU en Achmea de Kader-
overeenkomst Crisisregeling ondertekend, zodat bij 
een crisis rond een cliënt binnen een dag opname 
in een van de deelnemende organisaties moge-
lijk is. De stuurgroep crisisregeling VGU-Achmea 
bewaakt de uitvoering van deze crisisregeling voor 
mensen met een licht verstandelijke beperking. 
Voor onafhankelijke en deskundige behande-
ling van klachten van cliënten is via de VGU een 
externe klachtencommissie georganiseerd. Deze 
commissie wordt gevormd door een onafhankelijk 
voorzitter en leden van aangesloten lidinstellingen 
(cliënten/cliëntvertegenwoordigers en professio-
nals, zoals gedragskundigen) waarbij behandeling 
van een klacht niet door leden van de eigen orga-
nisatie plaatsvindt.

Via de VGU wordt ook onafhankelijk onderzoek 
naar calamiteiten uitgevoerd. Dit betreft calami-
teiten die meldingsplichtig zijn en waarbij nader 
onderzoek naar toedracht, oorzaken en verbeter-
mogelijkheden van belang is. Deze calamiteiten 
worden via een gemeenschappelijk afgesproken 
werkwijze onderzocht. Een pool van medewerkers 
van aangesloten organisaties is geschoold in het 
uitvoeren van deze Prismaonderzoeken (Prevention 
and Recovery Information System for Monitoring 
and Analysis). Op het moment dat een onafhan-
kelijk voorzitter nodig is (dit is in 2015 verplicht 
gesteld in geval van het overlijden van een cliënt 
na een calamiteit) en eventueel een onafhankelijk 
commissielid, kan via de VGU een beroep worden 
gedaan op collega-organisaties. Zo kan tijdig 
de door de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
gevraagde analyse en rapportage worden uitge-
voerd. 

Samenwerking met ketenpartners draagt 
bij aan continuïteit van zorg
In de provincie Utrecht heeft Reinaerde samenge-
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werkt met een grote en diverse groep organisaties, 
zoals gemeenten, partners in zorg en welzijn en 
het bedrijfsleven, bijvoorbeeld om huisvesting te 
kunnen bieden of om dagbesteding te kunnen 
realiseren. Dankzij deze samenwerking is er voor 
cliënten passende begeleiding en zorg gerea-
liseerd. In de beschrijvingen per gemeente zijn 
de belangrijkste ontwikkelingen in de lokale 
samen werking beschreven. Het aantal cliënten, 
dat gebruik maakt van dienstverlening van meer-
dere collega-zorgaanbieders, is afgenomen. Dit 
betreft vooral de cliënten, die voorheen buiten de 
gemeen telijke grenzen gebruik hebben gemaakt 
van diensten die vanaf 1 januari 2015 vanuit de 
Wmo gefi nancierd worden.  

Cliëntenraden halen kennis bij 
branche- en belangenorganisaties
Voor het uitwisselen van kennis en informatie ten 
behoeve van de belangenbehartiging van cliënten,
bijvoorbeeld via helpdesks, werken we samen met 
diverse branche- en belangenorganisaties. Cliën-
tenraden van Reinaerde zijn lid van organisaties als 
het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR), 
VraagRaak en de Algemene Nederlandse Gehandi-
capten Organisatie (ANGO).

Fonds Ondersteuning Reinaerde Cliënten
De stichting heette voorheen Stichting Fonds 
Bijzondere Activiteiten Reinaerde en realiseert 
projecten voor cliënten die niet uit de collectie-
ve fi nanciering bekostigd kunnen worden. Het 

onafhankelijke fonds werkt met eigen middelen. 
Afgelopen jaar leverde het fonds een bijdrage aan 
de aanschaf van een vervangende rolstoelbus voor 
één van de kinderdagverblijven. Verder fi nancierde 
het fonds enkele uitstapjes van cliënten. Hierdoor 
konden zij onder andere deelnemen aan een visdag 
en een Hollandse avond tijdens de Woerdense va-
kantieweek. Het fonds had behoefte aan een meer 
aansprekende naam, vandaar dat er gekozen is voor 
een naamsverandering.

Op basis van goede samenwerkingsafspraken met 
de stichting is het vermogen van een slapend fonds 
binnen onze organisatie overgedragen om actiever 
en gericht op een ruimer aantal onderwerpen de 
middelen ten goede te laten komen aan cliënten 
van Reinaerde. 

Mentorschap Midden-Nederland 
ondersteunt cliënten
Een aantal cliënten heeft geen wettelijk verte-
genwoordiger (meer), bijvoorbeeld omdat familie 
daar niet of niet meer toe in staat is. Wij werken 
samen met de onafhankelijke stichting Mentor-
schap Midden-Nederland (MMN). Deze organisatie 
bemiddelt voor cliënten een mentor, die de rol van 
wettelijk vertegenwoordiger op zich wil nemen. De 
mentor krijgt support van de stichting. Het totaal 
aantal cliënten dat via MMN en na behandeling 
van de rechtbank een mentor heeft gekregen, is in 
2015 gestegen van 29 naar 33 cliënten. 6 cliënten 
hebben een nieuwe mentor gekregen, 1 cliënt is in 
2015 overleden. Voor één cliënt was eind 2015 nog 
geen mentor beschikbaar.

UtrechtZorg: samen de arbeidsmarkt 
versterken
Reinaerde is mede-initiatiefnemer en lid van de 
raad van advies van UtrechtZorg, een stichting 
waarbij ruim zeventig zorg- en welzijnsorganisaties 
uit de provincie Utrecht en Gooi- & Vechtstreek zijn 
aangesloten. Het doel van de stichting is het bevor-
deren van de arbeidsmarkt voor de aangesloten 
zorgorganisaties, het bevorderen van een goede af-
stemming tussen de organisaties en het onderwijs 
en het uitvoeren van arbeidsmarktcommunicatie. 
UtrechtZorg voert regie op het regionale sector-
plan; een initiatief van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Reinaerde participeert 
in dit sectorplan. In 2015 is het initiatief Zorgpact 
Midden-Nederland gestart. Hierbij wordt gewerkt 
aan het vergroten van de competenties van de 

In stijl afscheid nemen van gebouw Donders op Dennendal.
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professional van de toekomst waar het gaat om 
zelfmanagement en zorg & technologie. 

Cliënten ondersteund door 
hersenletsel netwerk
Om de zelfredzaamheid van mensen met niet-aan-
geboren hersenletsel en hun sociale netwerk te 
vergroten, om resocialisatie (participatie) doel-
gericht te activeren en afhankelijkheid van zorg 
te verminderen, werken organisaties op landelijk 
en op provinciaal gebied samen. Reinaerde is een 
van de 17 organisaties in de provincie Utrecht en 
het Gooi die een overeenkomst heeft getekend om 
uitvoering te geven aan het ‘Hersenletselnetwerk’, 
onderdeel van het project ‘Hersenletselcentra, een 
brug tussen zorg en welzijn’ (subsidieproject VWS, 
aangevraagd door de Samenwerkende Hersenletsel 
Verenigingen, de Nederlandse Meningitis Stichting 
en de stichting Hersenletsel Ondersteuning Neder-
land die is aangesloten bij de landelijke organisa-
tie Hersenletsel.nl.). Het netwerk biedt:
• laagdrempelige ondersteuning daar waar nodig 

in elke levensfase, met maximale inzet van erva-
ringsdeskundigen en vrijwilligers (ondersteunend 
aan of samenwerkend met een buurtteam of 
sociaal team)

• werk als ervaringsdeskundige of vrijwilliger 
• specifieke cursussen, gespreksgroepen en laag-

drempelige activiteiten ten behoeve van het 
vergroten van zelfredzaamheid of steunstructuur 
en het verwerven van eigen regie bij hersenletsel

• informatie, expertise (of verwijzing naar behan-
deling of begeleiding) en hulpvraagverduidelij-
king. 

In 2015 is besloten om jaarlijks te werken aan 
diverse thema’s. Dit jaar waren dat: PR voor het 
netwerk en deskundigheidbevordering (voor zowel 
professionals als ervaringsdeskundigen).

Samenwerking met Wij 3.0. versterkt
Reinaerde is geruime tijd in gesprek geweest over 
een voorgenomen overdracht van de activiteiten 
van TRES werkend leren en Arbeidsintegratie naar 
WIJ 3.0. In 2015 is besloten om onze samenwerking 
met WIJ 3.0 te versterken en geen overdracht te 
realiseren. De dienstverlening aan mensen om be-
taald werk te vinden, ronden we per traject af. Om 
met voldoende deskundigheid van wet- en regelge-
ving de activiteiten van TRES werkend leren voort 
te zetten, is de huidige omvang van de dienstver-
lening ontoereikend. De afronding vindt geleidelijk 

plaats, zodat er voor de cliënten continuïteit is in 
hun begeleiding en we contractuele verplichtingen 
nakomen. Nieuwe cliënten met een ondersteu-
ningsvraag in het toegroeien naar betaald werk 
verwijzen wij naar een van onze partners. Wij 3.0 
adviseert cliënten die arbeidsintegratie of dagbe-
steding nodig hebben over de keuzemogelijkheden 
die zij hebben, o.a. bij Reinaerde. 

Arbeidsintegratie
Cliënten met een ondersteuningsvraag in het 
toegroeien naar onbetaald werk kunnen blijvend 
gebruik maken van de expertise van Reinaerde. 
Jobcoaches ondersteunen bij het vinden en be-
houden van een onbetaalde baan in een regulier 
bedrijf. Dit kan ook binnen Reinaerde.

Gezinswoonvormen
Binnen een gezinswoonvorm bieden we kinderen, 
die niet bij hun ouders kunnen wonen, de moge-
lijkheid om in het gezin van een medewerker op 
te groeien. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan 
een actualisering van beleid. Doel hiervan was 
om vanuit onze vier perspectieven te komen tot 
een toekomstbestendig product. In 2016 zal het 
nieuwe beleid geïmplementeerd worden en zullen 
we nieuwe gezinswoonvormen starten die voldoen 
aan de vraag van cliënten, familie, verwanten en 
gemeenten. Zowel de professionaliteit als de faci-

Woensdag bikdag: Sander Attevelt maakt van waardeloze stenen 
waardevolle bouwstenen.
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liteiten voor cliënten en medewerkers zijn bepaald 
met als doel dat elke gezinswoonvorm kwalitatief 
sterk en rendabel wordt. 

Netwerk voor Jeugd initiator vernieuwende 
dienstverlening
Het Netwerk voor Jeugd is een open netwerk van 
organisaties die werken met jeugd met een (licht) 
verstandelijke beperking, de jeugd geestelijke 
gezondheidszorg en de jeugd & opvoedhulp. Het 
netwerk bestaat uit de kernpartners Altrecht, 
Aventurijn, Indigo, Timon, Youké en Reinaerde. In 
het netwerk ontwikkelen we innovatieve diensten 
aansluitend op de zich telkens vernieuwende vraag. 
De verbindingsteams (In Verbinding) zijn hiervan 
een resultaat. Deze teams worden tevens door 
Reinaerde samengesteld.

InVerbinding thuis
Jongeren (12 – 23) die om welke reden dan ook 
voortijdig school verlaten, geen arbeidsrelatie heb-
ben, schulden hebben, verslaafd zijn aan alcohol 
en/of drugs, bevinden zich in een zeer kwetsbare 
positie met weinig toekomstperspectief. Deze jon-
geren kunnen ondersteuning krijgen van het inter-
sectorale team Inverbinding (Youké, Altrecht, Victas 
en Reinaerde). Werken met een JIM (Jouw Informele 
Mentor; een vertrouwenspersoon uit het netwerk 
van de jongere, die een belangrijke rol speelt in de 
ondersteuning) blijkt succesvol te zijn voor deze 
jongeren, hun netwerk en de gemeente.  In de 
regio Veenendaal start een pilot voor jongeren 
van 0 – 12. Partners zijn Youké, Pro Persona en 
Reinaerde.

2.4.2 Wij dragen bij aan landelijke
samenwerking

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
behartigt collectieve belangen 
Reinaerde is actief lid van de Vereniging Gehandi-
captenzorg Nederland (VGN). De VGN is de landelij-
ke brancheorganisatie van organisaties in de zorg 
voor mensen met een beperking. De VGN behartigt 
proactief de collectieve belangen van haar leden 
op het vlak van fi nanciering, wet- en regelgeving, 
werkgeverszaken en inhoud van de zorg.

Waarborgfonds voor de Zorg 
borgt leningen
Reinaerde staat ingeschreven bij het Waarborg-
fonds voor de Zorg en voert daarmee overleg 

over de borging van de leningen. Hierdoor is het 
mogelijk om tegen een lagere rente geld aan te 
trekken. Een deel van onze bestaande langlopende 
leningen is ondergebracht bij het Waarborgfonds 
of heeft een staatsgarantie.

Samenwerking binnen Carante Groep
De Carante Groep is een samenwerkingsverband 
van twaalf zelfstandige organisaties in de zorg, 
verspreid over het land. De organisaties kiezen voor 
bedrijfskundige en inhoudelijke samenwerking met 
als doel ‘goede kwaliteit voor een aanvaardbare 
prijs’. De samenwerking richt zich op voorwaar-
denscheppende activiteiten en projecten op het 
gebied van medewerkers en organisatie, fi nanciën, 
informatisering en automatisering, huisvesting en 
zorgontwikkeling. Reinaerde maakt gebruik van 
collectieve diensten en keuzeproducten. 

Transitieprogramma In voor Zorg! 
coacht bij ontwikkeltraject
Reinaerde ontvangt bij de strategische ontwikke-
ling steun van een coach via het transitieprogram-
ma In voor Zorg! Het programma In voor zorg! is 
een initiatief van het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport en Vilans, kenniscentrum 
langdurende zorg.

Stichting Cliënten Gelden biedt cliënten 
administratieve ondersteuning 
Voor de ondersteuning bij de fi nanciële administra-
tie van cliënten die binnen Reinaerde wonen, wer-
ken we samen met Stichting Cliënten Gelden (SCG 
Support). Deze stichting verzorgt sinds 2014 de 
fi nanciële administratie van een groot aantal cli-
enten. De stichting heeft in 2015 moeten besluiten 
om, als gevolg van aangescherpte eisen vanaf april 
2016 te stoppen met bewindvoeringsactiviteiten. 
De reguliere administratieve ondersteuning blijft 
voor cliënten bestaan. Samen met SCG Support zijn 
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor familie 
en verwanten om hen van de veranderingen op de 
hoogte te brengen.

In verbinding met de vakorganisaties
Met de vakorganisaties heeft driemaal bestuurlijk 
overleg plaatsgevonden over landelijke ontwikke-
lingen, mobiliteit, strategie, herordening ondersteu-
nende diensten en beperkingen in de collectieve 
fi nanciering. Er is een goede verbinding waarbij 
kansen en uitdagingen in de sector verdiepend 
besproken worden. De vakorganisaties zijn positief 
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over de wijze waarop Reinaerde haar tijdige voor-
bereidingen op stelselwijzigingen heeft uitgevoerd. 
Voorbereidingen zijn gestart om een nieuw sociaal 
plan af te sluiten in 2016. 

Consortium Vernieuwend leren 
In 2015 is de samenwerking tussen Vilans, ROC 
Midden Nederland, Cordaan, Zinzia en Reinaerde 
formeel aangevangen. Partijen vormen een consor-

tium en hebben de ambitie een innovatief en inspi-
rerend samenwerkingsverband te zijn, waarmee het 
online leren voor ‘uitvoerende’ zorgprofessionals en 
toekomstige zorgprofessionals (studenten) op een 
hoger niveau wordt gebracht. Met deze samenwer-
king wordt een sterke verbinding gelegd tussen 
onderwijs, zorgpraktijk en kennis, zodat er optimale 
aansluiting is bij de professionals en de verande-
ringen in de zorg. 

Finn  van Essen maakt gebruik van het zorgonderwijs in Utrecht. Begeleider Karlijn Schinnij ondersteunt hem.
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3. Professionaliteit in bestuur, toezicht, bedrijfsvoering 
 en medezeggenschap

Governancecode voor verantwoording 
aan de samenleving 
Wij vinden het belangrijk om professionele bege-
leiding en zorg aan de cliënt te bieden en professi-
oneel te zijn in het totaal van onze bedrijfsvoering. 
Voor het bestuur van en toezicht op Reinaerde 
hanteren we de Zorgbrede Governance Code 2010. 
De statuten van Reinaerde en de reglementen raad 
van toezicht en het bestuur zijn hierop gebaseerd. 
Enkele concrete voorbeelden van het hanteren van 
de code zijn:
• aansluiting op de vraag van de cliënt en zijn 

wensen en behoeften bij de zorg en daarmee 
uitvoering geven aan de missie ‘Reinaerde onder-
steunt midden in de samenleving mensen met 
een beperking bij het ontwikkelen van hun eigen 
kracht’

• de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
zorg en begeleiding in de organisatie, in het be-
stuur en in het toezicht concreet beleggen

• uitvoering geven aan reglementen voor het 
bestuur, raad van toezicht, een bevoegdheden-
regeling voor (regio)managers en de samenwer-
kingsovereenkomsten met cliëntenraden op drie 
niveaus in de organisatie

• signalering, beoordeling en beheersing van risi-
co’s. Het bestuur draagt zorg voor een op de orga-
nisatie toegesneden intern risicobeheersings- en 
controlesysteem

• onderhoud van deskundigheid en hantering van 
openbare procedures voor werving en aanstelling 
van bestuur en toezicht

• functioneringsgesprekken voeren door de raad 
van toezicht met de bestuurder en evaluatie van 
het eigen functioneren en het functioneren van 
beide organen ten opzichte van elkaar.

Geen beroep op klokkenluidersregeling 
Wij werken aan het tot stand brengen en behouden 
van een open klimaat waarin signaleren, leren en 
verbeteren van werkprocessen en samenwerking 
door ons belangrijk wordt gevonden. Ter onder-
steuning van mogelijke leemten hierin beschikken 
wij over een klokkenluidersregeling. Medewerkers 
kunnen op basis van deze regeling eventuele 
vermoedens van misstanden, (grove) schendingen 
van regelgeving, strafbare feiten, melden bij een 
commissie die deze vermoedens anoniem behan-
delt. De commissie heeft twee leden - onder wie 
de voorzitter - die onafhankelijk zijn, het derde lid 
is de geestelijk verzorger van Reinaerde. In 2015 
is geen beroep gedaan op deze regeling.

3.1 Het bestuur 

Het bestuur legt maatschappelijke 
verantwoording af
De eindverantwoordelijkheid voor het besturen van 
de organisatie ligt bij de bestuurder. De raad van 
toezicht houdt toezicht op het bestuur. De bestuur-
der is rechtstreeks verantwoording verschuldigd 
aan de raad van toezicht. Het afl eggen van verant-
woording vindt plaats in het overleg tussen de raad 
van toezicht en de bestuurder aan de hand van 
vooraf vastgestelde ijkpunten die zijn opgenomen 
in de quadrimesterrapportages. 

Bezoldiging volgens landelijke norm
Reinaerde voldoet aan de nieuwe normen zoals 
gesteld in de Wet Normering bezol diging Topfunc-
tionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 
In het reglement van het bestuur is de bestuur-
staak gedefi nieerd en zijn de verantwoordelijk-
heden vastgelegd. 

Samenstelling bestuur 2015

Naam Functie Nevenfuncties 2015

Mevrouw P.W. (Ella) van Lingen Bestuurder Vanaf 2009 lid raad van commissarissen 
Amfors, Sociale Werkvoorziening Amersfoort e.o.

Vanaf 2014 lid Comité van Aanbeveling 
Stichting Samen Oplopen te Zeist
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De vergader- en besluitvormingsstructuur zijn be-
schreven en er zijn afspraken voor waarneming en 
continuïteit van besturen in geval van afwezigheid 
en een vacature. Ook zijn bepalingen opgenomen 
over openheid, (externe) verantwoording en het 
betrekken van medezeggenschapsorganen bij het 
besturen van Reinaerde. 

3.2 Raad van toezicht 

Toezicht op maatschappelijke doelstelling
De raad van toezicht toetst of het bestuur bij zijn 
beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken 
uitgaat van het belang van de stichting. Het gaat 
om de maatschappelijke functie van de stichting 
en een zorgvuldige en evenwichtige afweging van 
de belangen van allen die bij de stichting betrok-
ken zijn. De raad van toezicht ziet er in het bijzon-
der op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid 
strookt met de statutaire doelstelling en met de 
vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en 
beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht en het 
bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten 
die door de raad van toezicht gehanteerd worden. 
De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid 
voor de volgende taken en bevoegdheden:
•  het zorgdragen voor een capabel bestuur 

(benoeming, jaarlijkse beoordeling en ontslag) 
en goed functionerend intern toezicht

•  het functioneren als adviseur en klankbord voor 
het bestuur

•  het houden van integraal toezicht op het beleid 
van het bestuur en de algemene gang van zaken 
in de organisatie

•  het goedkeuren van strategische beslissingen 
van het bestuur.

Concreet houdt de raad toezicht op:
•  de realisatie van de statutaire en andere 

doelstellingen van de stichting
•  de kwaliteit en veiligheid van zorg
•  de strategie en de risico’s verbonden aan de 

activiteiten van de stichting
•  de opzet en werking van de interne risico-

beheersings- en controlesystemen
• compliance: de naleving van wet- en regelgeving
•  de financiële verslaglegging
•  het op passende wijze uitvoering geven aan de 

maatschappelijke doelstelling en verantwoorde-
lijkheid van de stichting.

Cliënten betrokken bij werving & selectie
Het waarborgen van de samenstelling van de raad 
van toezicht door onafhankelijke leden begint bij 
de inrichting van de werving- en selectieprocedure. 
De medezeggenschap is betrokken bij het opstel-
len van een actueel profi el en bij de procedure van 
werving & selectie. Nieuw dit jaar was dat cliënten 
al in de eerste ronde met de kandidaten spraken. 
In de tweede ronde waren leden van de cliënten-
raadcommissie vertegenwoordigers betrokken. 

