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DEEL I
Bestuursverslag



van De Werkspecht in 
Maarssenbroek 

onderhouden met veel plezier 
de kerktuin in de buurt.

Mario Kiban en 
Els Andriessen
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1. Inleiding en 
verantwoording 



gaat naar Kinderdagcentrum 
De Ster in Vleuten en ontmoet 

daar Ella van Lingen, bestuurder.

Bo van Koutrik
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Een eigen huis…

2017 is het jaar waarin we de omslag hebben gemaakt van bouwplannen naar de realisatie. Op maar liefst  

zes plaatsen, verspreid door de provincie, komen nieuwe woningen voor mensen met een (verstandelijke)  

beperking.	In	een	fijne	omgeving	kunnen	zij	wonen	en	werken	waar	hun	wortels	liggen.

"Een eigen huis" staat voor een plek en een leven waarin je zelf kunt kiezen. Letterlijk een plek waar je je thuis 

voelt, veilig bent en waar mogelijkheden voor ontmoeting zijn. Figuurlijk is het een fundament, een vertrouwens

basis om jezelf te kunnen zijn, de mogelijkheid om zelf te bepalen wie en wat je nodig hebt, en wat je wilt leren  

en zo regie over je leven te voeren. 

In het werk van alledag, passend bij onze ambitie èn in de realisatie van de ontwikkeldoelen die we met het  

zorgkantoor af hebben gesproken, hebben we dit jaar een verdiepende slag gemaakt in het nog beter aansluiten  

op cliënten. 

Hebben we het de cliënt zelf gevraagd? 

Weten we wat de cliënt drijft? 

Zijn er cliënten betrokken bij alle fasen van een project?

Een initiatief dat mij enorm geïnspireerd heeft, was ‘’Samen op weg naar vrijheid”. Twee dagen spraken cliënten, 

familie, begeleiders en management (meer dan 300 mensen!) over vrijheid en vrijheidsbeperking in het dagelijks 

leven. Het bewustzijn over vrijheid en vrijheidsbeperking is bij alle deelnemers gegroeid. 

Een plek onder de zon

In dit jaarverslag staan activiteiten van mensen met een beperking die waarde in hun leven, in het leven van hun 

familie en vrienden en in buurten en wijken toevoegen. Dat zijn aansprekende voorbeelden! Op individueel niveau 

nuanceren we deze ambitie. De reikwijdte van de missie ‘’Het beste uit jezelf halen en je rol in de samenleving  

versterken’’ verschilt per persoon.

Je haalt het beste in jezelf naar boven, als je erbij hoort, als je gezien wordt, als je samen met de mensen om 

je heen je plek gevonden hebt. Vanuit deze inspiratie zijn wij graag op weg met jou, met u vandaag, morgen en 

 overmorgen.

Ella van Lingen

bestuurder

NB	Dit	jaar	hebben	we	kwaliteitsonderwerpen	als	klachten	en	incidenten	niet	specifiek	benoemd	in	dit	verslag.	In	

het kwaliteitsrapport, dat sinds 2017 veldnorm is in het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, zijn deze 

wel verwerkt en geven wij zicht op op de kwaliteit van de ondersteuning en zorg en op de kwaliteit van bestaan 

van cliënten (zie bladzijde 73 en 74).
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Regina 
Tersteeg

knuffelt een robotkat in het 
Arbeidscentrum Maartsendijk. 

Tijdens de Innovatieweek kwam 
de mechanische kat daar ook  

op bezoek.



2. Profiel van de organisatie



Achmed Aamer knapt oud 
gereedschap op bij 

Arbeidscentrum Veenendaal. 
Dat 'gered gereedschap' gaat 

naar Afrika.
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2.1 Algemene identificatiegegevens

Adres Postbus 3364

Postcode 3502 GJ

Plaats Utrecht

Telefoonnummer 030 229 99 22

Kamer van Koophandel 30170001

Email info@reinaerde.nl

Website www.reinaerde.nl

2.2 Dicht bij de cliënt georganiseerde 
dienstverlening en medezeggenschap 

Dicht bij de cliënt, zijn netwerk en de plaats waar hij 

woont, leert, werkt of dagbesteding heeft, hebben 

wij passend bij de visie, verder gebouwd aan dienst

verlening die sterk lokaal is vervlochten. Wij doen  

dit vanuit zes regio’s. De gemeenschappelijke  

ondersteunende taken worden door drie procesgroepen 

uitgevoerd:	ontwikkeling	en	personeel,	financiën	en	

facilitair en klant, kwaliteit en markt. Informatisering en 

automatisering heeft Reinaerde samen met Amerpoort 

belegd in een gezamenlijk team. Cliënten en familie 

werken met ons aan lokale, regionale en centrale  

medezeggenschap. Er is één ondernemingsraad.  

Eindverantwoordelijk is de bestuurder. De toezicht

houdende rol ligt bij de raad van toezicht. Reinaerde is 

een stichting. De organisatie is aangesloten bij  

Carante Groep, een landelijk samenwerkingsverband 

van regionaal verankerde autonome organisaties in de 

zorg (care).

Mathijs Jonker
maakt op Dennendal van  

rietstengels oorwormhotels 
voor een biologische boer.  
Daarmee bestrijdt de boer 
luizen in zijn boomgaard. 
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MEDEWERKER  

BESTUUR ONDER-
NEMINGSRAAD

RAAD VAN TOEZICHT

CENTRALE
CLIËNTENRAAD

cli
ënten

DE RONDE VENEN, 
STICHTSE VECHT, 

WOERDEN, 
MONTFOORT, 

       OUDEWATER

 BUNNIK, 
DE BILT, RENSWOUDE, 
RHENEN, UTRECHTSE 
HEUVELRUG, VEENEN-

DAAL EN WIJK BIJ 
DUURSTEDE

UTRECHT

 HOUTEN, 
IJSSELSTEIN, 

LOPIK, 
NIEUWEGEIN, 

VIANEN

ZEIST WOUDENBERG

  KLANT, 
KWALITEIT EN 

MARKT

FINANCIËN EN 
FACILITAIR

ONTWIKKELING 
EN PERSONEEL

cliënten
medezeggen

schap

cliënten
medezeggen

schap

cliënten
medezeggen

schap

cliënten
medezeggen

schap

cliënten
medezeggen

schap

INFORMATISE-
RING EN AUTO-

MATISERING

RAAD 
VAN 

ADVIES

CLIËNT
FAMILIE

cliënten
medezeggen

schap

KWALITEIT

MONITO
RING

ST
RA

TE
G

IE

ÏNNOVATIE

VRIJWILLIGER 
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2.3. Kerngegevens

2.3.1 Mensen met een beperking ontwikkelen zichzelf 

Cliënten aanmoedigen ‘het beste uit zichzelf te halen 

en hun rol in de samenleving te versterken’. Dat is 

onze missie. Reinaerde ondersteunt mensen met een 

beperking bij het ontwikkelen van hun mogelijkheden 

en draagt bij aan hun kwaliteit van bestaan. Met ruime 

kennis van en ervaring met mensen met een beperking 

zijn we beschikbaar voor vragen in elke levensfase. De 

beweging en vernieuwing die we tot stand brengen 

is daarbij van belang in dit tijdperk van transitie. 

De begeleiding die nodig is, stemmen we af op de 

persoonlijke vraag in de lokale situatie. We werken 

nauw samen met andere zorgverleners, organisaties en 

gemeenten. 

Het palet aan dienstverlening is breed. Het omvat 

begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging en 

behandeling bij wonen, tijdelijk verblijf, werken en 

je dag goed besteden. Wij werken vanuit de kaders 

van Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo), Wet forensische zorg (Wfz), 

Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (Zvw). Wij verbinden 

bij voorkeur de vragen van mensen vanuit verschillende 

financieringskaders	aan	elkaar,	ook	buiten	ons	eigen	

primaire palet.