De nieuwe procedure is naar tevredenheid van alle 
betrokken partijen verlopen en heeft geresulteerd 
in het benoemen van twee nieuwe leden door de 
raad van toezicht, waarvan één op voordracht van 
de cliëntenraad. Deze actieve betrokkenheid van 
cliënten zo vroeg in het proces van benoeming is 
innovatief en passend bij het belang van parti ci-
patie. De onafhankelijkheid van leden van de raad 
van toezicht blijkt ook uit de eis dat leden deelne-
men zonder last of ruggespraak; geen van de 
leden verricht werkzaamheden voor Reinaerde 
of is bestuurder van een andere zorgorganisatie 
in dezelfde sector binnen het werkgebied van 
Reinaerde. Functies en nevenfuncties zijn bij het 
aantreden beoordeeld door de selectiecommissie. 
Deze worden jaarlijks getoetst door de raad.

Raad van toezicht klaar voor 2016
Twee leden van de raad van toezicht zijn, naar 
aanleiding van het verstrijken van hun zittingsperi-
ode, eind december afgetreden. Twee nieuwe leden 
zijn benoemd vanaf januari 2016. Per 2017 komt 
er een vacature binnen de raad van toezicht, voor 
voorzitter.

Toezicht en betrokkenheid
De volledige raad van toezicht heeft in 2015 zes 
maal vergaderd in aanwezigheid van het bestuur. 
Bij deze vergaderingen zijn de concerncontroller 
en de adviseur van het bestuur aanwezig. Vooraf-
gaand aan deze vergaderingen vindt een agenda- 
en werkoverleg plaats tussen de voorzitter van de 
raad van toezicht en de bestuurder. In iedere verga-
dering wordt een thema besproken dat voorbereid 
is door een medewerker of dat met een externe 
relatie als gast wordt ingevuld. 
Jaarlijks hebben centrale cliëntenraad, onderne-
mingsraad, managementgroep, raad van toezicht en 
het bestuur een gezamenlijke themabijeenkomst. 
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Dit jaar was het onderwerp ‘van klacht naar kracht’. 
Tussentijds brengen de leden van de raad van 
toezicht werkbezoeken aan woningen, dagcentra 
en werkprojecten, bijvoorbeeld in de vorm van 
meewerken, mee-eten of deelname aan de externe 
kwaliteitsaudit of aan een interne audit, de zoge-
noemde WalkRound. 

De vicevoorzitter van de raad van toezicht woonde 
in mei 2015 een vergadering bij van de centrale 
cliëntenraad.

Evaluatie en refl ectie 
De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad heeft in 
september plaatsgevonden. De raad van toezicht 
organiseert inbreng van externen vanuit meerdere 
invalshoeken. Zo voerde zij een open en refl ecte-
rend gesprek met de twee accountants van PWC. 
De raad van toezicht nam deel aan de stakeholder-
bijeenkomst waarvoor de belangrijkste relaties van
Reinaerde uitgenodigd waren. In deze bijeenkomst 
werden de deelnemers uitgenodigd te reageren 
op de concept strategische hoofddoelen voor 
2016 – 2018.  

Alle leden van de raad van toezicht zijn lid van de 
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en 
dragen individueel en gezamenlijk zorg voor hun 
permanente educatie. 

Drie commissies adviseren raad van toezicht
De raad van toezicht kent drie adviescommissies: 
audit, kwaliteit en remuneratie. De auditcommissie 
heeft in 2015 vijf keer vergaderd, de kwaliteits-
commissie heeft in 2015 drie keer vergaderd. 
De remuneratiecommissie heeft in 2015 tweemaal 
vergaderd. 

De auditcommissie heeft in 2015 de volgende 
thema’s en onderwerpen behandeld:
• jaarplan Reinaerde 2015
• bestuursverslag en jaarrekening 2014
• accountantsverslag 2014
• begroting 2016 
• quadrimesterrapportages
• liquiditeitsoverzichten
• financieel statuut
• treasurystatuut
• winst en verlies latende productmarkt-

combinaties
• verkoop panden.

De kwaliteitscommissie heeft in 2015 de volgende 
thema’s en onderwerpen behandeld:
• jaarplan kwaliteit
• interne en externe audit in relatie tot certificering
• medicatieveiligheid
• prismaonderzoeken, klachten en inspectie-

meldingen
• invoering digitaal ondersteuningsplan
• in gesprek over veiligheid
• vrijheid en veiligheid, middelen en maatregelen
• kwaliteitskader gehandicaptenzorg
• professionalisering medewerkers in het kader 

van risicovolle en voorbehouden handelingen.

De remuneratiecommissie heeft in 2015 de 
volgende thema’s en onderwerpen behandeld:
• classificatie rechtspersoon
• functioneren bestuurder
• bezoldiging bestuur en raad van toezicht
• werving en selectieprocedure toezichthouders.

Prestaties bestuur beoordeeld
De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van 
toezicht hebben, als remuneratiecommissie, jaar-
lijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. 
Daarin beoordelen zij de prestaties van het be-
stuur. Het gesprek waarin de raad van toezicht de 
bereikte resultaten onder verantwoordelijkheid van 
de  bestuurder positief beoordeelde, vond plaats in 
november. 

Jente van Kesteren gaat drie dagen per week naar Rafael, 
een basisschool voor speciaal onderwijs in Utrecht.
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Bestuur verantwoordt strategie, prestaties, 
risicobeheersing en control
Het bestuur besprak met de raad van toezicht de 
strategie, prestaties, risicobeheersing en control. Als 
managementsturingssysteem gebruiken wij de ‘ba-
lanced scorecard’. Vanuit verschillende perspectie-
ven zijn strategische doelen geformuleerd, waaraan 
prestatie-indicatoren zijn gekoppeld. De daarmee 
samenhangende managementrapportage wordt 
in een frequentie van vier maanden opgesteld, de 
zogeheten quadrimesterrapportage. De rapporta-
ge geeft managementinformatie, waarin naast de 
weergave van prestaties over de afgelopen periode 
ook afspraken worden gemaakt over de verwach-
te prestaties in de komende periode. Daarnaast 
worden de risico’s en de aanpak benoemd. De rap-
portage bestaat uit verschillende onderdelen: een 
terugblik op de afgelopen periode (opvolging van 
gemaakte afspraken), een schematisch overzicht 
van de resultaten op de prestatie-indicatoren, een 
toelichting op de realisatie daarvan, een voortgang 
van de lopende zaken, een vooruitblik op de vol-
gende periode en een risico-inventarisatie. 

Het bestuur legt met behulp van deze quadrimes-
terrapportages gestructureerd, schriftelijk en met 
mondelinge toelichting, verantwoording af aan de 
raad van toezicht. De rapportages worden tevens 
gebruikt in de besprekingen met de centrale cliën-
tenraad en de ondernemingsraad. De rapportages 
zijn besproken met de raad van toezicht, en op de 
relevante onderdelen met de adviescommissies 
van de raad. 

Aanvullend op de quadrimesterrapportage hebben 
het bestuur en de raad van toezicht in hun geza-
menlijke vergadering de volgende onderwerpen 
besproken:
• het jaarverslag 2014
• de voortgang van de realisatie van de strategi-

sche hoofddoelstellingen
• ‘cardiovascular disease risk factors in older peo-

ple with intellectual disabilities’ een presentatie 
over haar promotieonderzoek, door Channa de 
Winter, arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en 
BOPZ-arts bij Reinaerde 

• ‘ontwikkelingen zorgkantoor’, een reflectie met 
de voormalig directeur inkoop bij de divisie Zorg 
& Gezondheid Achmea, thans directeur Achmea 
Foundation

• ‘gemeentelijke verantwoordelijkheid voor zorg en 
begeleiding’ een presentatie ingeleid door
de voorzitter van de NVTZ en ex-wethouder

• ontwikkelingen in de strategische communicatie
• kwaliteit van de geleverde begeleiding en 

behandeling
• voortgang organisatieontwikkeling
• de kaderbrief 2016
• het jaarplan 2016
• diverse compliance onderwerpen
• media en pers
• extern onderzoek
• de interne en externe actualiteiten.

Raad van toezicht keurde besluiten 
en plannen goed
De raad van toezicht heeft goedgekeurd:
• jaarplan 2015
• de jaarrekening 2014
• de verkoop van panden in Nieuwegein
• de verkoop van pand in Zeist
• de aankoop grond voor nieuwbouw in 

Woudenberg
• de aankoop van grond en een pand in Zeist
• verlenging contract accountant
• profielschets raad van toezicht
• wijziging statuten stichting Reinaerde om 

te voldoen aan de vereisten die horen bij 
de ANBI status 

• strategiebrief 2016 - 2018
• de begroting 2016
• reglement renumeratiecommissie
• benoeming twee nieuwe leden raad van toezicht.   

Bezoldiging volgens landelijke norm 
Met ingang van 2015 is de bezoldiging van de 
leden van de raad van toezicht aangepast (zie 
jaar rekening), conform de door het Rijk gewijzigde 
percentages in WNT-2 met ingang van 1-1-2015 
in respectievelijk 10% voor leden en 15% voor de 
voorzitter van de voor de rechts persoon geldende 
maximale vergoeding van de bestuurder. Hierbij 
is alvast rekening gehouden met de vaststelling 
van de norm in 2016. 

Waardering voor sterke organisatie-
ontwikkeling en hanteren van risico’s 
De raad van toezicht heeft haar waardering uit-
gesproken over de energie waarmee cliënten en   
medewerkers de ontwikkelingen in de samenleving 
als kans aangrijpen om het beste uit zichzelf te 
halen en hun rol in de samenleving te versterken. 
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De meerjarendoelstellingen 2013 – 2015 waren 
met ambitie en durf geformuleerd. De realisatie 
ervan heeft tot vergaande interne ontwikkeling 
geleid waarbij een groot aantal doelen is be-
reikt. De kwaliteit van de begeleiding en zorg aan 
cliënten is goed. Zonder heftige personele ingre-
pen is doeltreffend gewerkt aan de mobiliteit van 
medewerkers en aan noodzakelijke interne wijzi-
gingen. De realisatie van de strategische doelen is 
ook risicovol geweest en op realistische wijze zijn 

risico’s bezien en maatregelen gekozen. De pro-
fi lering van de organisatie lokaal en regionaal is 
nadrukkelijk versterkt hetgeen cliënten en partners 
in de mogelijkheid stelt om daar waar nodig tijdig 
van de diensten van Reinaerde gebruik te maken. 
De positie van Reinaerde in de regio is door de 
toename van samenwerking met partners versterkt. 
De raad van toezicht dankt medewerkers, medezeg-
genschap en bestuur voor de inspanningen en de 
resultaten.   

Abigail Gomes woont op De Heygraeff. Ze doet graag spelletjes met haar begeleider Ellen Way.
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Samenstelling Raad van Toezicht 2015 

Naam Bestuursfunctie en commissie lidmaatschap Profi el

Dhr. dr. R. Baumgarten
Ruben

• Voorzitter kwaliteitscommissie (Gezondheids) zorg 
en welzijn

Dhr. J.G.P. van Bergen
Jan

• Voorzitter
• Voorzitter remuneratiecommissie

Algemeen bestuur

Dhr. drs. H. van der Stelt
Henk

• Vicevoorzitter 
• Voorzitter auditcommissie 
• Remuneratiecommissie

Financieel-economisch

Mw. ir. A.M.E. Vermeeren
Jenny

• Lid kwaliteitscommissie Vastgoed

Dhr. mr. H.J.H. Vullinghs MBA 
Hay 

• Lid auditcommissie Financieel-economisch 
Juridisch

Dhr. J.T.M. Menting
Jan

• Lid kwaliteitscommissie vanaf 1-1-2016
• Op voordracht van centrale cliëntenraad

Gezondheidszorg

Mw. dr. C.M.H.A. Deckers MBA
Christel 

• Lid auditcommissie vanaf 1-1-2016 Bedrijfsvoering
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Hoofdfunctie Nevenfuncties

• Lead assessor (teamleider) ISO 15189 
& CCKL 

• Raad voor Accreditatie Directeur 
St. Accessibility

• Voorzitter Vereniging Artsen Laboratorium-diagnostiek
• Lid RvT Mr Visserhuis, Den Haag
• Lid raad van toezicht Vivium Zorggroep, Huizen
• Lid raad van toezicht Vecht en IJssel, Utrecht
• Lid raad van advies St. Kwaliteitsbewaking Medische 

Laboratoria (SKML), Nijmegen
• Voorzitter Stichting Experimentele Laboratoriumgeneeskunde
• Bestuurslid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria 

Nederland (SAN)
• Bestuurslid NVKC
• Lid raad van toezicht Primair Huisartsenposten

• Adviseur openbaar bestuur • Toezichthouder Detentiecentrum Zeist
• Lid raad van toezicht Carante Groep
• Voorzitter stichting kasteel Oudaen
• Bestuurslid kasteel Amerongen
• Voorzitter Welstand en Monumenten Oost-Utrecht

Lid raad van toezicht bij: 
• Stichting Centrum Consultatie en Expertise Nederland 

(vicevoorzitter en lid remuneratiecommissie)
• Fokus (vicevoorzitter en fi nanciële auditcommissie)
• Carinova (voorzitter fi nanciële auditcommissie)
• St. Jansdal (lid fi nanciële auditcommissie)

Lid raad van commissarissen bij:
• Result Laboratorium vicevoorzitter
• LTO bedrijven

• Regiodirecteur Centrum/West van 
Woonstad Rotterdam

• Bestuurslid Maaskoepel 
• Bestuurslid SUWR 
• Bestuurslid Stichting Volkskracht Historische Monumenten 

Rotterdam 
• Voorzitter bestuur Ontmoetingscentrum Prinsenhof

• Partner Claassen, Moolenbeek en Partners • Directeur Vullinghs Management B.V.
• Voorzitter raad van advies Nieuwkoop Groep B.V.

• Raad van bestuur Yulius • Voorzitter Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs
• Voorzitter Landelijk platform Jeugd GGZ, GGZ Nederland
• Bestuurslid vanuit GGZ Nederland in de stuurgroep 

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd
• Lid adviescommissie GGZ Nederland (Werkgevers en 

Arbeidszaken)

RvB Stichting CATO
Vanuit Deckers Management Services:
• Manager Transitie Zonnehuisgroep Noord 

a.i. tot 1/3/2016
• bestuurder a.i. Zorggroep Liante vanaf 

7/3/2016

•  Ambassadeur NVTZ voor Noord-Holland
• Commissaris bij post-HBO-opleiding Brinkhuis 

Opleidingen
• NIAZ auditor
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3.3 Bedrijfsvoering

Transparantie-eisen gerealiseerd
Reinaerde voldoet aan de wettelijke transparan-
tie-eisen voor goede bedrijfsvoering. Wij hebben 
schriftelijk vastgelegd welke functionarissen welke 
taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbe-
voegdheden hebben voor de verschillende onder-
delen van de bedrijfsvoering. In de fi nanciële admi-
nistratie zijn ontvangsten en betalingen duidelijk 
traceerbaar naar bron en bestemming. Duidelijk is 
wie op welk moment welke verplichtingen voor of 
namens Reinaerde is aangegaan.

Compliance belangrijk onderwerp 
voor de organisatie
De naleving en toepassing van wet- en regelge-
ving en van veldnormen die van belang zijn voor 
cliënten, medewerkers en de bedrijfsvoering van 
Reinaerde is in 2015 op verschillende manieren 
vormgegeven. De procesgroep Beleid en Borging 
monitorde welke ontwikkelingen en wijzigingen 
om aanpassingen en implementatie in de orga-
nisatie vroegen. De beoordeling van naleving van 
regelgeving en afspraken vond plaats via in- en ex-
terne audits en specifi eke registraties en controles.
Gerichte beleidskeuzes en uitvoering van com-
plianceonderwerpen zijn voorbereid door en met 
portefeuillehoudende regio- en procesgroepmana-
gers, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebe-
veiliging (waaronder een procedure en meldpunt 
indien een datalek wordt geconstateerd). 
Het gaat bij compliance naast landelijke regelge-
ving, ook om normen en eisen die door afzonder-
lijke gemeenten worden gehanteerd, bijvoorbeeld 
op het gebied van het melden van incidenten en 
calamiteitenbij een daartoe door één of samen-
werkende gemeente(n) aangewezen specifi ek 
toezichthoudend orgaan. De procesgroep Beleid en 
Borging signaleert het management over wijzigin-
gen in wet- en regelgeving en adviseert hen over 
de impact ervan.

Mate van risicobereidheid wordt 
gedifferentieerd gehanteerd 
Nauw samenhangend met compliance is de inven-
tarisatie, beoordeling en beheersing van risico’s in 
de organisatie vormgegeven. Ook in 2015 is op de 
verschillende niveaus binnen Reinaerde direct en 
indirect aan identifi catie, analyse en preventie van 
risico’s gewerkt (zie volgende paragraaf). Tegelijker-
tijd beseffen wij als organisatie die cliënten

stimuleert om meer zelf te doen en medewerkers 
de ruimte geeft om verantwoordelijkheid te dragen, 
dat wij niet elk mogelijk risico bij voorbaat moeten 
willen uitsluiten. 

De mate van risicobereidheid verschilt per cliënt, 
per onderwerp en is sterk context- en situatieaf-
hankelijk. Belangrijk daarbij is dat op elk niveau 
het juiste gesprek plaatsvindt over verwachte 
risico’s (bijvoorbeeld van medewerker met cliënt/
cliëntvertegenwoordiger en vastgelegd  in het on-
dersteuningsplan, of van bestuurder met manager 
en vastgelegd in quadrimesterrapportage) alsmede 
verantwoording over de gang van zaken.

Risicobeheersing en controle 
vanzelfsprekend onderdeel van het werk
Reinaerde heeft de reguliere risicobeheersings- en 
controlesystemen toegepast. De identifi catie en 
analyse van strategische en fi nancieel-economi-
sche risico’s vond in de eerste helft van 2015 plaats 
bij het opstellen van de Kaderbrief en de begroting 
van Reinaerde en in de tweede helft van 2015 bij 
het ontwikkelen en opstellen van het strategisch 
beleid van Reinaerde voor de komende drie jaar, 
inclusief uitgebreide omgevings- en stakeholder-
sanalyses. 
De identifi catie en analyse van operationele en 
procesrisico’s vond met name plaats:
• maandelijks in teams en in monitoroverleg
• bij het op- en bijstellen van processen
• eens in de vier maanden in de quadrimester-

rapportages en -besprekingen met respectievelijk 
managers, bestuurder en raad van toezicht

• bij audits en controles.

Controles vinden plaats binnen de PlanDoCheck
Act-cyclus en zijn er op gericht om te inspecteren 
of de uitvoering van een geplande activiteit (de 
DO-fase uit PDCA) binnen een proces op orde is. 
Audits gaan over de gehele PDCA-cyclus, waarbij 
wordt nagegaan of de voortgang van de verschil-
lende activiteiten volgens de PDCA-cyclus wordt 
vormgegeven, uitgevoerd, gecontroleerd en bijge-
steld. De identifi catie en analyse van gezondheids- 
en veiligheidsrisico’s was een standaard onderwerp 
bij het opstellen en evalueren van het ondersteu-
ningsplan van elke cliënt, bij het opstellen en eva-
lueren van het veiligheidsbeleid, de risico-inventa-
risatie en -evaluatie en jaarplan veiligheid en 
bij de periodieke functioneringsgesprekken met 
medewerkers. 
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Naast vaste momenten vond ook ad-hoc identifi -
catie en analyse van risico’s plaats op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau. Op operationeel 
niveau bijvoorbeeld naar aanleiding van de analyse 
van calamiteiten, waarbij als retrospectieve analy-
semethode de PRISMA-methodiek is gebruikt.

Interne controles Welk risico werd beheerst/afgewend?

Kwaliteitscontroles
Fixatiebanden Ongevallen, overlijden van cliënten als gevolg van een 

verkeerd aangelegde fi xatieband

Melding en afhandeling incidenten Materiële of immateriële schade bij cliënten en medewerkers 
door fouten, ongevallen, risico’s in specifi eke onderdelen van 
het primaire proces

Ontwikkeling & Personeel controles 

Aftekenen bekwaamheids verklaringen Schade aan cliënten als gevolg van onbekwaam handelen 
van medewerkers

Aanwezigheid VOG vóór indiensttreding Materiële of immateriële schade als gevolg van ongeoorloofd 
handelen van medewerkers

Facilitaire controles

Schoonmaak Ziekte van cliënten/medewerkers als gevolg van 
niet-hygiënische woonomgeving

Hygiënecode kleine appartementen-
complexen

Ziekte van cliënten als gevolg van onveilig voedsel

Til- en transferhulpmiddelen Ongevallen van cliënten en uitval medewerkers als gevolg 
van onveilige til-en transferhulpmiddelen. 

Legionella Ziekte en overlijden van cliënten door contact met 
legionellabacterie

Brandmeldinstallaties Ongevallen en overlijden van cliënten/medewerkers als 
gevolg van brand 

Binnen- en buitenspeel materiaal en 
gymtoestellen

Ongevallen van cliënten als gevolg van onveilig speelmateriaal

Financiële controles

Productieverantwoording in kader van 
administratieve organisatie en interne 
controle

Financieel risico, met name als gevolg van onjuiste, niet tijdige 
of onvolledige declaraties

Aanwezigheid indicatie Financieel risico als gevolg van niet-geïndiceerde zorglevering

Kascontroles Financieel risico als gevolg van onjuist of onterecht (decentraal) 
kasbeheer en kasadministratie, fraude
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We staan er goed voor in het 
gemeentelijk domein
Op 1 januari is de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (Wmo) en de Jeugdwet landelijk inge-
voerd. Deze nieuwe wetgeving brengt voor cliënten 
en Reinaerde veel veranderingen met zich mee: 
veranderingen in (de toegang tot) onze dienst-
verlening, de wijze van fi nanciering en de admi-
nistratieve afhandeling daarvan. Medio 2014 zijn 
we gestart met het programma ‘decentralisaties’. 
Het programma heeft als doel te faciliteren en 
coördineren dat Reinaerde de gevolgen van de 
decentralisaties op de juiste manier opneemt in 
de reguliere bedrijfsvoering, zowel in de regio’s als 
centraal, om een volwaardig, compliant speler op 
de decentrale markt te zijn. 