2.3.2 Jaar in cijfers 

Aantal cliënten toegenomen 
Cliënten wonen en werken verspreid over 50 

 gemeenten in Nederland. Het grootste gedeelte van 

hen woont en werkt in de provincie Utrecht |(25 

gemeenten, ruim 3400 cliënten). De zorg en onder

steuning, waarvan 3600 cliënten gebruik maken, gaan 

uit van wat mensen kunnen. Dit varieert van tijdelijke 

begeleiding tot langdurige zorg en behandeling. Er zijn 

850 vrijwilligers verbonden aan de cliënten en aan de 

organisatie. 

2.3.3. In alle Utrechtse gemeenten actief

In 2017 heeft Reinaerde  vanuit Wlz, Wmo, Wfz, 

Jeugdwet en Zvw  cliënten onder andere ondersteund 

bij het vergroten van de zelfredzaamheid, het 

versterken van de participatie, het vergroten van de 

veiligheid, het inzetten op wederkerigheid en het 

gezond en veilig opvoeden van kinderen. Hierin spelen 

sociale teams, huisartsen, Wmoloketten en Centra voor 

Jeugd en Gezin een belangrijke rol. 

Gemeenten werken samen in inkoopregio’s; de 

contracten verschillen per inkoopregio naar aard en 

omvang. We hebben in 2017 mooie resultaten bereikt 

in de ondersteuning aan kinderen en jongeren. Dit is 

onder meer gerealiseerd door intensiever met scholen, 

jeugdhulporganisaties en welzijnsinstellingen samen 

te werken. Door deze samenwerking zijn we in staat om 

in een eerder stadium cliënten ondersteuning te bieden. 
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2015, 2016 en 2017 
in cijfers

Aantal 
medewerkers

201720162015

23
06

23
63

24
78 Aantal fte

201720162015

16
60

16
38

17
40

Aantal 
cliënten

201720162015

32
00

34
00

36
00

Aantal cliënten: 3600 Financieringsbronnen

53% Wlz
15% Jeugdwet
7% Zorgverzekeringswet
12% Wmo
13% Overig

90% Wlz
5% Jeugdwet
2% Wmo
3% Overig

Aantal cliënten: 3600 Financieringsbronnen

53% Wlz
15% Jeugdwet
7% Zorgverzekeringswet
12% Wmo
13% Overig

90% Wlz
5% Jeugdwet
2% Wmo
3% Overig

Aantal 
cliënten: 

3600

Aantal cliënten: 3600 Financieringsbronnen

53% Wlz
15% Jeugdwet
7% Zorgverzekeringswet
12% Wmo
13% Overig

90% Wlz
5% Jeugdwet
2% Wmo
3% Overig

Aantal cliënten: 3600 Financieringsbronnen

53% Wlz
15% Jeugdwet
7% Zorgverzekeringswet
12% Wmo
13% Overig

90% Wlz
5% Jeugdwet
2% Wmo
3% Overig

Financierings
bronnen

Cliënten en 
Medewerkers
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Kerngegevens 2017

Jaarverslag 201716

KERNGEGEVENS AANTAL/BEDRAG

Cliënten Wet langdurige zorg per einde verslagjaar 

Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP/zorgprofiel met dagbesteding 823

Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP/zorgprofiel zonder dagbesteding 262

Aantal cliënten met een Volledig Pakket Thuis 15

Aantal cliënten met een Modulair Pakket Thuis 632 (totaal per jaar) 

712 (einde)

Aantal cliënten dat zorg inkoopt op basis van Persoonsgebonden Budget 234

Aantal cliënten Zorgverzekeringswet 419

Capaciteit 

Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar,  

inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen
1126

Productie Wet langdurige zorg 

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 289.463

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 106.426

Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis 6.072

Aantal dagdelen dagbesteding *                                                                                         239.635 238.495

Omzet zorg op basis van Modulair Pakket Thuis 19.803.887

Omzet zorg op basis van Persoonsgebonden Budget 1.865.817

Personeel

Aantal personeelsleden in loondienst 2.478

Gemiddeld aantal fulltime eenheden personeelsleden in loondienst       1.740

Forensische zorg

Productie forensische zorg (bekostigd door Ministerie van Veiligheid en+ verblijfJustitie) 112.309

Aantal ZZP/zorgprofiel-dagen forensische zorg in justitieel kader 271

Aantal uren extramurale productie forensische zorg in justitieel kader 951

Aantal dagdelen extramurale productie forensische zorg in  

justitieel kader
799

Bedrijfsopbrengsten

Totale bedrijfsopbrengsten 140.579.053

Waarvan wettelijk budget voor Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet,  

exclusief subsidies
    121.206.663

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (exclusief subsidies en niet-gebudgetterde 

zorgprestaties)
3.112.886

* Zonder db onderaanneming of cliënten intramuraal -> = db extramuraal (MPT) + verblijf andere aanbieder
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In de Utrechtse wijk 
Kanaleneiland halen cliënten

 per tandem oud brood op 
voor de broodvergister. 
Want Brood=Energie!
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Gemeentelijke  
inkoopregio

Vraag aan Reinaerde  
vanuit Wmo

Vraag aan Reinaerde  
vanuit Jeugdwet

inhoudelijk gerealiseerd inhoudelijk gerealiseerd

Eemland
(zie pag. 40)

individuele en groeps-

gerichte begeleiding en 

ondersteuning

€ 208.000 

(is inclusief  

sociaal team)

individuele en gezins-

gerichte begeleiding  

en ondersteuning

€ 354.000

Lekstroom
(zie pag. 25, 26, 27, 28, 29)

individuele en groeps-

gerichte begeleiding bij 

wonen en  dag besteding

€ 656.000 individuele en gezins-

gerichte begeleiding voor 

jeugd

€ 1.542.000

Utrecht
(zie pag. 3134)

individule en groeps-

gerichte aanvullende 

begeleiding en zorg in 

sociaal domein

€ 1.034.000 individuele en gezins-

gerichte aanvullende zorg 

voor jeugd

€ 2.482.000

Utrecht West
(zie pag. 24, 30, 39)

extramurale begeleiding 

op basis van 1 persoon,  

1 plan, versterken   

zelf red zaam heid en 

 voorkomen isolement

€ 210.000 individuele en gezins-

gerichte begeleiding en  

zorg voor jeugd op basis 

van 1 jongere, 1 plan

€ 1.023.000 

(is inclusief 

 sociaal team)

Utrecht Zuidoost
(zie pag. 22, 23, 35, 38, 

4243)

maatwerk in individuele en 

groepsgerichte begeleiding

€ 365.000 individuele en gezins-

gerichte hulp en 

behandeling voor jeugd

€ 1.162.000

Veenendaal & 
Rhenen, Foodvalley 
(zie pag. 3637)

individuele en groeps-

gerichte dagbesteding

€ 336.000 individuele en gezins-

gerichte begeleiding  

voor jeugd

€ 1.143.000

Totaal (gerealiseerd) € 2.809.000 € 7.706.000

De hoofdpunten van onze  
opdracht namens de gemeenten

Jaarverslag 201718
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De hoofdpunten van onze  
opdracht namens de gemeenten Met één arm schuurt Rob 

Verhoeve uit Veenendaal verroeste 
zagen weer helemaal schoon. 
Hij vindt het waardevol werk.
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De Ronde Venen