Om dit te realiseren hebben we onder andere 
cliënten actief geïnformeerd over de wijzigingen 
die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt, een 
laagdrempelige en lokale toegang tot onze dienst-
verlening georganiseerd, onze managementinfor-
matie aangepast en communicatiemiddelen voor 
het gemeentelijk domein ontwikkeld. We hebben 
een aantal cliënten opnieuw gediagnostiseerd om-
dat zij door de veranderde wetgeving niet meer de 
zorg kregen die ze nodig hadden. Dit heeft geleid 
tot gewijzigde indicaties voor betrokken cliënten.

Eind 2015 staan we er goed voor in het gemeen-
telijk domein: cliënten en verwijzers weten ons 
steeds beter te vinden, nieuwe dienstverlening en 
aanscherping van (bestaande) samenwerkingsver-
banden met partners krijgen vorm, er zijn gedegen 
contracten met 29 gemeenten en er is een (verant-
woorde) omzet van ongeveer 8 miljoen. 

Kwaliteitscertifi caat resultaat van 
vervolgaudit
In mei is de externe vervolgaudit HKZ (Harmoni-
satie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector) uitgevoerd 
door DEKRA Certifi cation. Deze audit, waarbij in 
totaal ruim dertig gesprekken zijn gevoerd en tien 
verschillende locaties zijn bezocht, is met een po-
sitief resultaat afgerond. In de conclusies die door 
DEKRA mondeling en schriftelijk aan bestuurder en 
managementteam zijn gerapporteerd, kwam onder 
meer het volgende naar voren:
• medewerkers van Reinaerde werken zorgvuldig 

en tonen een grote betrokkenheid bij de cliënt 
•  we voldoen aan een hoge kwaliteitsnorm
•  we worden steeds beter in het werken op lokaal 

niveau en zijn dichtbij de cliënt georganiseerd

•  we hebben goede informatiesystemen en docu-
mentenbeheer, waarbij een aanvang is gemaakt 
met vereenvoudiging

•  onze interne audits zijn goed en worden op een 
juiste manier ingezet

•  we hebben een betrokken cliëntenraad en veel 
vrijwilligers die zich inzetten voor de cliënt.

Er werden 3 tekortkomingen geconstateerd: 
•  de actualiteit van calamiteitenhandboeken was 

niet volledig op orde.
•  in een dossier van een cliënt werd verouderde 

medische informatie aangetroffen
•  het tijdspad om de achterstand in psycholo gische 

plannen te elimineren was niet gehaald. 

Na oorzaakanalyses en bepaling van de reikwijdte 
zijn correcties uitgevoerd en de tekortkomingen 
weggewerkt. Het certifi caat is verlengd tot novem-
ber 2016.

In 2015 is een besluitvormingsproces in gang 
gezet over het kwaliteitsmanagementsysteem van 
Reinaerde. Daarbij worden keuzemogelijkheden 
onderzocht ten aanzien van een volgende HKZ-
cyclus, een ander normenkader (ISO 9001, 
EN15224), dan wel een ander systeem waarmee 
gewerkt kan worden. Goede, gedragen besluitvor-
ming in het licht van huidige/toekomstige wensen 
en externe eisen is daarbij van belang. Dit wordt 
medio 2016 verwacht, zodat de hercertifi cerings-
audit (mei 2016) nog volgens HKZ-normen wordt 
uitgevoerd.

Nieuwe huisvestingsprojecten 
Om te zorgen voor goede en toekomstbestendige 
woningen voor huidige en nieuwe cliënten heeft 
Reinaerde een belangrijke huisvestingsopdracht, 
zoals ook terug te vinden is in het meerjarenbeleids-
plan 2013 - 2015. Dat heeft geleid tot de volgende 
resultaten voor nieuwbouw of herontwikkeling:
• Woudenberg: hier is grond gekocht waar 

12 studio’s en 12 appartementen gebouwd 
zullen worden.

• Zeist / Den Dolder: het gebouw ‘Donders’ te 
Dennendal is gekocht. Op deze plek worden 
24 studio’s gebouwd. 

• Houten: De bestemming die rustte op een stuk 
grond aan de Beusichemseweg is gewijzigd. 
Dit betekent dat we 36 appartementen voor 
cliënten met een licht verstandelijke beperking 
kunnen bouwen.
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• Nieuwegein: de herontwikkeling van de wonin-
gen aan de Cimbaalsingel krijgt vorm. Er zullen 
circa 40 appartementen komen, ruimten voor 
dagbesteding en werkplekken voor medewerkers. 

Flexibiliseren van kantoorgebruik
We vinden het belangrijk dat medewerkers hun 
(kantoorgerelateerde) activiteiten uitvoeren dicht-
bij cliënten en samenwerkingspartners. Bovendien 
willen we de beschikbare gelden zoveel mogelijk 
inzetten voor begeleiding en behandeling van 
cliënten en daarbij is beheersing van kosten een 
voorwaarde. In 2015 is samen met medewerkers 
een toekomstgericht kantorenbeleid vormgegeven. 

De doelstelling is om de komende jaren ‘samen-
werkplaatsen’ te realiseren waar medewerkers, 
cliënten en medewerkers van zorgpartners 
(fl exibel) kunnen werken en elkaar kunnen 
ontmoeten.  

Preventief asbestonderzoek
Naar aanleiding van de constatering dat er bij 
Kinder dagcentrum De Berk (Zeist) sprake is van een 
asbestverontreiniging en de (wijzingen in) wettelij-
ke regelgeving is besloten tot preventief asbeston-
derzoek in 2016 bij alle woningen en dagbesteding 
(in eigendom) van bouwjaar 1993 of ouder.

Het politieteam Zeist deed mee aan de Roparun. De agenten mochten hiervoor de bus lenen van Kinderdagcentrum De Berk.
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3.4 Risico’s, kansen en onzekerheden 
3.4.1 Opvangen van risico’s 

Basisprocessen cliënten en medewerkers 
nog niet op niveau
De kwaliteit en de registratie van de basisproces-
sen ondersteuningsplannen, vrijheidsbeperkende 
maatregelen, veiligheid en functioneringsgesprek-
ken zijn nog niet op het door ons gewenste niveau, 
waardoor risico’s kunnen ontstaan voor de bedrijfs-
voering.

Maatregel
Naast het aanscherpen van de processen op inrich-
ting, taken, verantwoordelijkheden en het aanspre-
ken op resultaten op basis van centrale maande-
lijkse monitoring, realiseren we verbeteringen in 
het genereren van informatie uit de systemen. We 
onderzoeken eveneens of er vereenvoudiging kan 
plaatsvinden in de bronsystemen, waardoor vast-
legging gemakkelijker en eenduidiger wordt en 
het genereren van managementinformatie be-
trouwbaarder.

Mediarisico’s
In het werk kiezen wij voor een ruime en open 
communicatie naar cliënten, familie, medewerkers 
en omgeving. Het toegenomen aantal communica-
tiemiddelen en het tempo van communiceren bren-
gen risico’s met zich mee. Zorgprocessen kennen 
individuele en gemeenschappelijke aspecten en 
impact. Het is van belang te werken in een goede 
balans tussen openheid en zorgvuldigheid, waarbij 
privacy-eisen leidend zijn. Wij hebben vastgesteld 
in 2015 adequaat risico’s te hebben onderkend en 
daarin hebben we passende acties en maatregelen 
getroffen, ter bescherming van personen en de 
organisatie. 

Maatregel
We continueren de monitoring van de (social) 
media. Crisiscommunicatie is als taak belegd in 
de dit jaar ingevulde strategische communicatie-
functie.

Investeringsruimte onvoldoende benut
De investeringen blijven achter ten opzichte van de 
begroting. Dit kan leiden tot achterstanden in de 
ontwikkeling van vastgoed en tot achterstanden op 
het gebied van informatisering en automatisering.

Maatregel
Op basis van een intensieve samenwerking tussen 
de voor vastgoed en informatisering en automati-
sering verantwoordelijke procesgroepmanagers en 
de regiomanagers maken we een inhaalslag, die we 
in een strategische doelstelling vastlegden in de 
strategiebrief 2016 - 2018. 

Ontwikkeling exploitatieresultaat 
In het laatste quadrimester is voor het eerst een 
negatief exploitatieresultaat gerealiseerd. Dit is 
ontstaan door de negatieve ontwikkeling van een 
aantal bedrijfsindicatoren (omvang uitzendkrach-
ten, omvang externe inhuur, ziekteverzuim, beperk-
te groei productie). Het risico is aanwezig dat de 
negatieve exploitatie-ontwikkeling niet ombuigt. 
Weliswaar is ook een aantal uitgaven met name in 
het laatste quadrimester gedaan, die in geval van 
eerdere realisatie verspreid plaats hadden gevon-
den over het gehele jaar (dit betreft met name 
leefbaarheidsinitiatieven). 

Maatregel
Focus en sturing zijn van belang om het te hoge 
kostenniveau bij te sturen. De focus is gelegd op 
een aantal grotere bedrijfseconomische risico’s. 
Het gaat hier om exploitatie Dennendal, kosten-
dekkende inzet van behandelaars en hoogte van 
het ziekteverzuim. Per onderwerp is een verbeter-
plan opgesteld. De wijze waarop de maandelijkse 
monitoring plaatsvindt, wordt geïntensiveerd en 
ook het aanspreken op resultaten naar aanleiding 
van monitoring. Daarnaast wordt bij verzuim het 
management meer ondersteuning aangeboden 
(onder andere opfrisbijeenkomsten over gespreks-
voering en arbeidsrecht bij verzuim).

De tijdige haalbaarheid van de nieuw- 
en verbouwplannen op Dennendal
Wij hebben de ambitie om op Dennendal nieuw- 
en verbouw te realiseren. Het in het vorige punt 
genoemde sterk negatieve exploitatieresultaat van 
Dennendal zal eerst verbeterd moeten worden, 
voordat fi nanciering van de plannen op basis van 
de huidige exploitatie te realiseren is.
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Maatregel
Een plan van aanpak om de noodzakelijke verbete-
ring in de exploitatie te realiseren, zal ervoor moe-
ten zorgen dat er voldoende perspectief ontstaat 
om fi nanciering van de plannen rond te krijgen. 

3.4.2 Kansen 

Investeren in samenwerking gericht op 
sociale innovaties, dichtbij de cliënt 
We investeren in allerlei samenwerkingsvormen, 
vanuit de overtuiging dat sociale innovatie ont-
staat daar waar mensen in de samenleving en 
professionals aansluiting vinden bij elkaar om al 
lerend gezamenlijk problemen op te lossen en 
daarbij technologische innovaties gebruiken. 
Wij zien dat deze innovaties, dicht bij de cliënt, 
leiden tot een grotere kwaliteit van bestaan en 
lokale betrokkenheid. Wij stimuleren medewerkers 
creatieve ideeën uit te voeren en mooie resultaten 
met elkaar te delen. Wij beschikken over een inno-
vatiebudget om de ideeën van medewerkers 
te kunnen realiseren. 

Samen werken aan gezondheid en vitaliteit 
We onderstrepen het belang van het werken aan 
gezondheid en vitaliteit, zowel voor cliënten, 
medewerkers als voor de organisatie. We zien 
gezondheid als het vermogen om je aan te passen, 
regie te voeren en verantwoordelijkheid te nemen 
op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 
in en van het leven. Met behulp van beweeg- en 
voedingscoaches, de besteding van fi teuro’s en 
positieve, duidelijke communicatie hebben we het 
gezondheid- en vitaliteitsbeleid binnen Reinaer-
de geïmplementeerd. Op basis van zowel interne 
(cliënten en medewerkers) als externe (Zilveren 
Kruis) waardering zien wij kansen de huidige lijn 
te versterken en uit te breiden. Zo besteden we in 
2016 meer aandacht aan voeding in woningen van 
cliënten met een zwaardere zorgvraag.

Ontwikkeling en toepassing moderne 
en veilige informatietechnologie
Samen met Amerpoort kozen wij er voor onze 
afzonderlijke afdelingen I&A (Informatisering en 
Automatisering) samen te voegen en onze effec-
tiviteit te vergroten door een gelijkwaardige en 
evenwichtige samenwerkingsrelatie aan te gaan. 

Met moderne en veilige informatie en technologie 
is het eenvoudiger om de doelen voor cliënt, 
medewerker en bedrijfsvoering te realiseren. I&A 
onderzocht in 2015 wat gebruikers op het gebied 
van informatie en technologie nodig hebben om 
hun doelen te realiseren. Wij zien kansen in 4 
thema’s , die uitgewerkt zijn in verbeterplannen, 
namelijk ‘zelfredzaamheid cliënt en zijn netwerk’, 
‘begeleider heeft focus op zorg voor cliënt’, ‘basis 
op orde' en 'slimmer samenwerken'.

Gezonde smoothies op de duurzaamheidsmarkt in Bilthoven.

Brett Jak en Nico Fonville testen een apparaat dat je armen en 
benen laat bewegen zonder dat spierkracht nodig is.



50

Maatschappelijke waarde vergroten
Denken in termen van rendement betekent dat 
Reinaerde streeft naar dat wat de maatschappij 
ervaart als zijnde van belang en van toegevoegde 
waarde voor de maatschappij. Uiteindelijk geeft dit 
maatschappelijk rendement in duurzaamheid rich-
ting en uitkomst aan het fi nancieel rendement.
Wij zien kansen in het investeren in projecten, 
activiteiten of diensten waarvan de waarde voor 
zowel cliënt als maatschappij zichtbaar is gemaakt. 
Wie kiezen voor maatschappelijke business cases.  
We maken daarmee onze diensten aantrekkelijk 
voor gemeenten en rijksoverheid en vergroten de 
kansen aansluiting te vinden bij andere minder 
voor de hand liggende samenwerkings- en fi nan-
cieringspartners. 

3.4.3 Onzekerheden 

Veranderend overheidsbeleid is 
onzekere factor
De grootste onzekerheid is gelegen in beleids-
keuzes van de overheid:

• zo maakt ‘behandeling’ nu deel uit van de Wlz. 
Het is de vraag of deze daar blijft of wellicht 
overgaat naar de Zorgverzekeringswet. 

• ook in de kwaliteitsvereisten kan verandering 
komen. Wij werken met het HKZ-certificerings-
schema. Wellicht komt hiervoor een 
andere systematiek in de plaats of komen er 
meer vrijheidsgraden.

• de relatief nieuwe Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg heeft impact op de vereiste trans-
parantie en verantwoording. Wij vinden het van 
belang dat cliënten laagdrempelig issues kunnen 
melden voordat het klachten worden. Verplicht 
melden van een groot aantal punten kan bete-
kenen dat er veel administratieve afhandeling 
ontstaat en er minder aandacht is voor een 
constructieve benadering van issues die cliënten 
ervaren. 

Reinaerde monitort de ontwikkelingen en maakt 
haar keuzes. 

Roy van der Hoeff geeft in De Bilt yogales aan cliënten en kinderen van basisschool Wereldwijs. Noor van Schöll uit groep 8 doet 
de oefening voor.
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3.5 Medezeggenschapstructuur
Cliënten en medewerkers zijn betrokken 
en hebben zeggenschap 
De medezeggenschapsstructuur van Reinaerde 
is tweeledig: medezeggenschap door cliënten en 
medezeggenschap door medewerkers. We voeren 
de medezeggenschap uit volgens de bepalingen 
die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op de 
ondernemingsraden (Wor). Algemeen uitgangspunt 
van de medezeggenschapsstructuur is dat mede-
zeggenschap de zeggenschap volgt. Wij hechten 
veel waarde aan invloed en zeggenschap. Wat 
medezeggenschap door cliënten betreft vinden wij 
het belangrijk mensen met een beperking zo te 
begeleiden, dat zij de medezeggenschap kunnen 
vormgeven. Cliëntenraden van Reinaerde zijn aan-
gesloten bij landelijke steunpunten voor cliënten 
zoals het LSR en VraagRaak. Er is budget voor 
deskundigheidsbevordering, materiële en persone-
le ondersteuning (waaronder de inzet van coaches), 
een ambtelijk secretaris en secretariële ondersteu-
ning. De vorm waarin medezeggenschap plaats-
vindt is divers en kent een kader dat het maatwerk 
mogelijk maakt en zowel lokale, regionale als ook 
centrale inrichting kent. 

3.5.1 Medezeggenschap cliënten 
lokaal verder verstevigd
Reinaerde heeft in 2014 gekozen de medezeggen-
schap nog dichter bij de cliënt te brengen en
cliënten breed vertegenwoordigd te laten zijn. 
In 2015 is deze verder verstevigd, soms ook door 
gezamenlijk te evalueren om te komen tot een 
passende werkwijze. Parallel aan de regio-indeling 
is het accent nog meer op lokale medezeggen-
schap komen te liggen en zijn nieuwe werkvormen 
geïntroduceerd of heeft bundeling van lokale raden 
plaatsgevonden door rond doelgroepen te organi-
seren in plaats van per locatie. In totaal kennen we 
ruim 35 medezeggenschapsraden waarin cliënten 
en hun vertegenwoordigers inspraak uitoefenden 
op basis van de Wmcz. Lokale thema’s die aan de 
orde kwamen zijn o.a. besteding leefbaarheidsbud-
get, voeding, jubileum van een appartementencom-
plex, werkregels/werkdruk in dagbesteding. 

Centrale cliëntenraad is actief betrokken
Naast lokale en regionale cliëntenraden is er 
een centrale cliëntenraad die werkt volgens het 
2-kamermodel. Deze bestaat uit een commissie 
cliënten en een commissie vertegenwoordigers. 

De centrale cliëntenraad, commissie cliënten bestaat uit (vlnr):  Jacqueline Rouwenhorst, Stiena Mommersteeg, Nico Fonville en 
Jan van der Pol.
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Cliëntenraad en bestuur vullen de medezeggen-
schap actief en met betrokkenheid in. Ook voor 
de leden van de centrale cliëntenraad geldt dat 
zij ook buiten de reguliere overlegvormen wor-
den benaderd om mee te denken. Voorbeelden 
zijn deelname aan de raad van advies, die één 
keer per 6 tot 8 weken bijeenkomt, om te spreken 
over onderwerpen uit de organisatieontwikkeling, 
deelname aan stakeholdersbijeenkomst en ont-
wikkelbijeenkomsten. In de raad van advies neemt, 
naast twee cliënten en vertegenwoordigers, ook 
een afvaardiging van begeleiders, management en 
ondernemingsraad deel.

Cliëntenraad en bestuur voeren overleg
In 2015 hebben beide commissies van de centrale 
cliëntenraad en bestuur 6 keer een overlegverga-
dering gehouden. De fi nanciële commissie (advise-
rend aan de centrale cliëntenraad) en het bestuur 
hebben in 2015 4 keer overlegd. Ter voorbereiding 
op de vergaderingen is tussentijds agendaover-
leg gevoerd tussen de voorzitters van de centrale 
cliëntenraad en de bestuurder.

De medezeggenschap door cliënten wordt begeleid 
en gesteund door de ambtelijk secretaris centrale 
cliëntenraad.  

Centrale cliëntenraad heeft belangrijke 
adviezen gegeven
In 2015 heeft de centrale cliëntenraad onder 
andere de volgende onderwerpen behandeld:
• aanpassing van het Reinaerdebreed uitgevoerde 

cliëntervaringsonderzoek. Op verzoek van de 
commissie cliënten is een aantal vragen over 
veiligheid aan het onderzoek toegevoegd. Denk 
hierbij aan diverse veiligheidsaspecten in relatie 
tot het gebruik van social media.

• advies over de afbouw van afzondering en 
afbouw van fixatie voor cliënten in relatie tot de 
afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen.

• de raad is betrokken bij de selectie van een 
nieuwe leverancier voor maaltijden. Dit traject is 
voornamelijk door de commissie cliënten door-
lopen, waarbij gezamenlijk advies van de com-
missies cliënten en vertegenwoordigers aan de 
bestuurder is uitgebracht.

• de raad heeft positief advies gegeven over de 
wijzigingen in de overeenkomst zorg- en dienst-
verlening.

• de raad heeft positief advies gegeven over de 
aanpassingen in de brochure ‘Waar kunt u op 

rekenen?’. Enkele voorgestelde wijzigingen zijn 
doorgevoerd: 1) afschaffen van de doorbelas-
ting kabelkosten 2) lagere doorbelasting van de 
waskosten 3) vereenvoudiging van de verhuisre-
geling 4) invoering van de standaardvergoeding 
voor de koelkast en de kookplaat.

• de raad heeft geadviseerd over de vervoersrege-
ling 2016. Dit ging met name over het verbeteren 
van het inkoopproces 2016 en het doornemen en 
bespreken van klachten van cliënten. Tevens zijn 
de managementrapportages op het gebied van 
vervoer mede beoordeeld.

• de raad heeft het jaarplan met het management 
en in de diverse regio’s besproken.

• De raad heeft positief geadviseerd over de begro-
ting 2016.

• de raad heeft een dringend appel aan de be-
stuurder gedaan om het budget cliëntwelzijn 
vast te stellen op hetzelfde bedrag als in 2015.  

• strategisch meerjarenplan 2016 – 2018 ‘Het bes-
te uit jezelf halen’, is in 2015 in beide commissies 
uitvoerig aan de orde geweest. De samenwerking 
heeft geleid tot meerdere aanpassingen in het 
document. Over een aantal punten zal in 2016 
nog verder worden gediscussieerd. 