Stichtse Vecht

Utrechtse Heuvelrug

Bunschoten
Eemnes

Baarn

Soest

Amersfoort

Leusden

Rhenen

Oudewater

De Bilt

Bunnik

Zeist

Woudenberg

Montfoort

Woerden

Vianen

IJsselstein Nieuwegein

  Wijk bij Duurstede

Abcoude

Woerdens Verlaat

Maarssenbroek

Kamerik

Haarzuilens

Harmelen

De Meern

Vleuten

Maartensdijk

Bilthoven
Groenekan

Den Dolder

Utrecht

Breukelen

Houten

Veenendaal

Lopik

Maarn

Logeren

Kinderdagcentrum

Wonen met
begeleiding

Nieuwbouw

Dagbesteding

Ambulante
dienstverlening
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Bilthoven
Groenekan

Den Dolder

Utrecht

Breukelen

Houten

Veenendaal

Lopik

Maarn

we geven hierna per gemeente aan:
• hoeveel inwoners we ondersteunen

• welke woningen en vormen van (kinder)dagbesteding er zijn in de gemeente

• hoeveel medewerkers er werken

• welke kenmerkende samenwerkingsverbanden of pilots er zijn. 

In elke gemeente begeleiden we ook inwoners zonder dat we er 

woningen of eigen dagbesteding hebben. Die begeleiding bestaat 

uit arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en organisaties 

en verschillende vormen van ambulante begeleiding 

en behandeling bij bedrijven, scholen of 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. 

Daarnaast is er voor kinderen en volwassenen met  

een ontwikkelingsachterstand de mogelijkheid  

om gebruik te maken van logeeropvang  

(De Buitelaers) eventueel in combinatie met 

dagbesteding.
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Plastic 
ophalen 

in de wijk

Buurtbewoners in Maarn zijn altijd blij als cliënten van  

De Regenboog  langskomen om hun oude plastic mee te nemen. 

Gemeente Bunnik

In Bunnik ondersteunt Reinaerde ruim 20 inwoners. 

Bij Groendiensten worden mensen met een beperking begeleid om te leren werken. Elke dag  

vertrekken zeven vakbekwame hoveniers en cliënten (Wmo, Wlz) naar opdrachtgevers. Een jobcoach  

begeleidt de trajecten van de jongeren. 

In de meer beschermde werkplekken Groendiensten Rhijnauwen, Rhijnauwenselaan 7, en  

bij ‘Het Burgje’, Weteringsdijk 6 in Odijk wordt er begeleiding geboden.

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en  

behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In Bunnik werken 35 medewerkers van Reinaerde.

Cliënten werken in en vanuit ’t Burgje. Zij zorgen ervoor dat de kinderboerderij vaker geopend kan zijn. 

’t Burgje biedt gelegenheid voor allerlei activiteiten, bijvoorbeeld de Open Monumentendag en 

de Kromme Rijn kampioenschappen heggen vlechten.

Bunnik



De Bilt

Maartensdijk

Bilthoven
Groenekan

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. Andere organisaties die hierin een plek hebben zijn een  

kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, de bibliotheek, het Kunstenhuis,  

het Centrum voor Jeugd en Gezin en een podiumaccommodatie voor muziek en dansuitvoeringen.  

Cliënten verrichten diverse taken voor deze organisaties.

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 dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en  

behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In De Bilt werken 50 medewerkers van Reinaerde.

Het Lichtruim is een verzamelgebouw waar kinderopvang, een basisschool, de bibliotheek, het kunstenhuis, 

het Centrum voor Jeugd en Gezin en Reinaerde gevestigd zijn. Cliënten van Reinaerde ondersteunen al die 

organisaties met hand en spandiensten. Veel cliënten zijn ook buiten het Lichtruim aan het werk, bijvoorbeeld 

voor de winkeliersvereniging “de Planetenbaan” en kinderboerderij “de Schaapskooi”. 
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De Ronde Venen

Abcoude

Woerdens Verlaat

Gemeente De Ronde Venen

In De Ronde Venen ondersteunt Reinaerde ruim 50 inwoners. 

De woningen en vormen van werk en dagbesteding zijn:

De Merenhof, Ruwelspad 2, in Abcoude, woningen voor  

mensen met lichamelijke beperkingen, vaak in combinatie met  

een ontwikkelingsachterstand of nietaangeboren hersenletsel.  

Op De Merenhof is ook dagbesteding  

voor een groep ouderen van zorgorganisatie Careyn. Enkele bewoners van De Merenhof

sluiten aan bij deze dagbesteding. 

Met woningcorporatie GroenWest is een intentieovereenkomst gesloten om een haalbaarheidsstudie  

te verrichten naar de herontwikkeling van De Merenhof.

Amstelkade, Amstelkade 61, in Wilnis, een theehuis, een natuurkampeerterrein en een zorgboerderij  

met activiteiten op het land, dierverzorging, horeca en camping.

Leer-werkplaats Pallas, Kerkvaart 2, in Mijdrecht, het bieden van een toekomstperspectief voor jongeren 

tussen 15 en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – 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, welzijnsorganisatie 

Tympaan en Zideris. 

Samen met lokale partners, onder andere de hockey en voetbalclub, kunstenaars, de Lions en muziekverenigingen, 

zijn diverse initiatieven ontplooid, zoals concerten voor (buurt)bewoners, exposities, goede doelenacties en dagjes 

uit met en voor bewoners.
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Houten

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 verstandelijke beperking. 

Loerickerstee, Hollandsspoor 9, appartementen voor ouderen met een 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.

Nieuwe woningen in voorbereiding! 
Het Spoor: er is een ontwerp voor 37 appartementen waarvan de bouw start in 2018.

In samenwerking met woningcorporatie Viveste is onderzoek gestart naar de haalbaarheid om  

het bestaande kantoorpand aan de Odijkseweg te vervangen door woningen voor jongeren met  

een beperking.

Reinaerde 25

Bouw start 
in 2018

Zorgappartementen in Houten, aan Het Spoor
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Cadeaushop Het Atelier, Zonnehout 36, een atelier en cadeaushop waar mensen werken met  

een verstandelijke beperking. 

Dagcentrum De Weteringhoek, Draaibrug 3, een centrum met verschillende activiteitengroepen voor 

mensen met een verstandelijke beperking.

Eetatelier, Het Rond 86, een eetcafé waar mensen werken met een verstandelijke beperking. 

Fort Werk aan de Korte Uitweg, Lange Uitweg 42A, in Tull en 't Waal dagbesteding en werk voor  

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die een verschillende hulpvraag hebben. 

Groendiensten, dagbesteding, opleiding en werk voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Kinderdagcentrum De Weteringhoek, Draaibrug 3, een gespecialiseerde kinderopvang en dagbesteding 

voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar. 

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en  

behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

 

In totaal werken in Houten 145 medewerkers van Reinaerde. Dit zijn begeleiders, behandelaars  

(gedragskundigen en (para)medici) die deels regiooverstijgend werken.

Innovatie en ontwikkeling van Wmodienstverlening krijgen vorm in een samenwerking met de gemeente Houten, 

Bibliotheek Houten, Viveste, Van Houten en Co en Lister. Reinaerde maakt deel uit van het sociaal team Houten.  

Er is een medewerker gedetacheerd naar dit team. 
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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, woning 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.

Istanbulstraat, een kortdurend verblijf voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en  

behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

Aan ongeveer 30 cliënten wordt ambulante begeleiding geboden (vanuit New Limits, Pandora 61).

Vanuit het Regionaal Expertise Team Lekstroom wordt ambulante jeugdzorg geboden.

In totaal werken in IJsselstein 85 medewerkers van Reinaerde.

IJsselstein is een gemeente in de Lekstroom met een grote sociale cohesie. Er zijn goede contacten met de  

gemeente en andere organisaties (Pulse, Lister, Ewout, AxionContinu, Vitras, MEE en Handje Helpen). Eenmaal per 

kwartaal overleggen de wethouder en de beleidsmedewerker met deze organisaties. De samenwerking met  

welzijnsorganisatie Pulse is verder verdiept in samenwerkingsafspraken. 