Bovengenoemde punten zijn in beide commissies 
apart besproken, waarbij de adviezen uitgebracht 
door de commissie cliënten gesteund en gedragen 
werden door de commissie vertegenwoordigers, en 
andersom.

Een afvaardiging van de commissie cliënten is 
betrokken bij het stroomlijnen van het instroom-
proces nieuwe cliënten. Hiertoe hebben zij een 
fi ctief intakeproces doorlopen en hierop feedback 
gegeven.
Bij een aantal onderwerpen werkten de commissies 
cliënten en vertegenwoordigers intensief samen. Zo 
hebben de centrale cliëntenraad en de bestuurder 
een aanpassing van de onderlinge samenwerkings-
overeenkomst doorgevoerd. Op basis van opgedane 
ervaring constateerden zij dat het belangrijk is dat 
de bestuurder en de centrale cliëntenraad open 
kunnen praten over interne en externe ontwikke-
lingen, die consequenties hebben voor cliënten, 
medewerkers en bedrijfsvoering. Een extra passage 
hierover is opgenomen in de samenwerkingsover-
eenkomst. Hierin staat beschreven dat een verte-
genwoordiger die een invloedrijke positie bekleedt 
bij een van de collega- zorgaanbieders geen zitting 
kan nemen in de centrale cliëntenraad.
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Een ander onderwerp waarop intensieve samen-
werking tussen beide commissies plaatsvond, is de 
procedure werving en selectie van nieuwe leden 
voor de raad van toezicht. Een van de leden is 
benoemd op basis van bindende voordracht van 
de centrale cliëntenraad.

In 2015 heeft de adviseur medezeggenschap een 
aantal cliënten en vertegenwoordigers geïnter-
viewd over de effecten en ervaringen van de orga-
nisatieontwikkeling op de zorg en dienstverlening 
voor cliënten. De uitkomsten van deze interviews 
en de uitkomsten van het eerder genoemde cliën-
tervaringsonderzoek nemen beide commissies mee 
in hun werkplan 2016.

Cliëntenraad is gesprekspartner van 
het zorgkantoor
In 2015 heeft de fi nanciële commissie samen met 
een afvaardiging van de commissie cliënten een 
beleidsgesprek gevoerd met vertegenwoordigers 
van het zorgkantoor. Gesproken is over:
• de ontwikkelde vragenlijst voor cliënten. Door 

de geleverde inspanning van Reinaerde is er een 

cliëntvriendelijke versie gekomen, die landelijk 
gebruikt wordt.

• de rol van cliënten bij het schrijven van het eigen 
ondersteuningsplan.

• het budget cliëntwelzijn: extra middelen die 
ingezet kunnen worden voor cliënten in overleg 
met begeleiding en de lokale cliëntenraad. Het 
zorgkantoor wil graag een terugkoppeling van de 
ervaringen bij het beleidsgesprek in 2016.

• de toegankelijkheid van de klachtenfunctionaris 
en het naar behoren functioneren van de klach-
tenregeling cliënten.

In het kader van de zorgverkoop 2016 neemt 
Reinaerde deel aan het project ‘Kwaliteitsinforma-
tie transparant voor de cliënt’. Reinaerde heeft hier 
al een bijdrage aan geleverd door (lokale) cliën-
ten(raden) en vertegenwoordigers te benaderen 
met de vraag welke kwaliteitsinformatie zij graag 
transparant zien. In 2016 blijven de beide commis-
sies intensief betrokken bij de uitvoering van 
dit project.

Cliënten en begeleiders in Houten ontvingen na afl oop van de LFB-cursus Samen Sterker een diploma. 
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Er is geen gebruik gemaakt van 
enquêterecht
In de statuten van Reinaerde is opgenomen dat de 
centrale cliëntenraad bevoegd is een verzoek tot 
enquête in te dienen bij de Ondernemingskamer 
van het Gerechtshof in Amsterdam. In 2015 zijn 
geen verzoeken ingediend.

Projecten ondersteunen mensen met 
een beperking
Behalve aan de cliëntenraden, die werken volgens 
de Wmcz, draagt Reinaerde graag bij aan het zich-
zelf versterken van mensen met een beperking in 
de lokale samenleving. De website www.gesprek-
metdegemeente.nl die mogelijk werd gemaakt 
dankzij innovatiegelden van het zorgkantoor 
biedt mensen met een beperking de mogelijkheid 
zich voor te bereiden op het keukentafelgesprek. 
Maandelijks trekt deze site nog zo’n 200 unieke 
bezoekers. 

In het najaar zijn tien cliënten en begeleiders in 
Houten gestart met cursus Samen Sterker van het 
LFB (belangenvereniging door en voor mensen met 
een verstandelijke beperking). De cursus leert er-
varingen van mensen met een beperking gericht in 
te zetten zodat zij zelf op een positieve manier een 
duurzame bijdrage leveren aan de beeldvorming in 
onze samenleving over mensen met een beperking.

3.5.2 Ondernemingsraad actief in 
nieuwe samenstelling

De ondernemingsraad (OR)
De ondernemingsraad is een gekozen personeels-
vertegenwoordiging die de belangen en keuzes van 
de werkgever afweegt tegen de belangen van de 
werknemer. Ondernemingsraad en bestuur hebben 
overleg over de invulling van de bedrijfsvoering 
van de organisatie. De ondernemingsraad moet 
zoveel mogelijk bevorderen dat de geldende voor-
schriften op het terrein van de arbeidsvoorwaarden 
in het algemeen worden nageleefd. Hieronder 
vallen o.a. wettelijke bepalingen zoals CAO-bepa-
lingen en voorschriften uit de Wet op de onder-
nemingsraden (WOR), eerder afgesloten overeen-
komsten met de bestuurder en het arbeidsrecht. Bij 
het vaststellen van arbeidsvoorwaarden maakt de 
ondernemingsraad gebruik van het advies- dan wel 
instemmingsrecht zoals omschreven in de WOR. Te-
vens heeft de ondernemingsraad een signalerende 
functie bij eventuele misstanden binnen het bedrijf. 

De ondernemingsraad bestaat uit 3 werkgroepen, 
de werkgroep ARBO/sociaal, de werkgroep fi nanci-
en en de werkgroep PR. Naast de werkgroepen zijn 
3 contactgroepen die gericht zijn op het tot stand 
laten komen en onderhouden van de contacten 
met de achterban. Indien de actualiteit daar 
om vraagt, is het mogelijk themagroepen te 
organiseren. 

Ondernemingsraad en bestuur voeren 
overleg
In 2015 hebben de OR en het bestuur 12 keer een 
overlegvergadering gehad. Voorafgaand aan deze 
vergadering heeft er 12 keer een agendaoverleg 
plaats gevonden waarbij door het dagelijks bestuur 
van de OR, de bestuurder en manager Ontwikkeling 
& Personeel in gezamenlijkheid de agenda is op-
gesteld. Het agendaoverleg wordt tevens gebruikt 
om werkafspraken tussen de OR en de bestuurder 
te maken.

Elf leden, vier vacatures
De ondernemingsraad is in 2015 van samenstel-
ling veranderd door het terugtreden van vier leden 
die sinds mei 2014 deelnamen en twee leden die 
al langer zitting hadden. Daarvoor in de plaats 
zijn drie voormalige leden ingestroomd die op de 
wachtlijst stonden. De OR heeft op dit moment elf 
leden en vier vacatures.

Ondernemingsraad heeft positief advies 
en instemming gegeven
De behandelde advies- en instemmingsvragen 
waren:
• nieuwbouw Woudenberg, positief geadviseerd 

over voortgang en grondaankopen
• consignatiedienst Informatisering & Automatise-

ring, instemming verleend
• functioneringsgesprek, instemming verleend
• roosteren en plannen, instemming verleend
• rusttijdenregeling en pauzebeleid, instemming 

verleend.
• strategisch meerjarenplan 2016 – 2018 

‘Het beste uit jezelf halen’, is uitvoerig aan de 
orde geweest.

Roosterspelregels zijn verbeterd
De belangrijkste verbetering bij het roosteren en 
plannen is dat veranderingen in de lengte van de 
diensten voorgelegd worden aan de OR.
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Werkdruk, veiligheid en balans privé 
en werk geagendeerd
In juni is een dag georganiseerd om beter in beeld 
te krijgen wat er speelt op de onderwerpen werk-
druk, veiligheid en balans binnen de organisatie. 
Over deze onderwerpen zijn zorgen geuit tijdens 
een overlegvergadering. De dag is in gezamen-
lijkheid georganiseerd door ondernemingsraad 
en bestuur waarbij samen met medewerkers deze 
onderwerpen geïnventariseerd en verder uitgediept 
zijn. Uitkomsten van deze dag waren: 
• we brengen de vertrouwenspersoon meer in 

beeld bij medewerkers
• we organiseren rondetafelgesprekken om meer 

inzicht te krijgen in hoe de veiligheid is voor me-
dewerkers in het contact met cliënten, collega’s 
en management. Daarnaast willen we  inzicht 
krijgen in verborgen aannames en verwachtingen 
tussen medewerkers en management over veilig-
heid, werkdruk en balans.

Nieuwe samenwerking ondernemingsraad 
en centrale cliëntenraad cliënten
Ondernemingsraad en centrale cliëntenraad 
hebben een start gemaakt met onderling contact, 
zodat bij wederzijds relevante onderwerpen 
samenwerking wordt gerealiseerd.  

Erik Boon en buurvrouw Joke Köhler zijn samen aan het werk in de kas van Dagcentrum De Werkspecht in Maarssenbroek.
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4. Beleid, inspanningen en prestaties 

4.1 Visie en beleid op hoofdlijnen 
Hart van onze visie
Zo zelfstandig mogelijk leven (zelfstandigheid), 
meedoen in de samenleving (sociale participatie) 
en je goed voelen (welzijn): dat zijn pijlers van de 
kwaliteit van bestaan, die het hart zijn van onze 
visie en die medewerkers in zich dragen. Mensen 
met een beperking ontdekken hun mogelijkheden, 
geven vorm aan hun ambitie en kiezen zelf. Dit 
doen zij, ondersteund door hun eigen netwerk en 
aangespoord en begeleid door medewerkers. 

Thuis 
Deelnemen, erbij horen. Je veilig voelen in je eigen 
omgeving. Daarbij past een thuis, van waaruit 
activiteiten ontplooid worden in de directe om-
geving of verder weg. Mensen met een beperking 
beslissen zelf. Waar woon je? Met wie en hoe? We 
stimuleren hen zelf hun regels te bepalen binnen 
maatschappelijk aanvaarde normen. Wij bieden 
woonruimte aan of cliënten huren (of kopen) zelf.

Betekenisvol werk
Werken en leren maken het leven interessant, be-
langrijk en kleurrijk. Het geeft structuur aan de dag. 
Het is belangrijk dat mensen met een beperking 
werk hebben of een betekenisvolle dagbesteding. 
Je betekent iets voor een ander en je bent belang-
rijk. Onze dagbesteding en het activiteitenaanbod 
stimuleren mensen zich te ontwikkelen en verant-
woordelijkheid te dragen.

In gesprek over goede zorg
Goede zorg begint met een goed gesprek. We 
beginnen altijd met het leren kennen van en het 
luisteren naar de cliënt en zijn netwerk. Wat kan 
een cliënt zelf? Hoe kan zijn netwerk hem onder-
steunen? Wat wil hij leren? Welk beeld wordt ons 
aangereikt van de cliënt? Wat kunnen we de cliënt 
wel, wat kunnen we hem niet bieden? Op basis 
daarvan maken we afspraken. En we stimuleren 
medezeggenschap voor cliënten en hun vertegen-
woordigers om ons en anderen alert te houden.

Omgevingsbewust nieuwe kernwaarde
Onze medewerkers hebben de juiste kennis, hou-
ding, ervaring en opleiding om onze afspraken met 
cliënten, familie en vrijwilligers, gemeenten en 

andere partners waar te maken. In 2015 werkten 
we vanuit de kernwaarden professioneel, respect-
vol en ondernemend. Eind 2015 is in het kader van 
de strategie 2016 – 2018 gekozen om de kernwaar-
den professioneel en ondernemend te houden en 
omgevingsbewust toe te voegen. Met omgevings-
bewust bedoelen we: we weten wat er speelt in 
buurten en gemeenten en we kennen de andere 
organisaties die daar actief zijn. Daardoor slaan we 
bruggen tussen cliënten en hun omgeving zodat 
cliënten deel uitmaken van de samenleving en 
zinvol bijdragen aan de maatschappij. 

Kinderen van Kinderdagcentrum De Berk gaan op wijksafari.
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Strategisch meerjarenbeleidsplan 
2013 - 2015
2015 is het derde jaar van het meerjarenbeleids-
plan ‘Sterk in Ontwikkeling’. In dit plan hebben we 
onszelf een grote veranderopdracht gesteld en 
onze belangrijkste opgaven benoemd: continuïteit 
van dienstverlening aan cliënten en werkgelegen-
heid van medewerkers in relatie tot maatschap-
pelijke ontwikkelingen en veranderde wet- en 
regelgeving. Wij gaan uit van vier perspectieven die 
onze koers gedurende de drie jaar richting hebben 
gegeven: klant en omgeving, medewerkers, interne 
processen en fi nanciën. Per perspectief hebben we 
de strategische doelen geformuleerd.  

4.1.1 Strategische doelen vanuit 
vier perspectieven 

Cliënten doen meer zelf
Cliënten nemen deel aan de lokale samenleving. 
Zij zijn aangemoedigd om zichzelf te ontwikkelen 
samen met en in hun eigen omgeving. Ook binnen 
de kaders van Wmo, Jeugd- en Participatiewet is de 
dienstverlening aan hen gecontinueerd. Cliënten 
maken gebruik van een aantrekkelijk aanbod dat 
in samenwerking met ketenpartners en gemeenten 
is samengesteld. 

Medewerkers hebben de ruimte
Medewerkers zijn verantwoordelijk en goed toe-
gerust op hun nieuwe Wmo-taken. Ze blijven zich 
ondernemend ontwikkelen tot professionals ‘nieu-
we stijl’. De methodische begeleiding en zorg voor 
cliënten is verstevigd. Medewerkers hebben een 
grotere betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid 
voor kwalitatieve en fi nanciële resultaten. 

De organisatie is eenvoudiger
Als hoofddoel binnen dit perspectief gaan we de 
organisatie vereenvoudigen. De organisatiestruc-
tuur wordt aangepast waardoor de wendbaarheid 
lokaal en regionaal sterker is, zodat de strategische 
doelstellingen worden gerealiseerd. Werkproces-
sen zijn vereenvoudigd en verbeterd. Gebruiks-
vriendelijke systemen voor kwaliteit, veiligheid en 
risicobeheersing zijn beschikbaar. We voeren de 
verbetering van onze informatievoorziening en de 
ICT-infrastructuur stapsgewijs uit.

Financiën zijn op toekomst voorbereid
De kern is fi nancieel voorbereid zijn op de toe-
komst. We zijn fi nancieel gezond en sturen op 
verantwoorde kengetallen. De dienstverlening 
is zowel in kwaliteit als in prijs aantrekkelijk. 

Joost van Buren werkt in het lunchcafé van Zizo aan de 
 Utrechtse Oudegracht.
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4.2 De resultaten
Vanuit de vier perspectieven bezien, stellen we 
vast dat we veel bereikt hebben. En we hebben 
een aantal operationele doelstellingen nog niet 
behaald. Ook is aan het eind van 2015 een aantal 
doelen en meetpunten geactualiseerd. 

4.2.1 Klant en omgeving: cliënten 
doen meer zelf

Resultaten 2015 en/of nog te continueren doelstel-
lingen 2016 van ‘Cliënt heeft meer regie’.
• de concrete cliëntzorg is verbeterd op veel plek-

ken, de basis op orde hebben blijft actueel.
• we zijn goed in beeld bij gemeenten en wij blij-

ven hierin investeren.
• de relatie met de centrale cliëntenraad (bijvoor-

beeld de financiële commissie) is verbeterd en 
geïntensiveerd.

• de medezeggenschap is in de breedte verbeterd 
(het aantal raden en de zichtbaarheid). Ook de 
komende jaren organiseren we in samenspraak 
met elkaar passende medezeggenschap, lokaal, 
regionaal en centraal.

• er zijn veel samenwerkingen tot stand gekomen 
(intern en extern); het belang van samenwerken 
met relevante stakeholders blijven we benadrukken.

• we hebben een aantal sociale innovaties dicht bij 
de cliënt gerealiseerd: verbindingsteams, 
vaste plek in scholen, cultuurrijke zorg, platform 
expertise, duurzaamheid. We continueren samen 
met partners deze doelstelling.

• de bovenregionale behandeling is resultaat-
gericht aangesloten op de interne en externe 
keten(s).

Consultatie en Advies Team seksueel 
misbruik (CAT) werkt nog laagdrempeliger 
Reinaerde streeft ernaar dat cliënten hun seksu-
aliteit kunnen beleven op een voor hen en hun 
omgeving prettige wijze. Daarnaast wil Reinaerde 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksu-
eel misbruik zoveel mogelijk voorkomen, stoppen 
en zorgen dat cliënten veilig kunnen wonen c.q. 
werken. Wanneer er vermoedens geuit worden van 
grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik is 
er is altijd een lid van het CAT als adviseur beschik-
baar. Het aantal meldingen aan het CAT was de 
afgelopen jaren tamelijk stabiel. In 2015 zagen wij 
ineens een forse stijging van 48 naar 68. Wij wijten 
dit aan meerdere mogelijke oorzaken: 

• de bewustwording is vergroot, door interne 
deskundigheidbevordering (scholing taxateurs 
en probleemmanagers).

• er is vaker gebeld om kort te overleggen of een 
melding aan de orde was. Deze contacten leidden 
meestal tot daadwerkelijke meldingen.  

• het nieuwe protocol en de nieuwe werkwijze 
van het CAT, waarbij het betrokken multidiscipli-
nair team van de locatie de regie heeft en 
verantwoordelijk blijft voor het hanteren van 
het protocol, heeft de focus op het signaleren 
en melden vergroot. 

Vanuit alle regio’s zijn meldingen gedaan, waarbij 
taxatiegesprekken zijn gevoerd en zo nodig een 
probleemmanager is aangesteld. In totaal is in 
2015 6 keer politie betrokken geweest, 4 keer voor 
anoniem overleg rond een casus en het al dan niet 
inzetten van een taxatiegesprek, eenmaal is er mel-
ding gemaakt en eenmaal is er aangifte gedaan. 
We zijn tevreden met de rol die het CAT vervult en 
stimuleren dat elk vermoeden wordt gemeld en 
getaxeerd. De procesgang verloopt adequaat. 

Afbouw vrijheidsbeperkende maatregelen 
weer stap verder
Bij cliënten passen wij in principe geen vrijheids-
beperkende maatregelen toe. Alleen in zeer risico-
volle situaties en als geen alternatief mogelijk is, 
kan het gebeuren dat een maatregel moet worden 
ingezet. Met behulp van intensieve multidiscipli-
naire inzet wordt op creatieve wijze steeds weer 
naar alternatieven gezocht. In 2015 is conform de 
richtlijnen van de Inspectie voor de Volksgezond-
heid gewerkt aan afbouw van de bratexband, met 
als resultaat dat wij in plaats van voor vier, nog 
voor één cliënt in regio Zeist gebruik maken van 
een bratexband. 

De commissie vrijheid-veiligheid heeft gecon-
stateerd dat het aantal unieke cliënten en het 
aantal unieke maatregelen door het jaar heen is 
toegenomen behalve in regio Nieuwegein, daar is 
een afname te zien. De registratie van middelen is 
in het tweede quadrimester het hoogst. Mogelijk 
speelt een rol dat er in de zomermaanden minder 
vast personeel aanwezig was waardoor er een 
beperkter handelingsrepertoire toegepast kon 
worden. Deze hypothese wordt verder onderzocht.  
Een tweede mogelijke verklaring van de stijging is 
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dat de registratie niet eenduidig plaats vindt. Dit is 
een belangrijk punt van aandacht voor de commis-
sie en de vakgroep gedragskundigen. De commissie 
vrijheid-veiligheid richt vanaf 2016 haar focus op 
het onderwerp fysieke fi xatie.

Kinderen en jongeren groeien thuis op  
Gedurende het jaar 2015 hebben we vanuit de 
kaders van de strategische koers 2016 - 2018  
benoemd wat belangrijke uitgangspunten zijn voor 
het organiseren van onze dienstverlening met be-
trekking tot wonen voor kinderen en jongeren. Wij 
hebben het volgende (her)bevestigd.
Kinderen en jongeren groeien thuis op, bij hun 
ouders, ook wanneer dat niet vanzelf gaat en 
wanneer er kleine of grote vragen over opgroeien 
en opvoeden zijn. Bij een vraag kan Reinaerde op 
verschillende plekken en manieren ondersteuning 
bieden: 
•  thuis, op school of kinderdagverblijf, in de vrije 

tijd bijvoorbeeld op de sportvereniging
•  op een gespecialiseerd kinderdagcentrum en op 

gespecialiseerde buitenschoolse opvang
•  altijd en vanzelfsprekend in nauw overleg en 

samen met ouders en anderen uit familie en 
vriendenkring

•  zo nodig in samenwerking met Jeugdzorg en 
jeugd-ggz.

Het zwaartepunt ligt thuis, ook wanneer een kind 
(tijdelijk) niet thuis kan wonen. Daarom organi-
seren we ondersteuning in (fl exibel) wonen altijd 
zo dicht mogelijk bij huis, altijd in nauw overleg 
en samen met ouders en anderen uit familie en 
vriendenkring.