IJsselstein
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Lopik

Montfoort

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 dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en  

behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

Gemeente Montfoort 

In Montfoort ondersteunt Reinaerde ruim 20 inwoners. Er is onder andere een 

gezinswoonvorm met 7 bewoners inclusief begeleiders. Deze gezinswoonvorm is  

eind 2017 overgegaan naar ’s Heeren Loo.

Reinaerde werkt samen met SWOM (Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/Linschoten).

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en  

behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

Jyoti Jharkie 

Jyoti Jharkie is een pietje precies. Bij Reinaerde Studio 10 in Nieuwegein 

doet ze waar ze goed in is.
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Nieuwegein
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, woningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

De Batau, Zwaardenburg 54, woningen voor oudere mensen met een verstandelijke beperking.

De Grienden, Ringfazant 93, woningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

De Lijsterbes, Lijsterbesstraat 62, appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wijkersloot, Rietveldlaan 10, woningen voor tieners en jongeren met een lichamelijke beperking,  

bijkomende problematiek, nietaangeboren hersenletsel en/of verstandelijke beperking.

gezinswoonvorm voor één jeugdige cliënt. 

Nieuwe woningen in voorbereiding! 
Cimbaal, Cimbaalsingel 1: het schetsontwerp voor circa 40 appartementen, ruimte voor dagbesteding, 

behandeling en werkplekken voor medewerkers is aan de buurt gepresenteerd. Start van de bouw is 

gepland voor 2019.

Kinderboerderij IJsselstee, Geinoord 9, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

Studio 10, Specht 10, arbeidscentrum voor mensen met een beperking. 

Kinderdagcentrum Skippy, Van Anrooylaan 1A, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand,  

verstandelijke of meervoudige beperking.

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – 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 en Jeugd. Tevens is \

Reinaerde lid van Samen voor Nieuwegein. 

In Nieuwegein werken 185 medewerkers van Reinaerde. Dit zijn zowel begeleiders als behandelaars  

(gedragskundigen en (para)medici) die deels regiooverstijgend werken.
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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, een tuingroep en diverse andere  

activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – waaronder  

begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of  

gezinswoonvormen.

Reinaerde heeft een actieve rol in Platform  Kom erbij in Maarssenbroek waar diverse organisaties bij zijn aange

sloten, zoals kerken, vrijwilligersorganisaties, buurtregisseurs, wijkagenten en wijkverpleegkundigen. 

Reinaerde is actief in Stichtse Vecht met ambulante dienstverlening voor volwassenen en kinderen. In de gemeente 

werken 15 medewerkers van Reinaerde.

Niek Eimers, medewerker van 
ZiZo, geeft burgemeester Jan van 

Zanen uitleg hoe je een goed 
kopje	koffie	zet.	Daarmee	vond	
de	officiële	heropening	plaats.

Stichtse Vecht

Maarssenbroek

Breukelen
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Haarzuilens

De Meern

Vleuten
Utrecht

Gemeente Utrecht 

In Utrecht ondersteunt Reinaerde zo’n 800 inwoners. 

Woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding zijn:

De Clophaemer, Victoria Regiadreef 70c (een ouderinitiatief van  

stichting De Grasboom), woonvorm voor mensen met autisme.

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 nietaangeboren hersenletsel.

Heivlinder, Heivlinder 12 en 30, woningen voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Korianderstraat, Korianderstraat 1 en 5, woning voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Musicallaan, Musicallaan 505, woningen voor mensen met nietaangeboren hersenletsel.

Vleuterweide, De Vuursche 132, appartementen voor jongvolwassenen met een beperking.

Voordorp, Samora Machelstraat 6, woningen voor mensen met een beperking.

Nieuwe woningen in voorbereiding! 
Marokkodreef: er vindt een grootschalige renovatie plaats waarvan fase 1 recent is opgeleverd.  