Multidisciplinaire begeleiding en 
behandeling staat op hoog niveau
Voor alle cliënten is de noodzakelijke behandeling 
op hoog niveau geboden, waardoor de cliënten zich 
zo sterk mogelijk voelen in hun ontwikkeling en zo 
op hun manier deel kunnen nemen aan de samen-
leving. Door de lokale en regionale organisatie-
structuur is het inzetten van behandeling gerichter 
en adequater aangesloten op de cliëntvraag en de 
ZZP-indicatie. Om het hoge niveau van begeleiden 
en behandelen te bereiken en te behouden, leidt 
Reinaerde jaarlijks een arts verstandelijk gehan-
dicapten (AVG), gz-psychologen en een verpleeg-
kundig specialist op. Vakgerichte scholingen zijn 
vanzelfsprekend, evenals multidisciplinair overleg 
rondom individuele cliënten. In de diverse regio’s 

zijn de contacten tussen de behandelaars, mana-
gers en teams versterkt om het werk cliëntvolgend 
en multidisciplinair vorm te geven. Speciale aan-
dacht is gegeven aan het vinden en behouden van 
goede artsen voor cliënten. Vanwege het landelijke 
tekort aan AVG’s was dit niet vanzelfsprekend. 
De fi nanciële sturing op de inzet van behandelaars 
vraagt de aandacht van het regiomanagement en 
kan in 2016 verbeterd worden bijvoorbeeld met 
een adequate tool om tijd te kunnen schrijven. 

Kwaliteitskader helpt ons om goede 
score vast te houden
Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg is het 
instrument om de kwaliteit van de zorg- en dienst-
verlening vanuit een gezamenlijk en breed ge-
dragen visie (landelijk) te meten en zichtbaar te 
maken voor interne verbetering en externe verant-
woording. 

De uitkomsten die begin 2015 beschikbaar kwa-
men (op basis van de ingevoerde gegevens over 
2014) gaven in enkele gevallen aanleiding om in 
specifi eke woningen of in dagbesteding nader te 
bespreken welke verbeteracties nodig waren. Het 
betrof daarbij met name zaken waarbij voor indivi-
duele cliënten een bepaald risico was aangekruist 
en of daar specifi eke maatregelen voor waren 
afgesproken. In de meeste gevallen was dit niet het 
geval en was de registratie onjuist geïnterpreteerd. 
In een enkel geval was een betere afspraak in het 
ondersteuningsplan nodig. 

In 2015 jaar zijn gedurende het jaar de verschillen-
de verplichte onderdelen (pijler 1, 2a en 2b) uit het 
kwaliteitskader uitgevoerd:
• de inventarisatie van kwaliteitsgegevens op 

organisatieniveau, bijvoorbeeld over belangenbe-
hartiging, veiligheid, kwaliteit van medewerkers 
en organisatie. Alle uitkomsten waren ‘groen’ en 
gaven geen aanleiding voor verbeterpunten.

• kwaliteitsgegevens op cliëntniveau. Deze metin-
gen betroffen onder meer de zorgafspraken, het 
ondersteuningsplan, vrijheidsbeperkende maat-
regelen, veiligheid en het thema lichamelijke ge-
zondheid. Aan het eind van 2015 zijn de kernge-
gevens van ruim 1000 cliënten die bij Reinaerde 
wonen ingevuld. Per woning komen begin 2016 
rapportages beschikbaar om nader te bepalen 
op welke punten nader aandacht gevestigd moet 
worden.

• cliëntervaringsgegevens (zie pagina 61).
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Belangrijke prestatie-indicatoren op het gebied van klant en omgeving waren:

Prestatie-indicator Resultaat

Reinaerde heeft voor verschillende doelgroepen 
methodieken ontwikkeld. 
1. Is er een basismethodiek gekozen voor de doelgroep? 
2. Zijn de medewerkers in de methodiek geschoold? 
3. Is de methodiek geïmplementeerd in elke locatie? 
4. Is het werken met de methodiek effectief?

Bij 95% van de locaties zijn de gekozen 
methodieken geïmplementeerd. 

Stijging aantal vrijwilligers ten opzichte van 31 december 2014. De resultaten variëren per regio van 
94% tot 120%. 

1. Is er een investeringsplan afgesproken om de (materiële of
 immateriële) leefsituatie voor de doelgroep te verbeteren? 
2. Is het plan uitgevoerd? 
3. Is de leefbaarheid vergroot?

Er is in 2015 € 780K aan leefbaarheids-
budget uitgegeven.
Cliënten, familie en verwanten waarderen 
zowel het bestaan van dit budget als hun 
regie over de besteding hiervan waar-
door de leefbaarheid vergroot is. Het is 
o.a. uitgegeven aan nieuwe tuinmeubels, 
aanschaf tablets en uitjes.

Het ondersteuningsplan is actueel: nooit ouder dan één jaar. 
Het plan is geldig: voorzien van handtekening cliënt/wettelijk 
vertegenwoordiger. 

Het plan is compleet: alle ter zake doende kopjes zijn ingevuld.

Vastgesteld is dat het ondersteuningsplan 
van de individuele cliënt goed op orde is. 
Het tijdig registreren heeft nog aandacht 
nodig.

Aantal dwangmaatregelen in BOPZ en niet-BOPZ locaties 
(Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen).

De commissie vrijheid-veiligheid heeft 
geconstateerd dat het aantal unieke cliën-
ten en unieke maatregelen over het jaar 
heen is toegenomen. Daarentegen zijn de 
vrijheidsbeperkende maatregelen op het 
gebied van bratexbanden wel afgenomen 
namelijk tot 1. In de registratie is Q2 de 
periode met de meeste maatregelen. 
Mogelijk dat het feit dat in deze periode 
veel vakanties plaatsvinden hierbij een 
rol speelt. 

Voldoen de locaties aan de richtlijnen m.b.t.: 

1. Brandveiligheidsinspecties
2. Medicatieveiligheid 
3. Incidenten- en klachtenafhandeling 
4. Hygiëne 
5. Bevoegd- en bekwaamheid medewerkers 
6. Opvolging verbeterpunten audits, kwaliteitskader, 
 Risico Inventarisatie & Evaluatie

Locaties voldoen aan de richtlijnen. 
Aanvullend op punt 1: 
Het merendeel van de brand- en ontrui-
mingsoefeningen is gehouden en er is 
een scherp beeld welke oefeningen nog 
gehouden moeten worden. 
Managers en instructeurs geven meer 
aandacht aan het werken met en het 
bijhouden van het calamiteitenhandboek.
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Cliëntervaringsonderzoek bevestigt 
hoge waardering voor begeleiding 
en zeggenschap
In de zomer is het (driejaarlijkse) cliëntervarings-
onderzoek ‘De cliënten aan het woord’ uitgevoerd 
door Ipso Facto. In principe zijn alle volwassen 
cliënten zelf benaderd voor een interview of het 
zelfstandig invullen van de vragenlijst. Voor cliën-
ten bij wie deelname aan het onderzoek niet tot 
de mogelijkheden behoorde, zijn ouders/vertegen-
woordigers gevraagd de vragen in te vullen. Uitein-
delijk hebben een kleine 700 cliënten meegedaan 
met het onderzoek. 
De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek 
zijn op enkele aspecten wat minder positief dan in 
2012, waardoor de gemiddelde score van 7,9 naar 
7,7 gaat. Gemiddeld genomen oordelen cliënten 
positief over de (woon)begeleiding, zorg en onder-
steuning door Reinaerde. Dat blijkt uit de relatief 
hoge rapportcijfers die cliënten geven en uit de 
vergelijking van de schaalgemiddelden met cliën-
ten van andere organisaties. Op de onderwerpen 
begeleiding en zeggenschap in het dagelijks 
leven scoren wij signifi cant hoger dan collega-
organisaties. 
De beschikbare tijd die begeleiders voor cliënten 
hebben werd het meest als verbeterpunt genoemd. 
Dit betrof zowel de cliënten ‘wonen’ als ‘dagbe-
steding’. De cliënten ‘ambulant’ waren hier juist 
tevreden over. Bij de bespreking van mogelijke 
verbetering hierin concludeerden wij dat, meer dan 
de hoeveeltijd tijd, de wijze waarop in de beschik-
bare tijd de focus op aandacht voor de cliënt wordt 
gelegd door medewerkers nog voor verbetering 
vatbaar is.  

Dit aandachtspunt ligt in lijn met de uitkomsten 
van een reeks interviews die in 2015 waren geïniti-
eerd door de centrale cliëntenraad en zijn beschre-
ven in een notitie ‘Sparren en spiegelen’.  

Een andere belangrijke overeenkomst in beide 
rapporten was dat meer aandacht wordt gevraagd 
voor het leren van nieuwe dingen door cliënten.
Uit het onderzoek zijn ruim 30 factsheets voor 
locaties (waar voldoende respons was) opge-
maakt. Deze geven concrete onderwerpen waar op 
een locatie cliënten meer aandacht voor vragen, 
bijvoorbeeld inzake bejegening of huisvesting. De 
factsheets zijn ingebracht in het overleg met teams 
en met de cliëntenraad of ander cliënt- 
en/of cliëntvertegenwoordigersoverleg. 

Voor cliënten die zijn geïnterviewd, zijn individu-
ele factsheets gemaakt met de antwoorden. Zoals 
afgesproken met de cliëntenraad zijn deze naar de 
betreffende locaties gerapporteerd om waar moge-
lijk verbeterafspraken te maken met de betreffende 
cliënten. Deze afspraken worden dan opgenomen 
in het ondersteuningsplan, bijvoorbeeld als werk-
doel of samenwerkingsafspraak. De rapportage zelf 
wordt bewaard in het individuele Plancaredossier.

Interne klachten en meldingen van cliënten 
krijgen zorgvuldige behandeling
Om onvrede en klachten van cliënten (en hun 
vertegenwoordigers) zorgvuldig en laagdrempelig 
te behandelen, werkt een klachtenfunctionaris 
bij Reinaerde. Deze functionaris is er voor interne 
meldingen/klachten die namens of door cliënten 
worden ingediend.

Aantal en aard van meldingen/interne klachten 2013-2015
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De klachtenfunctionaris heeft 41 inhoudelijke 
klachten ontvangen in 2015 (versus 22 in 2014). 
Van één klacht was de inhoud onbekend. De ont-
vangen interne klachten en meldingen van cliën-
ten hadden vooral betrekking op de verleende of 
geboden zorg (14) of ontvangen diensten anders 
dan zorg (13). In de grafi ek zijn de meldingen 
opgenomen die de interne klachtenfunctionaris 
in behandeling heeft genomen in 2013, 2014 en 
2015 (respectievelijk 32, 22, 41). Bij de diensten 
anders dan zorg ging het in het afgelopen jaar 
bijvoorbeeld om klachten over vervoer, verhuizing 
of rookoverlast. 

VGU-klachtencommissie heeft één 
externe klacht in behandeling genomen
In 2015 ontving de klachtencommissie VGU vier 
klachten namens cliënten van Reinaerde. Daarvan 
werd er één formeel in behandeling genomen. 
Deze klacht bestond uit drie klachtonderdelen: 
communicatie, bejegening en materiële zaken en 
werd voor de eerste twee onderdelen gegrond 
verklaard. 

Een klacht over het tarief voor de dagbesteding is 
via bemiddeling (omzetting van Persoons Gebon-
den Budget in Zorg In Natura) opgelost. Een klacht 
van een ouder over de ambulante begeleiding 
van een cliënt is niet ontvankelijk verklaard (de 
ouder was niet de wettelijk vertegenwoordiger). 
Een klacht over de verhoging van facilitaire kosten 
is ingediend eind 2015, deze zal in 2016 worden 
behandeld.

2013 2014 2015

Aantal klachten ingediend: 5 6 4

Aantal klachten bemiddeld
door klachtencommissie: 2 4 1

Aantal klachten in
behandeling genomen: 3 2 1

Aantal klachten (geheel 
of gedeeltelijk) gegrond: 2 1 1

Jongeren maken gebruik van 
vertrouwenspersoon Jeugdwet
Jongeren en hun ouders die onder de Jeugdwet 
vallen maken gebruik van een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon. Vanuit de Vereniging voor 
Nederlandse Gemeenten (VNG) is hiervoor met het 
AKJ (vertrouwenspersonen in de jeugdhulp) een 
driejarig convenant afgesloten. 
In 2015 hebben 5 jongeren en/of hun ouders hier 
gebruik van gemaakt. Hun vragen, problemen en 
klachten zijn in behandeling genomen en hebben 
we op kunnen lossen.

Pilot vertrouwenspersoon Wet Zorg 
en Dwang verlengd
De succesvol verlopen pilot met het AKJ in Zeist en 
Houten is in de tweede helft van 2015 verlengd en 
uitgebreid. Door vanuit het AKJ twee in plaats van 
één medewerker beschikbaar te stellen konden in 
2015 zowel in Zeist als in Houten de cliënten van 
4 woningen (in plaats van 1 woning) gebruik 
maken van de diensten van deze onafhankelijke 
medewerker. Het betrof hier mensen met een licht 
verstandelijke beperking. Thema’s die aan de orde 
kwamen waren o.a. bejegening, informatie over 
rechten en het wonen in een groep. De toegevoeg-
de waarde van de cliëntvertrouwenspersoon voor  
cliënten wordt door henzelf als volgt omschreven: 
‘zij is er voor ons en kan door de organisatie heen 
waar het voor de begeleiders ophoudt’. Om deze 
functionaris ook voor meer cliënten beschikbaar 
te stellen op een betaalbare wijze wordt in 2016 
gekeken naar de inzet van Whatsapp en wordt het 
huiskamerbezoek omgezet naar een vast bezoek-
punt op het instellingsterrein.

Goede meldcultuur incidenten 
Het incidentmeldingsysteem zorgt ervoor dat op 
team, locatie, regio en Reinaerdeniveau inzicht is in 
alle fouten, ongevallen en bijna-ongevallen, agres-
sie-incidenten en incidenten in het kader van de 
arbeidsomstandigheden van medewerkers. We zien 
dat de meeste incidenten als melding aan manager 
en aansluitend aan de gedragskundige worden 
gebruikt om het handelen van individuele cliënten 
te beschrijven en zo nodig in te brengen voor een 
teambespreking. 

De aard van de incidenten is conform verwachting 
(gezien de cliëntenpopulatie en in vergelijking met 
andere organisaties in de sector). De meeste mel-
dingen betreffen agressie (met name cliënt jegens 
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medewerker), gevolgd door fouten, ongevallen en 
bijna-ongevallen betreffende cliënten (FOBO), in 
het bijzonder rond medicatie en vallen. 

Wel zien we dat het totaal aantal meldingen over 
het jaar 2015 in vergelijking met voorgaande jaren 
is toegenomen (zie tabel). Een verklaring hiervoor 
kan worden gevonden in de zorgzwaarte van de 
cliënten. Daarnaast is het totaal aantal cliënten 
ook toegenomen. Andere verbanden, bijvoorbeeld 
relatie met invalkrachten en ziekteverzuim zijn niet 
gevonden.

Er zijn in 2015 minder ongevallen, onveilige situa-
ties met betrekking tot de arbeidsomstandigheden 
van medewerkers (ARBO) gemeld.

Soort melding Totaal 
2013

Totaal 
2014

Totaal 
2015

FOBO 2.777 2.946 3.046

Agressie 3.023 3.111 3.572

ARBO 213 276 154

Totaal 6.013 6.333 6.772

In 2015 is elke vier maanden de afhandeltijd van 
de incidenten nader bekeken. In onderstaande 
grafi ek is de afhandeltijd van de laatste periode 
(sept. - dec. 2015) opgenomen. 

De extra aandacht die is gevraagd aan managers 
heeft in de loop van 2015 tot betere resultaten in 
de afhandeltijd geleid. Een langere afhandeltijd 

wordt met name veroorzaakt door wisseling, ziekte 
of vakantie van de manager.

Calamiteiten zorgvuldig onderzocht
Beleid en procedures rond het melden en onder-
zoeken van incidenten en calamiteiten zijn in 2015 
geactualiseerd in verband met calamiteitentoezicht 
Wmo door gemeenten en toezichthouders die 
namens gemeenten deze taak in de provincie en de 
stad Utrecht vervullen. 

Als er sprake is van een calamiteit rond een cliënt 
in het kader van de Wmo dienen we dit tegen-
woordig te melden bij de (toezichthouder van de) 
betreffende gemeente. Toezichthouder voor de 
gemeenten waar wij mee te maken hebben is de 
GGD regio Utrecht. Alleen de gemeente Utrecht 
heeft een aparte meldingslijn via een (opschalings)
model. In 2015 is melding niet aan de orde ge-
weest. Wel hebben we dit jaar vijf keer een melding 
gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) over een calamiteit. 

Conform de Leidraad meldingen IGZ hebben we 
onderzoek gedaan volgens de Prismamethode. Bij 
dergelijke onderzoeken worden ouders/familie en 
verwanten nauw betrokken en wordt altijd gekeken 
waar mogelijkheden liggen ter verbetering.
Op basis van de aangeleverde informatie heeft de 
IGZ drie casussen gesloten, de rapportage over de 
twee andere casussen worden begin 2016 afgerond 
en aangeleverd aan de IGZ.

Naar aanleiding van vragen rond de communicatie 
en verstrekking van onderzoeksverslagen aan be-
trokkenen zijn werkwijze en formats voor leden van 
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de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht geactu-
aliseerd. In z’n algemeenheid luidt het standpunt 
met betrekking tot het onverkort verstrekken van 
het verslag van de onderzoekscommissie aan ou-
ders/familie en verwanten: in principe ‘’ja”, tenzij er 
zwaarwegende redenen zijn daar van af te wijken. 
Zowel IGZ als betrokkenen (familie, medewerkers) 
waarderen de zorgvuldige wijze waarop Reinaerde 
calamiteiten onderzoekt.

Moreel besef
We werken aan het vergroten van moreel besef in 
het dagelijks werk. Hierdoor wordt de cliënt profes-
sioneler begeleid in het maken van zijn eigen keu-
zes gericht op het vergroten van de kwaliteit van 
bestaan. Wij doen dit onder andere door de training 
van 12 gespreksleiders Moreel Beraad, door VUmc. 
De eerste teams die een moreel beraad hebben 
gevoerd, zijn enthousiast en positief over het resul-
taat. Door professionele gespreksleiding gaat een 
team dieper op een dilemma in, bekijkt het 
een dilemma vanuit meerdere perspectieven 
en neemt het de tijd om gestructureerd op de 
vraag in te gaan.

Samenredzaamheid door vrijwilligers
We vinden het belangrijk dat mensen met een 
ondersteuningsvraag eerst een beroep doen op de 
eigen kring van familie en vrienden of vrijwilligers 
en dan pas op professionele ondersteuning. Het 
netwerk wordt steeds belangrijker. Dit jaar hebben 
we het nieuwe beleid informele zorg vastgesteld. 
Hierin leggen we de nadruk op ‘samenredzaamheid’. 
Samenredzaamheid gaat over het vermogen van 
mensen om zich door de inzet van en met anderen 
te kunnen redden in de maatschappij. Wij zijn er-
van overtuigd dat een samenspel van zelfredzaam-
heid, samenredzaamheid en participatie bijdraagt 
aan de kwaliteit van bestaan en daarnaast aan het 
uitstellen van (zwaardere vormen van) zorg. Bij ons 
is informele zorg ondergebracht in het dagelijks 
werk van alle medewerkers en dat hebben we in 
2015 versterkt, o.a. door scholing aan vrijwilligers.

4.2.2 Medewerkers hebben de ruimte 
D e meeste doelen voor medewerkers waar we ons 
op hebben gericht, zijn gerealiseerd. Een aantal 
vraagt onze expliciete aandacht bijvoorbeeld op 
het gebied van reduceren van verzuim en voeren 
van functioneringsgesprekken. Enkele resultaten:
• de medewerkers zijn via een ontwikkeltraject 

ondersteund en geïnspireerd in het anders kijken 

naar hun rol en het ontwikkelen van eigenaar-
schap. In 2015 zijn er 270 nieuwe unieke deelne-
mers geweest aan het traject.

• via het programma SLIMM zijn in het kader 
van continu verbeteren 14 trajecten uitgevoerd 
met teams.

• de herinrichting van ondersteunende diensten 
volgens het Formatie Plaatsen Plan (FPP) over-
head is gerealiseerd. De begeleiding van 71
boventallige medewerkers in overhead functies 
is eind 2015 afgerond waarbij alle betrokken 
medewerkers een nieuwe werkplek en/of 
bestemming vonden.

• het verzuimpercentage vertoont een langzame 
maar zekere stijging. 

Aanvullende onderwerpen die tot de kernactivitei-
ten binnen het medewerkerperspectief behoren, 
worden navolgend beschreven.

Organisatieontwikkeling 
programma afgerond 
Om de doelen in het strategische meerjarenbeleid 
te kunnen halen, zijn in 2013 principes geformu-
leerd die leidend zijn bij de organisatieontwik-
keling. We voerden deze uit aan de hand van een 
programma in drie fasen. De eerste fase betrof de 
herindeling van het primaire proces naar regio’s, 
waardoor een lokale oriëntatie gerealiseerd is. In 
de tweede fase is de indeling en bedrijfsvoering 
van expertises aangesloten bij de regio’s. De derde 
en laatste fase liep door tot in 2015 en richtte zich 
vooral op de herinrichting van de ondersteunende 
diensten op basis van processen. In mei 2015 is 
het programma formeel afgerond en zijn nadere 
afspraken gemaakt over borging van onderdelen 
in de staande organisatie.

Ontwikkeltraject steunt medewerkers 
in nieuwe rollen
In het voorjaar van 2014 zijn we een ontwikkel-
traject gestart met ondersteuning van In voor Zorg!, 
met als doel de organisatie te leren effectief te 
sturen op het uitvoeren en realiseren van de 
gewenste koers. In 2015 lag het accent met name 
op de veranderopgave, de gedragsverandering 
die ten grondslag ligt aan die koers. 
Dit heeft geleid tot ruim 400 initiatieven, die met 
name gericht zijn op ‘cliënten doen meer zelf’ en 
‘medewerkers hebben de ruimte’. We zien een groot 
enthousiasme en vindingrijkheid om kleinere en 
grotere activiteiten te ontplooien, gericht op de 
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bedoeling van het werk. We nemen een duidelijke 
verandering in (werk)houding van medewerkers 
waar, namelijk:
• van ‘wachten op de oplossing (of waarheid) van 

een ander’ naar ‘zelf onderzoeken wat nodig is’
• van ‘focus op grote voorbeelden’ naar ‘het besef 

‘dat je er zelf in je eigen praktijk mee aan het 
werk moet en kunt!’

• van ‘kijken naar’ naar ‘meedoen aan’
• van ‘afwachten wat er voor programma wordt 

aangeboden’ naar ‘zelf en met anderen initiatief 
nemen om een bijeenkomst in te richten’.

Geen klachten ingediend bij 
klachtencommissie medewerkers 
Reinaerde heeft een klachtencommissie mede-
werkers, die klachten in behandeling neemt als 
medewerkers geen gehoor vinden bij hun direct 
leidinggevende of het management. De commissie 
bestaat uit een externe voorzitter, een extern lid 
en een intern lid (tevens secretaris). Het speerpunt 
voor 2015 betrof het bevorderen van de meldcul-
tuur in algemene zin. In 2015 zijn geen klachten 
ontvangen (net als in 2014). We onderzoeken of 
een laagdrempeliger werkwijze kan bijdragen aan 
het bespreekbaar maken van problemen die erva-
ren worden.

Medewerkers van Reinaerde geregistreerd 
in kwaliteitsregister jeugdhulp
Iedereen heeft recht op kwalitatief goede en 
verantwoorde ondersteuning. In de Jeugdwet zijn 
daarom de kwaliteitseisen vastgelegd. Ieder die 
verantwoordelijkheid draagt voor de ondersteu-
ning aan een jeugdige, moet aantoonbaar aan deze 
eisen voldoen. In 2015 is landelijk de registratie in 
dit kwaliteitsregister van start gegaan. 

Vitaliteitsbeleid 
Cliënten kunnen bij Reinaerde rekenen op bege-
leiding bij een gezonde leefstijl. De medewerkers 
weten wat dit inhoudt en geven hierin het goe-
de voorbeeld. Zij hebben in hun werk aandacht 
voor het bevorderen van een gezonde leefstijl 
van cliënten op een manier die aansluit bij de 
doelen en waarden van de cliënt. In 2015 is een 
verdere impuls gegeven aan de uitvoering van het 
vitaliteitsbeleid, door te werken aan de volgende 
onderdelen:
• zichtbaarheid. We brengen het belang van ge-

zonde leefstijl blijvend onder de aandacht met 
positieve boodschappen en het delen van goede 
voorbeelden.

• fiteuro’s. Dit is extra budget om een gezonde 
leefstijl te stimuleren en kan besteed worden aan 
sport- en spelmateriaal of kookboeken.

• ondersteuning van begeleiders, gericht op de 
cliënt. De inzet van beweegcoaches heeft de 
afgelopen jaren de aandacht voor bewegen 
vergroot. De gezondheidsmonitor liet in 2014 
zien dat er nog veel winst te behalen viel op 
het gebied van gezond eten en drinken. Hierop 
hebben we in 2015 drie parttime voedingscoa-
ches aangesteld die de begeleiders op dit vlak 
ondersteunen.

• netwerk benutten. De afgelopen jaren is een 
groot netwerk opgezet binnen de regio’s op het 
gebied van sport en bewegen. Ook zijn er contac-
ten met andere zorgorganisaties, gemeenten en 
landelijke organisaties op het gebied van leef-
stijl. In 2015 hebben we in Caranteverband een 
vitaliteitsdag georganiseerd met als doel ervarin-
gen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

• bewegingsagogie. Zowel op de Heygraeff als op 
Dennendal is, in nauwe samenwerking met fysio-

Belangrijke prestatie-indicatoren op het gebied van medewerkers:

Prestatie-indicator Resultaat 2015

Jaarlijks gevoerde Resultaat 
Ontwikkel Gesprekken in de 
afgelopen 12 maanden

Het percentage gevoerde en geregistreerde gesprekken blijft te laag. 
Het format voor de jaarlijkse functioneringsgesprekken is 
vereenvoudigd. Een meer realistische norm is geformuleerd (75%).

Arbeidsverzuim Het voortschrijdend verzuim bedraagt eind december 2015 5,4 % 
(in 2014 5,2 %) en vertoont een stijgende trend. Gerichte analyses 
worden per regio uitgevoerd. 

Aantal leerlingen Reinaerde streeft naar behoud van de instroom van  het aantal 
leerlingen (norm 65). Eind 2015 hebben we 56 plekken. Het aantal 
stageplaatsen is gestegen naar zo’n 250. 
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therapeuten, psychomotorische therapeuten en 
gedragskundigen, bewegingsagogie opgezet om 
ouderen met een matig tot ernstige verstandelij-
ke beperking te stimuleren meer te bewegen.

4.2.3 Interne processen: de organisatie 
is eenvoudiger
Resultaten 2015 en/of nog te continueren doelstel-
lingen 2016 van ‘De organisatie is eenvoudiger’:
• de programma’s decentralisatie en SLIMM 

(Samen Leren om op Intrinsieke wijze het werk 
Makkelijk te Maken) hebben ons goed onder-
steund in het realiseren van de strategische 
doelstellingen, het programma SLIMM loopt door 
in 2016.

• het programma decentralisatie wordt afgeslo-
ten. Actuele onderwerpen zijn in de reguliere 
bedrijfsvoering geborgd, zo is de zorgverkoop 
Wlz in 2015 door de procesgroep Klant en Markt 
gerealiseerd.

• de samenwerking tussen regio’s en procesgroe-
pen en procesgroepen onderling is verbeterd. 
Aanvullend hierop en in nauwe onderlinge 
samenwerking met elkaar, gaan procesgroepen 
zich nog meer richten op het realiseren van hun 
toegevoegde waarde.

Programma SLIMM is gestart
In 2015 is het programma 
SLIMM gestart. SLIMM staat 
voor Samen Leren het werk 
op een Intrinsieke wijze 
Makkelijker te Maken. Met 
andere woorden: slimmer 
werken en processen vereen-
voudigen. Het programma 
heeft de mogelijkheid aan 
14 teams geboden om binnen hun dagelijks werk 
verspilling te verminderen. Het doel ervan is dat 
het werk slimmer georganiseerd is en/of de werk-
processen vereenvoudigd zijn. De gedachte is dat 
door realisatie van deze doelen, de effectiviteit van 
de dienstverlening en de effectieve tijd besteed 
cliënten wordt verhoogd. Dit komt ten goede aan 
de kwaliteit van bestaan van cliënten. 

Elf zorgteams en drie procesgroepen hebben allen 
een SLIMM verbetertraject doorlopen tussen juli 
en november. Daarbij zijn zij ondersteund door 
externe adviesbureaus die kennis en ervaring 
meebrachten op het gebied van LEAN en project-
management. 
Samenvatting van de inhoudelijke resultaten:
• in 6 weken tijd hebben 4 teams gezamenlijk ruim 

1100 uur aan zorgtijd gewonnen door het ver-
minderen van verspilling in het dagelijks werk en 
het slimmer organiseren. Deze tijd kan besteed 
worden aan de dienstverlening aan cliënten.

• de gemiddelde waardering van de teams die 
een SLIMM-traject hebben doorlopen is een 8,1. 
Dit is een (zeer) hoog rapportcijfer voor 
een verbetertraject.

•  de samenwerking van 8 teams is verbeterd, 
door een betere overdracht en meer (probleem)
oplossend vermogen binnen de teams. Geduren-
de de verbetertrajecten hebben de teams tools 
aangereikt gekregen waarmee zij zelf aan de slag 
kunnen blijven met verbeteren.

•  7 teams geven aan dat de kwaliteit van bestaan 
voor hun cliënten al merkbaar positief is beïn-
vloed (meer tijd, meer aandacht, meer focus).

•  het instroomproces voor nieuwe medewerkers 
is opnieuw ontworpen en de doorlooptijd is van 
52,5 dag verkort naar 25 dagen.

•  het proces van reparatieverzoeken is inzichtelijk 
gemaakt en de doorlooptijd van verzoek naar 
afhandeling van de reparatie is verminderd van 
gemiddeld 30 dagen naar 2 dagen.

Medewerkers Edith Veldhoven en Marjolein Spruit genieten 
tijdens de toerversie van de "Grand Départ".
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•  het instroomproces voor nieuwe cliënten is 
vereenvoudigd en in het nieuwe procesontwerp 
wordt binnen 3 dagen contact met Reinaerde 
georganiseerd. Binnen 14 dagen (Treek-norm) is 
de nieuwe cliënt ook daadwerkelijk geplaatst. 

De ervaringen en resultaten van de 14 teams zijn 
inzichtelijk gemaakt in het programma SLIMM en 
op basis van de leerervaringen is voor 2016 een 
nieuwe opzet van het programma opgesteld. Naast 
de inhoudelijke resultaten is een aantal bijeen-
komsten georganiseerd voor niet-direct betrokken 
medewerkers. Zo is er een bedrijfsbezoek aan Sca-
nia georganiseerd, zijn er ontwikkelbijeenkomsten 
gevuld met ervaringen vanuit de teams (de Galle-
rywalk op 17 november) en was er een inhoude-
lijke kennismaking met LEAN (20 oktober). Zowel 
centrale cliëntenraad, als ondernemingsraad als 
raad van advies zijn nauw betrokken bij de inhoud 
en voortgang van SLIMM en zijn positief over de 
bijdrage die SLIMM levert aan de organisatie.  

Audits in verschillende vormen geven 
nieuwe verbeterinformatie
In 2015 is gestart met pilots ‘in gesprek over veilig-
heid’, gestoeld op het principe van WalkRounds. De 
auditoren zijn in gesprek gegaan met de cliënten, 
familie, begeleiders en managers over veiligheid. 
Dit gesprek geeft niet alleen een beeld van de 
feitelijke veiligheid, maar ook een beeld van de 
beleving van veiligheid. Belangrijkste doelen zijn 
het bewustzijn op veiligheid vergroten, het gevoel 
van veiligheid bij cliënten, familie, verwanten en 
begeleiding te peilen en waar mogelijk aanbevelin-
gen te doen. Een van de uitkomsten is dat in 2016 
waar nodig de veiligheid van cliënten tijdens het 
vervoer in de busjes nader zal worden onderzocht 
en verbeterd. 

Naast deze pilots zijn 39 reguliere audits uitgevoerd. 
De onderwerpen waar dit jaar tijdens de audits de 
focus op lag waren: 
• tijdig actualiseren van de dossiers en calamitei-

tenhandboeken 
• actualiteit scholing gericht op bevoegde en be-

kwame medewerkers
• veiligheid bij vallen en bij baden en douchen
• medicatieveiligheid, gericht op aftekenen
• bekendheid met meldcode huiselijk geweld

Positieve punten zijn de bekendheid met het vitali-
teitsbeleid en de uitvoering daarvan. De uitvoering 
van het medicatiebeleid is op veel locaties verbe-
terd. De resultaten uit de audits zijn teruggekop-
peld naar (regio-)managers die verantwoordelijk 
zijn voor de verbeteracties. Het verbeterregister, 
waarin de managers hun acties kunnen invoeren 
en volgen is in 2015 operationeel geworden. Dit is 
nog in de beginfase.

Voorbehouden en risicovolle handelingen 
veilig uitgevoerd
Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn 
handelingen die alleen mogen worden uitgevoerd 
door bevoegde en bekwame medewerkers. In 2015 
zijn, conform de plannen, deze handelingen zoveel 
mogelijk door verpleegkundigen of verzorgenden 
individuele gezondheidszorg (VIG) uitgevoerd. Om-
dat er op Dennendal en de Heygraeff veel cliënten 
wonen heeft dit daar geleid tot het inzetten van 
een apart team van medewerkers op deze han-
delingen. De eerste ervaringen zijn positief; zoals 
verwacht is het de kwaliteit van de dienstverlening 
ten goede gekomen en hoeven er minder mensen 
minder vaak bijgeschoold te worden wanneer hun 
bekwaamheid op een hoger niveau ligt. 
Voor de woningen waar cliënten met een lichame-

Belangrijke prestatie-indicatoren op het gebied van interne processen waren:

Prestatie-indicator Resultaat 2015

1. De planning 2015 van het programma
 procesvereenvoudiging is helder. 
2. Hoe verloopt de voortgang?

In Q3 zijn de resultaten van de pilots voor procesvereen-
voudiging gepresenteerd. Ongeveer 100 medewerkers 
hebben deze bijeenkomsten bijgewoond.

1. De planning 2015 van de roadmap 
 van informatie en technologie 
 is helder. 
2. Hoe verloopt de voortgang?

Reinaerde heeft samen met Amerpoort een zeer ambitieus 
plan op het gebied van informatie en technologie (roadmap). 
Invulling heeft beperkt plaatsgevonden. Er wordt extra inzet 
gepleegd om een inhaalslag te maken. 
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lijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel 
wonen, is onderzocht op welke manier risicovolle 
en voorbehouden handelingen door bevoegd en 
bekwaam personeel kunnen worden uitgevoerd. 
Iedere woning heeft een opleidingsplan gemaakt 
om de medewerkers hierin de komende jaren te 
scholen. Ook werken we nauw samen met gespeci-
aliseerde organisaties. Bij de aanname van nieuwe 
medewerkers wordt rekening gehouden met de 
bekwaamheidseisen die de verschillende cliënten-
groepen van ons vragen.   

Continuïteit vitale dienstverlening 
bij calamiteiten gewaarborgd
Er zijn drie instrumenten die worden ingezet om de 
veiligheid van cliënten te waarborgen:

1. Bedrijfscontinuïteitsplan
Het in 2014 ingevoerde bedrijfscontinuïteitsplan 
heeft als doel het waarborgen van de (vitale) 
dienstverlening aan cliënten tijdens calamiteiten. 
Het betreft gebeurtenissen waardoor: 
• cliënten tijdelijk of voor langere duur het pand 

moeten verlaten
• voorzieningen tijdelijk of langdurig uitvallen 

(stroom/water/ICT) 
• een klein- tot grootschalig tekort aan medewer-

kers dreigt (door ziekte) 
• een levensbedreigende en/of besmettelijke ziek-

te uitbreekt onder cliënten op één of meerdere 
locaties. 

De calamiteitenmanagers en regiomanagers zijn in 
2015 opnieuw getraind in het werken met dit plan. 
Calamiteitendiensten worden nu in tweetallen 
ingevuld met als doel de werkdruk te verminderen. 
In het kader van de borging van de bedrijfscontinu-
iteit is in oktober met de calamiteitenmanagers ge-
evalueerd en is een aantal casussen uit de praktijk 
uitgewerkt. De evaluatie leverde verbeterpunten op 
wat betreft oneigenlijke meldingen en randvoor-
waarden. In 2015 heeft het plan geholpen in het 
professioneel handelen bij calamiteiten. 

2. E-learning en ontruimingsoefening 
brandveiligheid

Informatiesystemen kunnen nu ook op medewer-
kersniveau informatie geven. De koppeling met 
het BedrijfsInformatiesysteem is echter nog niet 
geslaagd; dit is wel nodig om goed te kunnen stu-
ren. Het merendeel van de oefeningen is gehouden 
en een groot deel van de medewerkers is aanwezig 

geweest bij de oefening en heeft de e-learning-
module gevolgd.  

3. Calamiteitenhandboek per locatie
De status van de calamiteitenhandboeken wordt 
gemonitord door de procesgroep Beleid en Bor-
ging. Het eigenaarschap op het bijhouden en op 
een juiste wijze digitaal opslaan van de calami-
teitenhandboeken behoeft meer aandacht van de 
managers. Hier wordt gericht op geadviseerd. In de 
ontruimingsoefeningen in 2016 zal ook expliciet 
aandacht besteed worden aan het werken met en 
bijhouden van het calamiteitenhandboek door de 
instructeurs.

Een gebruikersvriendelijk 
ondersteuningsplan 
Voor het ondersteuningsplan maken we gebruik 
van het softwarepakket Plancare. Een nieuwe 
versie, Plancare 2.0, is beschikbaar en kan door de 
gebruikers zelf ingericht worden. Hiervoor is een 
project gestart, waarbij Reinaerde nauw samen-
werkt met Amerpoort. Resultaat van dit project is 
een integraal hulpmiddel in begeleiding en zorg 
dat de aansluiting van de zorgverlening op cliënten 
en familie sterker maakt.

Digitale werkomgeving verbeterd
In 2015 heeft de samenwerking van Reinaerde met 
Amerpoort op het gebied van Informatisering & 
Automatisering zowel contractueel als beleidsma-
tig verder vorm gekregen. Op basis van de behoefte 
van de medewerkers is in het licht van de tech-
nische ontwikkelingen een gezamenlijk informa-
tieplan vastgesteld. Dit plan kent vier verander-
programma’s namelijk ‘zelfredzaamheid cliënt en 
zijn netwerk’, ‘begeleider heeft focus op zorg voor 
cliënt’, ‘basis op orde’ en ‘slimmer samenwerken’. 
Het programma ‘basis op orde’ is gericht op het 
scheppen van randvoorwaarden voor optimaal ge-
bruik van informatie en technologie, zoals verbete-
ring van het netwerk, draadloos kunnen werken en  
moderne telefonie voor betere samenwerking.

In 2015 is het medewerkersportaal MijnReinaerde
beschikbaar gekomen, heeft de fi le-migratie naar 
Microsoft plaatsgevonden en is de migratie naar 
Offi ce 2013 afgerond. Gedurende het jaar zijn 
verbeteringen doorgevoerd om de beschikbaarheid 
te verhogen en is gestart met het vervangen en 
uitbreiden van domoticasystemen. Deze zijn erop 
gericht dat cliënten hun zelfredzaamheid kunnen 
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vergroten en tevens worden de medewerker onder-
steund bij het monitoren van cliënten. 
Reinaerde hecht veel waarde aan informatieveilig-
heid en privacy voor de cliënt. In 2015 is het pro-
ject Informatieveiligheid gestart met als doel om 
dit nog meer aandacht te schenken en de risico’s 
te beperken. Er is een integrale risicoanalyse op 
het gebied van informatieveiligheid gedaan en het 
beleid is bijgesteld. Tegelijkertijd is met het oog op 
de naderende wijziging van de Wet bescherming 
persoonsgegevens de werkwijze rondom datalek-
ken (meldplicht vanaf 1-1-2016) vastgesteld. Er 
wordt een bewustwordingsprogramma ontwikkeld 
om het belang van integrale informatieveiligheid 
te benadrukken. Er is gestart met het project ECD, 
dat moet leiden tot een breed beschikbaar Elek-
tronisch Cliënten Dossier. In 2016 zullen met dit 
systeem pilots gehouden worden.

Maatschappelijke waarde vergroten door 
inbedding duurzaamheid 
Met medewerkers, leden van cliëntenraad en 
ondernemingsraad hebben we geïnventariseerd 
welke goede milieu-initiatieven er binnen Reinaer-
de plaatsvinden en hoe we deze kunnen versterken. 
In juli heeft de bestuurder een verklaring onder-
tekend waarin Reinaerde aangeeft haar maat-
schappelijke waarde en verantwoordelijkheid ook 
zichtbaar te willen maken op het gebied van zorg 
voor het milieu. Hierbij hebben we het milieube-
leid zichtbaar gemaakt op onze vier perspectieven: 
klant en omgeving, medewerkers, interne proces-
sen en fi nanciën. In oktober heeft de bestuurder 
de ondertekening tijdens de Reinaerde Duurzaam-
heidsmarkt in de Bilt bekrachtigd. Eind 2015 is Rei-
naerde lid geworden van MVO Nederland waarmee 
we ook naar buiten toe willen onderstrepen dat 
duurzaamheid een prominente plaats heeft in de 
strategische koers 2016 - 2018.

Strategische communicatie versterkt
De omgeving van onze organisatie kenmerkt zich 
door een in intensiteit toenemende dynamiek: 
meer zelfmanagement voor de burger, aantrek-
kende economie, gewijzigde wetgeving, krappere 
zorgbudgetten, andere en meer fi nanciers, andere 
en meer samenwerkingsverbanden. Om deze dyna-
miek te duiden en er op een voor ons gunstige wij-
ze op in te spelen hebben we het afgelopen jaar de 
rol van strategische communicatie versterkt door 
deze functie apart te benoemen en in te vullen, 
naast de marketing en interne communicatiefunc-

tie. Doel van de nieuwe functie is het realiseren en 
uitvoeren van de strategische communicatie buiten 
en binnen de organisatie, teneinde als organisa-
tie een kansrijke en gewaardeerde positie in te 
nemen en medewerkers in groepen en individueel 
in staat te stellen zich aan te passen aan de zich 
ontwikkelende, deels nieuwe vragen van cliënten 
en partners.

Bestuurder Ella van Lingen plant een appelboompje als symbool 
voor een duurzaam Reinaerde.
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4.2.4 Financieel op de toekomst voorbereid
• De verschuiving van de taken binnen de proces-

groepen is afgerond.
• De producten en/of dienstverlening zijn op lan-

gere termijn rendabel.
• Met alle gemeenten waar cliënten wonen zijn 

contracten afgesloten. Hiermee is continuïteit 
van zorg gerealiseerd.

• Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen 
vermogen. Een half miljoen van dit resultaat is 
bestemd voor het welzijnsbudget, 125.000 wordt 
bestemd voor duurzaamheid en 125.000 voor 
het jubileumfestival dat in 2016 gehouden 
wordt voor cliënten en medewerkers.

Formatie Plaatsen Plan overhead 
gerealiseerd
In 2015 hebben alle medewerkers die door het 
overheadreductieplan de status ‘boventallig’ kregen 
een nieuwe functie, intern of extern, gevonden. 

Aantrekkelijker woningen voor cliënten 
gerealiseerd
Naast het werken aan nieuwe huisvesting is in 
2015 geïnvesteerd in kleinere en grotere bouwkun-
dige aanpassingen zodat cliënten gebruik kunnen 

maken van aantrekkelijke woningen, werk- en 
dagbestedingsruimten. Zo is bijvoorbeeld op 
Dennendal (Zeist) een oude woning omgebouwd 
en geschikt gemaakt voor een groep nieuwe cliën-
ten en is Plein 2 als werk- en dagbestedingsruimte 
gemoderniseerd. Ook de renovatie van de Meren-
hof (Ruwelspad 2, Abcoude) is in 2015 gereali-
seerd. Daarbij is de brandveiligheid verbeterd, zijn 
badkamers vervangen en zijn extra appartementen 
gerealiseerd. 

In totaal zijn 190 functionele aanpassingen uit-
gevoerd. Dit loopt uiteen van extra zonwering op 
het terras tot een prettige akoestiek en verlich-
ting op maat in een gebouw. Om het proces van 
klachten/storingen in woningen te verbeteren is, 
ondersteund vanuit het programma SLIMM, samen 
met medewerkers een analyse uitgevoerd en zijn 
verbeteringen voorgesteld. De status van een 
opdracht kan door begeleiders gevolgd worden. 
Zij zien online wat de ondernomen acties zijn. Dit 
voorkomt dubbele communicatie van begeleiders 
in een woning naar de servicedesk. Daarnaast zal 
de doorlooptijd per type melding omlaag gaan 
omdat er minder schakels tussen de locatie en de 
opdrachtnemer zijn.

Belangrijke prestatie-indicatoren op het gebied van fi nanciën waren:

Prestatie-indicator Resultaat 2015

1. Onrendabele dienstverlenings-
 vormen of locaties zijn helder. 
2. Actieplan om te komen tot
 kostendekkendheid vergoeding
 is helder. 
3. Vergoeding kostendekkendheid
 is bereikt.

De locaties met onrendabele dienstverleningsvormen zijn in kaart 
gebracht. Deze locaties worden maandelijks gemonitord. Bij loca-
ties worden, indien mogelijk, maatregelen genomen om de locatie 
kostendekkend te krijgen. Bij sommige locaties is dit nog niet mogelijk 
door afhankelijkheid van onder andere externe factoren zoals nieuwe 
huisvesting of inadequate fi nanciering van het product.

Budget aanvaardbare kosten en 
alle overige opbrengsten.

De totale opbrengsten zijn hoger ten opzichte van de begroting. Deze 
stijging wordt met name veroorzaakt doordat er minder cliënten zijn 
overgegaan van AWBZ naar Wmo en meer naar Wlz. Dit leidt tot ho-
gere productie van de extramurale dagbesteding voor volwassenen 
en de overige extramurale producten. 

Alle kosten die betrekking hebben 
op medewerkers. Dit is inclusief 
de overige personele kosten en 
de kosten personeelskosten niet in 
loondienst.

De lonen en salarissen inclusief de overige personele kosten hebben 
een overschrijding ten opzichte van de begroting. 

Financieel resultaat. Het cumulatief jaarresultaat is positief en ligt in lijn met het fi nancieel 
statuut en de begroting 2015.
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Betrouwbaar en betaalbaar vervoer 
In de afgelopen jaren is gewerkt aan betrouwbaar, 
veilig en betaalbaar groepsvervoer. We hebben het 
beleid ‘Werken waar je woont’ ontwikkeld om het 
vervoer op een aanvaardbaar kwalitatief niveau te 
houden en tegelijkertijd de vervoerskosten terug te 
brengen tot binnen het beschikbare tarief. Cliën-
ten zijn naar een andere dagbesteding gegaan in 
de nabije omgeving van hun woning, waardoor zij 
aanzienlijk korter in de bus zitten. Ook nam het 
vervoer dat verzorgd wordt door familie en vrij-
willigers toe. Op basis van het aantal klachten dat 
werd geregistreerd (40 per maand) en het aantal 
ritten (27.000 per maand) zijn we van mening dat 
de kwaliteit van het vervoer over het algemeen 
goed te noemen is. In 2015 zijn nieuwe afspraken 
met de vervoerder gemaakt over verlenging van 
het vervoerscontract tot eind 2016. De kosten van 
het vervoer zijn in evenwicht met de tariefopbreng-
sten vervoer. 

Samen met zorgkantoor gericht op 
verbeteringen voor de cliënt    
De productieafspraken met Zilveren Kruis zijn 
in 2015 conform afspraak gerealiseerd. Ook de 
verbeterdoelstellingen van de best practice-doelen 
(methodiek POWER, organisatieontwikkeling en vi-
taliteitsbeleid) hebben we bereikt en daarmee het 
hoge verkooptarief ontvangen. Belangrijke onder-

werpen waren in 2015: cliëntgerichte zorg, invoe-
ring van het modulair-pakket-thuis, op welke wijze 
kunnen we logeren blijven leveren?, hoeveelheid 
VIB (verblijf inclusief behandeling) en VEB (verblijf 
exclusief behandeling).

Op basis van een zelfanalyse hebben we in 2015 
ontwikkeldoelen geformuleerd die direct resultaat 
voor cliënten gaan opleveren. Samen met een 
vertegenwoordiging van de cliëntenraad cliënten 
en vertegenwoordigers, zijn deze ontwikkeldoelen 
voor 2016 opgesteld. De ontwikkeldoelen gaan bij-
voorbeeld over het vereenvoudigen en toegankelijk 
maken van het ondersteuningsplan voor cliënten 
(Plancare 2.0) en het organiseren van meer tijd en 
aandacht voor cliënten (SLIMM). Met de realisatie 
van deze doelen is een tariefopslag van 3% ge-
moeid. De overeenkomst die we gesloten hebben 
met het zorgkantoor is voor twee jaar en past beter 
bij ons streven naar duurzame relaties.  Zo blijft 
een aantal ontwikkeldoelstellingen 2016 ook in 
2017 speerpunt. 

Reinaerde is, samen met 9 andere partijen, gese-
lecteerd voor het project ‘Transparantie in kwaliteit’. 
Het is de bedoeling dat cliënten, familie en ver-
wanten ondersteund worden door informatie zodat 
zij een goede keuze voor zorg of zorgaanbieder 
kunnen maken. Als neveneffect kan de informatie 

Cliënten in Nieuwegein vertellen hun woonwensen tijdens de jaarplanbespreking.
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dienen om de dialoog te voeren voor het verbe-
teren van kwaliteit van bestaan (cliënten ervaren 
meer eigen regie). Reinaerde is voor dit traject 
geselecteerd omdat wij cliënten actief betrekken 
bij de ontwikkeling van onze dienstverlening. 

Onze exploitatie is positief
Het fi nancieel resultaat over 2015 bedraagt 
€ 3.159.442 positief. Het begrote resultaat over 
2015 was € 1.420.000 positief. De vermogens-
positie is van 28,0% in 2014 gestegen naar 30,4% 
in 2015. De verbetering van de vermogenspositie is 
belangrijk om toekomstige fi nanciering te kunnen 
verkrijgen bij banken en om mogelijke fi nanciële 
tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen.

Om in 2016 het positieve exploitatieresultaat 
te behouden is de focus vanaf Q3 gelegd op de 
onderdelen met grote bedrijfseconomische risico’s. 
Het gaat hier om exploitatie Dennendal, kosten-
dekkende inzet van behandelaars en reduceren van 
het ziekteverzuim.

Voor de komende jaren zal de maatschappelijke 
waarde een belangrijk onderdeel worden van de 
bedrijfsvoering. 

• Cliëntvolgende opbouw van de begroting vergroten 
Het kost tijd om het nieuw zorgstelsel en andere 
bekostigingsvormen weer met elkaar in de pas 
te laten lopen. Wij bereiden ons samen met de 
branchepartners voor op duurzame oplossingen 
om de begroting verdergaand cliëntvolgend op 
te bouwen.

• Wij beantwoorden huisvestingsvragen conform 
onze visie in termen van opbrengsten voor 
de cliënt.
Wij sluiten aan op de vraag van mensen met 
een beperking, die willen wonen en werken 
op plekken die uitnodigen tot ontmoeting. We 
beoordelen huisvestingsvragen in termen van  
opbrengsten voor de cliënt in kwaliteit, veilig-
heid en ontmoeting.

• Het maatschappelijk en financieel rendement is 
bepalend voor de aard en de omvang van onze 
dienstverlening. 
Denken in termen van rendement betekent dat 
Reinaerde streeft naar dat wat de maatschappij 
ervaart als zijnde van belang en van toegevoegde 
waarde voor de maatschappij. Uiteindelijk geeft 
dit maatschappelijk rendement in duurzaamheid 
richting en uitkomst aan het fi nancieel rendement.

Daan van der Linde, cliënt, deed als judoka mee aan de Special 
Olympics World Games in Los Angeles 2015 en won daar een 
zilveren medaille!
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DEEL 2

Jaarrekening
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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1          74.208.402        75.556.575        
Financiële vaste activa 2          517.786             776.679            
Totaal vaste activa 74.726.188        76.333.254        

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 3          -                        416.586            
Overige vorderingen 4          3.239.291          2.502.061         
Liquide middelen 5          44.478.414        33.445.970        
Totaal vlottende activa 47.717.705        36.364.617        

Totaal activa 122.443.893      112.697.871      

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
PASSIVA € €

Eigen vermogen 6          
Kapitaal 476                   476                   
Bestemmingsreserves 750.000             1.000.600         
Bestemmingsfondsen 38.521.374        35.111.332        
Algemene en overige reserves 654.836             654.836            
Totaal eigen vermogen 39.926.686        36.767.244        

Voorzieningen 7          5.863.301          7.019.496         

Langlopende schulden 8          47.318.437        42.919.964        

Kortlopende schulden 
Schulden uit hoofde van bekostiging 3          94.718              -                       
Overige kortlopende schulden 9          29.240.751        25.991.167        

Totaal passiva 122.443.893      112.697.871      
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestraties en maatschappelijke ondersteuning 11    127.348.855      127.345.860      

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 12    848.160             711.480             

Overige bedrijfsopbrengsten 13    3.052.685          3.421.162          

Som der bedrijfsopbrengsten 131.249.700      131.478.502      

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14    87.567.751        83.252.317        

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15    6.380.175          6.748.863          

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 16    346.894             32.256               

Overige bedrijfskosten 17    32.182.518        30.305.324        

Som der bedrijfslasten 126.477.338      120.338.760      

BEDRIJFSRESULTAAT 4.772.362          11.139.742         

Financiële baten en lasten 18    1.612.920          1.600.232          

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 3.159.442          9.539.510          

RESULTAAT BOEKJAAR 3.159.442          9.539.510          

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve aanvaardbare kosten 3.189.049          9.145.017          
Bestemmingsreserve jeugdzorg -                        606.107-             
Bestemmingsreserve welzijn 500.000             -                         
Bestemmingsreserve duurzaamheid 125.000             
Bestemmingsreserve jubileumfeest 125.000             
Bestemmingsreserve leefbaarheid 779.607-             1.000.600          

3.159.442          9.539.510          
-



80

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2015 2014
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 4.772.362       11.139.742     

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 15   6.380.175       6.748.863       
- boekwinst/boekverlies 228                311.171-         
- bijzondere waardeverminderingen 16   346.894         32.256           
- mutaties voorzieningen 17   1.156.195-       742.685         

5.571.102       7.212.633       

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden -                52.000           
- vorderingen 4    750.429-         331.018         

 - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 3    511.304         1.173.513       

 - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 9    2.951.483       962.035         
2.712.358       2.518.566       

 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 13.055.821     20.870.941     

 Ontvangen interest 18   215.527         229.591         
 Betaalde interest 18   1.798.344-       1.829.823-       

1.582.817-       1.600.232-       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 11.473.004     19.270.709     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 Investeringen materiële vaste activa 1    4.827.184-       2.775.302-       
 Desinvesteringen materiële vaste activa 1    177.151         698.851         

 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 4.650.033-       2.076.451-       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 Nieuw opgenomen leningen 9.000.000       -                
 Aflossing langlopende schulden 8    4.790.528-       5.760.320-       

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.209.472       5.760.320-       

 Mutatie geldmiddelen 11.032.444     11.433.938     

 Stand geldmiddelen per 1 januari 5    33.445.970     22.012.032     
 Stand geldmiddelen per 31 december 5    44.478.414     33.445.970     

Toelichting:

Mutatie schulden kredietinstellingen -                
Mutatie liquide middelen 11.032.444     

11.032.444     

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode

Specificatie:

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2015 geldmiddelen zijn 
opgeofferd. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verbonden rechtspersonen

Stichting TRES, werkend leren 
Statutaire zetel: Utrecht
Rechtsvorm: Stichting

Eigen vermogen: € 1.108.624 negatief per 31 december 2015.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Gebruik van schattingen

Stelselwijzigingen

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving RJ655 Zorginstellingen uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving alsmede Titel 9 Boek 2 met uitzondering van 
de afdelingen 1, 11 en 12.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stichting Reinaerde is feitelijk gevestigd op Postbus 3364, statutair gevestigd op de Europalaan 310 te Utrecht. Stichting Reinaerde is de 
zorgorganisatie in de regio Utrecht die zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen. Voor een brede groep mensen die ondersteuning nodig 
heeft wil Reinaerde een optimale kwaliteit van bestaan bereiken.

Kernactiviteit: het doen verlenen van ondersteuning, scholing en begeleiding ten aanzien van (toeleiding naar) werk en dagbesteding

Mate van zeggenschap: Stichting Reinaerde en Stichting TRES, werkend leren hebben dezelfde bestuurders.

De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn.

Reinaerde vormt het bestuur van Stichting Tres, werkend leren. Reinaerde dient formeel een consolidatie toe te passen. Door de beperkte 
omvang van Stichting Tres, werkend leren in verhouding tot Reinaerde is beroep gedaan op een uitzonderingsbepaling voor consolidatie in 
Titel 9 BW artikel 2:408 in verband met de omvang van Stichting Tres, werkend leren die van te verwaarlozen betekenis is.

De cijfers 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Het beeld is concreet dat er actueel veel veranderingen plaatsvinden op het gebied van bekostiging.
De wijzigingen voor 2017 en de trend voor 2018 en 2019 zijn bekend voor de WLZ , de trend in de gemeentelijke financiering is eveneens 
duidelijk. Voor wat betreft de functie behandeling zijn onzekerheden aan de orde. Reinaerde heeft zich vroeg voorbereid en de actuele 
strategie is gericht op het wendbaar blijven aansluiten op de maatschappelijke en macro-economische ontwikkelingen, als ook op de verdere 
versteviging van de relaties met de stakeholders.
Hierdoor heeft Reinaerde de verwachting dat ook in de toekomst de zorgverlening in continuïteit zal kunnen worden voortgezet.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn 
op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met 
uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

De presentatie van het eigen vermogen in de balans met inbegrip van de vergelijkende cijfers is aangepast aan het gewijzigde model van de 
Richtlijn 655 Gezondheidszorg. Naar onze mening geeft de nieuwe presentatie beter inzicht in de herkomst en aard van de opbrengsten. Het 
collectief gefinancierd gebonden vermogen ultimo 2014 van € 36,1 miljoen is verantwoord onder het bestemmingsfonds reserve aanvaardbare 
kosten ad € 35,1 miljoen en een bestemmingsreserve leefbaarheid cliënten van € 1,0 miljoen. Het niet-collectief gefinancierde vrij vermogen 
van € 0,7 miljoen is gepresenteerd onder de algemene en overige reserves. De stelselwijziging heeft geen impact op het resultaat. 
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Operationele leasing

Grondslagen WNT

Uitgangspunten sociaal domein Wmo/Jeugdwet
Bij het bepalen van de Wmo en de Jeugdwet omzet heeft Reinaerde de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals 
onderstaand opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld 
van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’).

Als gevolg van deze decentralisatie is er voor 2015 sprake van een bepaalde mate van omzet onzekerheden. Overeenkomstig de landelijke 
en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot enige 
inherente onzekerheden en enkele schattingsrisico's in deze omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van 
bestuur van Reinaerde en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot enige nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan ligt een 
aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige 
aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door medewerkers,  opstartproblemen 
gemeenten, gebrek aan retourinformatie en omzetplafonds). 

Voor de inkoopregio’s Utrecht West, Eemland, Zuid Oost, Lekstroom en FoodValley geldt dat er een finale afrekening resp. verantwoording 
heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de gemeenten op basis van het IZA protocol. Voor de Stad Utrecht is er op een administratief 
arme wijze verantwoord en de gemeente heeft reeds ingestemd met het in de jaarrekening verantwoorde budget. De wijze waarop de 
individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend, echter de raad van bestuur heeft deze 
mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico 
terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2016 of later.

Bij Reinaerde bestaan leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de 
stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen 
vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen on de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden 
aan de Beleidsregel WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en 
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De materiële vaste activa waarvan besloten is dat deze verkocht gaan worden, worden gewaardeerd tegen de laagste van de boekwaarde en 
de directe opbrengstwaarde.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 
levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

Directe opbrengstwaarde zijn ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe adviseurs, uitgaande van verkoop en lege staat en kosten 
koper.

Stichting Reinaerde beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering 
onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het vast actief vastgesteld.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
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Voor zover overheidsubsidies zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de 
investeringen.

Restwaarde (% van de aanschafwaarde):
- Gebouwen stad en weidegebied
- Gebouwen Heygraeff
- Overige activa

- grond
- gebouwen
- terreinvoorzieningen, verbouwingen en installaties
- inventaris
- automatisering
- vervoermiddelen
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa

Financiële instrumenten

Financieringsverschillen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Reserve aanvaardbare kosten

Algemene reserve

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af 
te wikkelen. Voor de voorzieningen die gewaardeerd zijn tegen contante waarde wordt een disconteringsvoet gebruikt van 1,73%.                      

De onder de  financiële vaste activa gepresenteerde vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
Reinaerde heeft onder de financiële vaste activa de gehonoreerde compensatieregeling opgenomen.

Financiële instrumenten omvatten debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten, worden bij de eerste 
opname verwerkt tegen reële waarde, zijnde de contante waarde van de toekomstige kasstromen. Indien instrumenten niet 
zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde-veranderingen in de winst- en verliesrekening, maken 
eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

Langlopende leningen waarvan de onderneming de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, en 
hiertoe ook in staat is, worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, 
verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Het financieringsverschil (financieringstekort of financieringsoverschot), betreft het verschil tussen het vastgestelde budget 
aanvaardbare kosten, de nacalculaties en de som van de voorschotten en eventuele budgetcorrecties uit voorgaande jaren.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering.

De binnen het budget behaalde resultaten worden toegevoegd aan deze reserve.

Dit betreft behaalde resultaten uit commerciële activiteiten die niet worden gefinancierd uit gelden Wlz, Wmo en Zvw.

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden.  De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in 
overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven 
manier gewaardeerd.

Terugbouwverplichting

Voorziening langdurig zieken en jubileum (uitgestelde beloning)

Voorziening levensfasebudget PBL

Voor de contractuele verplichting dat een gehuurde woning moet worden opgeleverd naar de situatie bij in gebruikname wordt een voorziening 
gevormd van de verwachte kosten. De terugbouwverplichting is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voor een specifiek overgangsrecht op grond van de verplichtingen uit de CAO voor het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) is een 
voorziening opgenomen. Deze voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst op basis van overgangsrecht toe te kennen PBL-
uren. Dit wordt gedaan op basis van opbouw van rechten. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, ingeschatte blijfkans, actuele 
salaris- en dienstverbandgegevens en het aantal jaren tot het bereiken van de specifieke leeftijd. De voorziening levensfasebudget PBL is 
gewaardeerd tegen de contante waarde.

Reinaerde is eigen risico drager. De voorziening langdurig zieken en uitgestelde beloning zijn personeelsvoorzieningen die zijn opgenomen in 
het kader van ziekteverzuim en jubilea. Deze voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van de lasten van langdurig ziekteverzuim en jubilea 
uitkeringen die op basis van de CAO gevormd worden. De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte 
uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte 
salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 1,73% als 
disconteringsvoet gehanteerd. 
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Schulden
Langlopende leningen

Langlopende leningen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan 
de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Langlopende leningen betreffen leningen met een langlopend karakter. Het deel dat binnen een jaar wordt afgelost, wordt als kortlopende 
schuld gepresenteerd. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Pensioenen
Stichting Reinaerde heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op 
de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de 
werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij Stichting Reinaerde. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Reinaerde betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en 
de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 februari 2015 diende het pensioenfonds 
een dekkingsgraad van ten minste 106% te hebben. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een 
nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De "nieuwe" dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een 
gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% 
zijn. De gemiddelde dekkingsgraad per januari 2016 bedroeg 97%%. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet 
geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. 
Stichting Reinaerde  heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders 
dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Reinaerde  heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds 
vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden 
verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit 
boekjaar toegerekend.

Bepaling opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

Verlenen van diensten

Personeelsbeloningen
Pensioenen

Financiële baten en lasten

Reinaerde heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt 
als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, 
contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Reinaerde. De premies worden 
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien 
dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de 
balans opgenomen.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van verplichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de 
balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit 
indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijk economische 
voordelen; c. de mate waarin dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten 
en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het 
bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening 
gehouden met de na-indexering. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte 
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt rekeninghoudend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 57.503.895       60.402.192             
Machines en installaties 8.956.372        9.286.548               
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 5.391.199        4.398.429               
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 2.356.936        1.469.406               
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa -                     -                            

Totaal materiële vaste activa 74.208.402       75.556.575             

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2015 2014
€ €

Boekwaarde per 1 januari 75.556.575       79.743.916             
Bij: investeringen 5.297.382        2.722.565               
Bij: herwaarderingen -                     -                            
Af: afschrijvingen 6.121.282        6.489.970               
Af: bijzondere waardeverminderingen 346.894           32.256                   
Af: terugname geheel afgeschreven activa 1.937.829        1.767.281               
Bij: terugname geheel afgeschreven activa 1.937.829        1.767.281               
Af: desinvesteringen 177.379           387.680                 

Boekwaarde per 31 december 74.208.402       75.556.575             

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

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Compensatie NZA
Gesloopte panden 381.080           571.620                 
Compensatie 136.706           205.059                 

Totaal financiële vaste activa 517.786           776.679                 

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
31-dec-15 31-dec-14

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2015 776.679           1.035.572               

Af: waardeverminderingen 258.893-           258.893-                 

Boekwaarde per 31 december 2015 517.786           776.679                 

Compensatie vaste activa AWBZ gesloopte gebouwen 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Gebouw nr. Nacalc.
Gentiaan 4901 36.086             54.129                   
Klaproos 4901 196.913           295.370                 
Kantoorpand 4902 40.071             60.106                   
Meerwerk tijdelijke huisvesting 4904 84.933             127.400                 
Opstallen 4903 23.077             34.616                   

381.080           571.620                 

Compensatie vaste activa AWBZ asbestproblemen 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Gebouw nr. Nacalc.
Diverse gebouwen 4901 136.706           205.059                 

136.706           205.059                 

Toelichting:
Het kortlopende deel van de post financiële vaste activa (<1 jaar) bedraagt € 258.893,-.
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3. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

1. Schuld uit hoofde van financieringstekort 94.718-             416.586                 

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 94.718-             416.586                 

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

t/m 2012 2013 2014 2015 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari -                     683.351           266.765-             -                     416.586                 

Financieringsverschil boekjaar -                     -                     -                       94.718-             94.718-                   
Correcties voorgaande jaren -                     15.761-             9.072                 -                     6.689-                     
Betalingen/ontvangsten -                     667.590-           257.693             -                     409.897-                 
Subtotaal mutatie boekjaar -                     683.351-           266.765             94.718-             511.304-                  

Saldo per 31 december -                     -                     -                       94.718-             94.718-                   

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Stichting Reinaerde c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-15 31-dec-14
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort -                     416.586                 
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 94.718-             -                            

94.718-             416.586                 
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Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 114.234.370     121.914.457           
Af: ontvangen voorschotten 114.329.088     122.181.222           

Totaal financieringsverschil 94.718-             266.765-                 

Toelichting:
Aansluiting met het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz (exclusief subsidies) volgens de resultatenrekening:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2015 114.234.370      
Correcties voorgaande jaren 6.174-              
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz (exclusief subsidies) 114.228.196      

4. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.357.145         1.050.682               
Gemeentes 187.781           -                            
Voorschotten werknemers 49.229             72.684                    
Rekening courant Tres 426.015           123.805                  
Overige overlopende activa: 1.219.121         1.254.890               

Totaal overige vorderingen 3.239.291 2.502.061

Toelichting:

Op de rekening courant Tres is een rentevergoeding afgesproken van 10%. Er is geen aflossingsschema overeengekomen.
Voor de rekeningcourantpositie van € 1.534.639,- van Tres is een voorziening opgenomen van € 1.108.624,-

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Bankrekeningen 44.409.201 33.383.488
Kassen 69.213 62.482

Totaal liquide middelen 44.478.414 33.445.970

Toelichting:

Voor de continuïteit van dienstverlening wordt bestaande zorg aan de huidige cliënten verleend en afgerond. Met deze sterfhuisconstructie zullen er geen 
nieuwe activiteiten worden ontwikkeld bij Tres. De afbouw is hierbij gerelateerd aan de lopende trajecten.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. bedraagt per 31 december 2015 € 3.500.000,- (2014: € 23.500.000,-) . 
De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. en luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op 53 verschillende bedrijfsgebouwen en terreinen
• pandrecht op de voorraden, inventaris en debiteurenvorderingen           

Convenanten:                                                                                                                                                                                                                                         
• debt service coverage ratio minimaal 1,2                                                                                                                                                                                            
• solvabiliteitsratio met normratio van 12%

Tegen  de verwachting in vindt er voor Tres in 2015 geen overdracht van onderneming plaats naar WIJ 3.0. Arbeidsintegratie blijft daarbij als één van de 
kernactiviteiten bij Reinaerde.

De stichting heeft geen vrije beschikking over haar geldmiddelen door de afgegeven bankgaranties ad € 279.056,-

In de post vorderingen op debiteuren is een bedrag opgenomen van € 192.253,- (2014: € 160.488,-) voor een voorziening dubieuze debiteuren.

In de overige vorderingen is begrepen een bedrag van € 475.244,- (2014: € 196.489,-) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. 
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PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Kapitaal 476 476
Bestemmingsreserves 750.000 1.000.600
Bestemmingsfondsen 38.521.374 35.111.332
Algemene en overige reserves 654.836 654.836
Totaal eigen vermogen 39.926.686 36.767.244

Eigen vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015
€ € € €

Stichtingskapitaal 476                 -                       -                     476                        

476                 -                       -                     476                        

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015
€ € € €

Bestemmingsreserve leefbaarheid clienten 1.000.600        779.607-             220.993-           -                            
Bestemmingsreserve welzijn cliënten -                     500.000             -                     500.000                 
Bestemmingsreserve duurzaamheid -                     125.000             -                     125.000                 
Bestemmingsreserve jubileumfeest -                     125.000             -                     125.000                 

Totaal bestemmingsreserves 1.000.600        29.607-               220.993-           750.000                 

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015
€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten 35.111.332       3.189.049           220.993           38.521.374             

Totaal bestemmingsfondsen 35.111.332 3.189.049 220.993           38.521.374

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015
€ € € €

Algemene reserves 654.836           -                       -                     654.836                 

Totaal algemene en overige reserves 654.836           -                       -                     654.836                 

Totaal eigen vermogen 36.767.244       3.159.442           -                     39.926.686             

Toelichting:

In het kader van bevordering van de leefbaarheid van cliënten is in 2015 € 779.607,- besteed. Deze kosten zijn ten laste van de bestemmingsreserve in 2015.
De Raad van Bestuur van Stichting Reinaerde heeft besloten een bestemmingsreserve, groot € 750.000, te vormen. Kosten in 2016 ten behoeve van de 
bevordering van het welzijn van clienten voor € 500.000,-, duurzaamheid voor €125.000,- en jubileumfeest voor €125.000,- komen dan ten laste van deze 
bestemmingsreserve.
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PASSIVA

7. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 31-dec-2015
€ € € € €

Terugbouwverplichting 827.487           -                     216.013             70.787             540.687                 
Voorziening ontwikkeling Dennendal 986.314           -                     -                       -                     986.314                 
Langdurig zieken 441.863           268.780           359.520             -                     351.123                 
Uitgestelde beloning 1.469.728        118.089           90.002               -                     1.497.815               
Levensfasebudget PBL 3.294.104        806.742             -                     2.487.362               
Totaal voorzieningen 7.019.496        386.869           1.472.277           70.787             5.863.301               

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2015

€
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 2.003.079               
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 3.860.222               
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.189.157               

Toelichting per categorie voorziening:
De voorziening terugbouwverplichting dient voor terugbouw van gehuurde woningen naar de situatie bij in gebruikname.

8. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Schulden aan banken 47.318.437       42.919.964             
Overige langlopende schulden -                     -                            

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 47.318.437       42.919.964             

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014
€ €

Stand per 1 januari 46.774.887       52.535.206             
Bij: nieuwe leningen 9.000.000        -                            
Af: aflossingen 4.790.528        5.760.320               

Stand per 31 december  50.984.358       46.774.886             

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 3.665.921        3.854.922               

Stand langlopende schulden per 31 december 47.318.437       42.919.964             

Er is een levensfasebudget (PBL) gerealiseerd voor alle werknemers vallend onder de CAO Gehandicaptenzorg. Dit PBL kan in twee vormen gespaard 
worden: via de levensloopregeling of via tijdsparen bij de werkgever. Het PBL kan aangewend worden voor bestedingsdoelen in tijd, met als doel duurzame 
inzetbaarheid van werknemers gedurende alle levensfasen. Het PBL wordt als een reëel alternatief voor het huidige systeem van leeftijdsgebonden regelingen 
en rechten gezien en komt tegemoet aan het uitgangspunt van gelijke behandeling van werknemers, ongeacht hun leeftijd. 

De voorziening Dennendal dient voor verwachte uitgaven op basis van ingeschatte nominale waarde van de verplichting, waarvan de tegenprestatie in het 
verleden is geleverd, in verband met de ontwikkeling van Dennendal .
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Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-15 31-dec-14
€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 3.665.921        3.854.922               
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 47.318.437       42.919.964             
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 31.323.277       27.789.432             

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

Toelichting:
Algemeen

Marktwaarde 

Liquiditeitsrisico

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Crediteuren 3.625.757        3.212.955               
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 3.665.921        3.854.922               
Belastingen en sociale premies 3.568.971        3.437.167               
Schulden terzake pensioenen 1.017.389        1.005.115               
Nog te betalen salarissen 1.000.712        643.338                 
Vakantiegeld 2.779.148        2.615.582               
Vakantiedagen 600.766           581.397                 
Overige schulden:
PBL en wettelijk verlof 5.285.648        4.417.455               
Te betalen rente 265.878           313.147                 
Nog te betalen kosten:
Overige te betalen kosten 3.562.734        2.123.310               
Vooruitontvangen opbrengsten:
Vooruitontvangen opbrengsten 3.668.800        3.649.600               
Overige overlopende passiva:
Overige passiva 199.027           137.183                 

Totaal overige kortlopende schulden 29.240.751       25.991.171             

Toelichting:

Het gaat hier om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen 
van Stichting Reinaerde, ongeacht dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. Stichting Reinaerde heeft op verschillende manieren faciliteiten geregeld om 
aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Naast het aantrekken van langlopende leningen, zijn kasgeld- en rekening courant faciliteiten beschikbaar.

Het langlopende deel (> 1 jr.) van de kortlopende schulden en overlopende passiva bedraagt € 0,-
In de vooruitontvangen opbrengsten is in 2015 een post opgenomen van € 3.649.600,- met betrekking tot frictiekosten ten behoeve van de ontruiming en 
herhuisvesting van de cliënten van Dennendal. Bepaald is dat deze vooruitontvangst in 2015 als geoormerkte subsidie besteed mag worden voor Dennendal. 
Hiertoe dient afstemming met het Zorgkantoor plaats te vinden voorzien van een accountantsverklaring. Derhalve is de kortlopende schuld in 2014 omgezet 
naar een vooruitontvangen opbrengst in 2015 en zijn vergelijkende cijfers 2014 aangepast.

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage 
over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële 
instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Wel zijn er met de huisbankier financiële ratio’s afgesproken. Deze betreffen een 
solvabiliteitsratio en een Debt Service Coverage ratio. Ultimo 2015 zijn we binnen alle ratio’s gebleven.

De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, 
benadert de boekwaarde ervan. De marktwaarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of 
kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. 

De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te 
beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt 
tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële  instrumenten zijn slechts een indicatie 
van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Rente en - kasstroomrisico 

Kredietrisico 
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 83,4% geconcentreerd bij 2 grote verzekeraars. Stichting Reinaerde maakt gebruik van een 
gecommiteerde kredietfaciliteit van één bank met een AA-rating. Het aantrekken van benodigde financiering vindt plaats door het aanvragen van offertes bij 
meerder financiële instellingen 
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10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huurverplichtingen 31-dec-15
€

Ultimo boekjaar bedragen de totale verplichtingen uit hoofde van huurverplichtingen 23.663.131             
Hiervan vervalt binnen 1 jaar 3.921.829               
Hiervan vervalt tussen 1 jaar en 5 jaar 7.763.616               
Hiervan vervalt na 5 jaar 11.977.686             

Leaseverplichtingen

Bouwverplichtingen

Zekerheden
Stichting Reinaerde is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

Stichting Reinaerde heeft ultimo 2015 een verplicht obligo ad € 615.713,-

Tevens zijn aan de Rabobank N.V. de volgende zekerheden afgegeven:
- verpanding voorraden, inventaris en debiteurenvorderingen
- pari-passu verklaring
- positieve en negatieve hypotheekverklaring op al het onroerende goed
- no-change-of-ownership
- cross default
- negative pledge

Garanties:
Er zijn bankgaranties afgegeven voor een totaal bedrag van € 279.056,-

Niet in de balans opgenomen verplichting terzake ORT tijdens vakantie en verlof

Ten behoeve van 2 voertuigen zijn leaseverplichtingen aangegaan. Het betreft full-operational lease en de totale contacte waarde leasesom bedroeg in 2015 € 
60.759,-.

In juni 2015 heeft de rechtbank in Den Haag een uitspraak gedaan over de betaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakanties en verlof. De 
rechtbank oordeelde dat een ziekenhuis een verpleegkundige onregelmatigheidstoeslag tijdens haar vakanties en verlof moet uitbetalen, met terugwerkende 
kracht tot 5 jaar. De verpleegkundige was naar de rechtbank gegaan op basis van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Die uitspraak bepaalde dat 
een gemiddelde ORT tijdens vakantie en verlof betaald dient te worden aan de werknemer. De ORT dient volgens het Hof als onderdeel van het salaris te 
worden gezien. De reikwijdte van de jurisprudentie is nog onduidelijk: het staat niet vast dat deze uitspraak zonder meer voor alle medewerkers van toepassing 
is, omstandigheden kunnen namelijk verschillen. 

Vanaf 1 januari 2016 is de stichting door een CAO aanpassing aan medewerkers die ORT ontvangen, ORT tijdens vakantie gaan betalen. 

Indien de stichting gehouden is om niet uitbetaalde ORT tijdens verlof alsnog met terugwerkende kracht van 5 jaar uit te gaan betalen aan medewerkers 
bedragen de kosten hiervan circa € 280.000,- per jaar, ofwel in totaal € 1.400.000,-. 

Er wordt een verplichtingenadministratie gevoerd door Stichting Reinaerde met betrekking tot vastgoedprojecten. Op 31 december 2015 bedroeg de 
bouwverplichting vanuit onderhanden werk € 316.442,- (2014: € 225.682,-)

Het Waarborgfonds kent een achterborgregeling met de overheid en een verplicht obligo van 3% van de geborgde restschuld van deelnemende instellingen.

Ten gunste van de Rabobank N.V., het ministerie van VWS en het Waarborgfonds voor de Zorgsector is door Stichting Reinaerde als zekerheid een hypotheek 
ad € 61.000.000,- afgegeven op 54 verschillende objecten.
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BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 232.804                   167.477            
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 114.228.196 121.494.412
Opbrengsten Jeugdwet (2014 Jeugdzorg) 5.153.996 1.416.686
Opbrengsten Wmo 3.270.619 -                       
Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 64.862 100.029
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 2.323.604 2.140.969
Persoonsgebonden en -volgende budgetten 2.074.774 2.026.287
Overige zorgprestaties
Totaal 127.348.855 127.345.860

12. Subsidies (exclusief WMO en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 154.234 -                       
Rijkssubsidies vanwege het ministerie van VWS 327.480 305.526
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 320.537 264.959
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 45.909 140.995

848.160 711.480

De opbrengsten zijn in 2015 volgens de verschillende financieringstromen opgenomen, derhalve zijn de opbrengsten 2014
geherrubriceerd.

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 20
€

Omzet ondernemingen 1.809.430 1.618.5
Doorbelast aan cliënten 406.599 441.2
Uitgeleend personeel 272.491 348.7
Huren 285.728 287.0
Overige opbrengsten 278.437 725.6

Totaal 3.052.685 3.421.1

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Lonen en salarissen 63.712.157 61.293.982
Sociale lasten 9.864.465 9.601.900
Pensioenpremies 5.248.057 5.282.958
Andere personeelskosten: 3.657.522 3.149.445
Subtotaal 82.482.201 79.328.285

Personeel niet in loondienst 5.085.550 3.924.032

Totaal personeelskosten 87.567.751 83.252.317

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte) per segment:
Algemeen beheer 145 155
Bewonersgebonden functies 1.457 1.357
Hotelmatige functies 44 48
Onderhoudsfunctionarissen 14 14

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.660 1.574
(Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland)
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15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 6.121.282                6.489.970          
- financiële vaste activa 258.893                   258.893            

Totaal afschrijvingen 6.380.175                6.748.863          

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa 346.894                   32.256              

Totaal 346.894                   32.256              

Toelichting:
Door de correctie van PNIL uit projecten ICT vanuit 2014 heeft in 2015 in de materiële vaste activa een bijzondere 
waardevermindering van € 346.894 plaats gevonden.

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 7.127.612                6.861.419          
Vervoerskosten 3.156.316                3.108.907          
Algemene kosten 6.194.848                4.866.345          
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 4.646.621                3.374.489          

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 2.881.701                2.957.686          
- Energiekosten gas 1.070.614                934.300            
- Energiekosten stroom 1.045.347                1.123.433          
- Energie transport en overig 183.355                   191.010            
Subtotaal 5.181.017                5.206.429          

Huur en leasing 5.466.961                5.686.080          
Dotaties en vrijval voorzieningen 409.143                   1.201.655          

Totaal overige bedrijfskosten 32.182.518              30.305.324        

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Rentebaten 202.327-                   229.591-            
Rentelasten 1.815.247 1.829.823

Totaal financiële baten en lasten 1.612.920 1.600.232



96

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Leidinggevende topfunctionarissen

2015
P.W. van Lingen

bestuurder
1/1 - 31/12

1,0
nee
ja 

nvt

 €                 164.679 
 €                       497 
 €                   10.690 

 €                            - 

 €                 175.866 
 nvt 

1/1 - 31/12
1,0

 €                 158.188 
 €                         23 
 €                   17.430 
 €                 175.641 
 €                 188.660 

bedragen x € 1

Functie(s)
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte) 
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden 
werkzaam?

Individueel WNT-maximum

Duur dienstverband in 2014
Omvang dienstverband 2014 (in fte) 

Bezoldiging 2014
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2014
Individueel WNT-maximum 2014

Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding: zie

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Gegevens 2014
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Toezichthoudende topfunctionarissen

2015 2015 2015 2015

J.G.P. van Bergen R. Baumgarten H. van der Stelt A.M.E. 
Vermeeren

 voorzitter  lid / voorzitter 
commissie kwaliteit 

 lid / voorzitter  audit 
commissie 

lid / lid commissie 
kwaliteit

 1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12 

 €                   28.299  €                  18.866  €                  18.866  €            18.866 

 €                   24.750  €                  16.500  €                  16.500  €            16.500 
 €                       608  €                       634  €                      717  €                474 
 €                            -  €                           -  €                           -  €                    - 

 €                            - 

 €                   25.358  €                  17.134  €                  17.217  €            16.974 

nvt nvt nvt nvt

 1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12 

 €                   12.393  €                  10.308  €                  10.342  €            10.210 

2015
H.J.H. Vullinghs

lid / lid audit 
commissie
 1/1 - 31/12 

 €                   18.866 

 €                   16.500 
 €                       871 
 €                            - 

 €                            - 

 €                   17.371 

nvt

 1/1 - 31/12 

 €                   10.469 

In 2015 heeft de RvT het getoetste instellingsmaximum WNT 2015 ingedeeld in klasse G vastgesteld.
Dit geldt zowel voor bestuurder als toezichthouder.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

In 2015 hebben geen uitkeringen plaatsgevonden aan uit dienst getreden topfunctionarissen. 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 
vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn 
in 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te 
worden gerapporteerd.

De wet voor de bezoldiging van de toezichthouders is per 1 januari 2015 aangepast. De huidige 
vergoedingen vallen binnen deze wetgeving.

Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding: zie
Gegevens 2014

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging

bedragen x € 1

Duur dienstverband

Individueel WNT-maximum

Gegevens 2014
Duur dienstverband in 2014

Bezoldiging 2014

bedragen x € 1

Duur dienstverband

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen 

Duur dienstverband in 2014

Bezoldiging 2014

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

Motivering indien overschrijding: zie
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21. Honoraria onafhankelijke accountant 2015 2014
€ €

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 151.250 94.195
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) - -
3 Fiscale advisering 20.921 35.840              
4 Niet-controlediensten 11.011 9.075 

Totaal honoraria onafhankelijke accountant 183.182 139.110

Toelichting:

22. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 20.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

P.W. van Lingen -0 -16

J.G.P. van Bergen -0 -16

C.M.H.A. Deckers -0 -16

J.T.M. Menting -0 -16

H. van der Stelt 2-0 -16

A.M.E. Vermeeren -0 -16

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 
bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Toename honoraria accountant wordt veroorzaakt door extra werkzaamheden voor de verantwoording Wmo/ Jeugdwet in 2015.
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Reinaerde heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering
van 15 april 2016.

De raad van toezicht van de Stichting Reinaerde heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd  2016.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

Er is geen statutaire regeling met betrekking tot de resultaatsbestemming.

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

5.2.5 Nevenvestigingen

Stichting Reinaerde heeft geen nevenvestigingen.

5.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096,
3508 AB Utrecht
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Reinaerde

Verklaring over de jaarrekening 2015
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Reinaerde op 31 december 2015 en van het
resultaat over 2015 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Reinaerde te Utrecht (‘de
stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:

de balans per 31 december 2015;
de winst-en-verliesrekening over 2015;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de
Regeling verslaggeving WTZi.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Reinaerde zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Ref.: e0379088
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Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling
In overeenstemming met het controleprotocol WNT hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT zoals
bepaald en verantwoord door Stichting Reinaerde als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en
hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum.

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:

het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de
Regeling verslaggeving WTZi, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 655 ‘Zorginstellingen’, en voor
een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel
moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.



102

Stichting Reinaerde – Ref.: e0379088

Verklaring betreffende overige door wet- en regelgeving
gestelde vereisten
Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze
verantwoordelijkheid om te rapporteren over de overige gegevens) en op basis van onze toets van de
verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening:

dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of de
ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi vereiste overige gegevens zijn toegevoegd.
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 2 mei 2016
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. W.A. van Ginkel RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2015
van Stichting Reinaerde
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, het controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële
afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting.
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar
continuïteit niet langer kan handhaven.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.



Aangesloten bij:

Jaarverslag 2015