Fase 2 zal aansluitend starten. Het vernieuwde gebouw biedt plaats aan 25 kinderen/jongeren. 

Annie M.G. Schmidtstraat: het plan voor woningen en ruimte voor dagbesteding voor 24 ernstig  

meervoudig beperkte cliënten is in ontwikkeling. De bouw start in 2019.

Atelier De Loeff, Loeff Berchmakerstraat 12, dagbesteding voor mensen met een beperking in  

een creatief atelier (papier, kaarsenmakerij en winkel).

Ateliers De Wijde Doelen, Biltstraat 333, werk en dagbesteding in een kunstatelier voor mensen met 

beperking.

Catering Hogeschool Utrecht, Daltonlaan 300, werk en dagbesteding voor mensen met een beperking.

Dagbesteding Trefpunt, Grote Trekdreef 141, werk en dagbesteding voor mensen met lichamelijke  

beperkingen en/of nietaangeboren hersenletsel.

Centrum voor diagnostiek en behandeling, Orinocodreef 21, specialistische behandeling voor kinderen 

en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of lichamelijke beperking of 

nietaangeboren hersenletsel (autisme, seksualiteit, eet en drinkteam, hechtingsproblematiek enz.).

Hoeve Wielrevelt, Thematerweg 10, waar mensen met een beperking elkaar kunnen ontmoeten en  

met elkaar kunnen werken.

De Hoge Weide, Ab Harrewijnstraat 45, werk en dagbesteding in een grand café en vergadercentrum, 

voor mensen met een beperking.

Koekfabriek, Schoutenstraat 7, werk en dagbesteding in een koekfabriek voor mensen met een  

beperking.

Kopieerservice De Boemerang, Ivor Novellostraat 5, dagbesteding voor mensen met een beperking  

voor kopieer en mailingwerk.

De Koppel, Damzigt 44, werk en dagbesteding in een arbeidscentrum waar mensen met een beperking 

industriële taken verrichten.

Logistiek bureau assemblage & verpakken, werk en dagbesteding voor productiewerkzaamheden.
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Remake Meubelwerkplaats, Ab Harrewijnstraat 17, werk en  

dagbesteding in een houtwerkplaats voor mensen met een beperking.

ROC, Vondellaan 174, werk en dagbesteding voor mensen met een  

beperking in een Regionaal OpleidingsCentrum.

Stadsboerderij Eilandsteede, Vreugdenhillaan 31, werk en dagbesteding op een stadsboerderij voor 

mensen met een beperking.

Serviceteam Europalaan 310, werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

Transport en Logistiek, Wageningseberg 48, werk en dagbesteding voor mensen met een beperking.

‘t Zand, Smirnoffstraat 2, dagbesteding voor mensen met een meervoudige of verstandelijke beperking.

ZiZo, Oudegracht 281283, winkel en lunchcafé, werk en dagbesteding voor mensen met een  

erstandelijke beperking.

BSO Tylette, Blauwe Vogelweg 11, woensdagmiddag opvang voor kinderen met lichamelijke  

beperkingen en een ontwikkelingsachterstand.

Kinderdagcentrum De Ster, Teunisbloemlaan 46, dagbesteding en buitenschoolse opvang voor  

kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Kinderdagcentrum Oikos, Marokkodreef 7, dagbesteding, zaterdag en buitenschoolse opvang voor  

kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Oikos Kinderportie Speciaal, Marokkodreef 7. Dit is dienstverlening aan jongeren van 12 tot 18 jaar in 

sport en spelvorm. Een gespecialiseerde buitenschoolse opvang op woensdag en zaterdagmiddag  

waar jongeren met een ontwikkelingsachterstand samen spelen en sporten. 

VIC-unit, Marokkodreef 17, (very intensive care), verblijf en intensieve observatie en behandeling voor 

kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking en bijkomende problematiek.

Marokkodreef

Haarzuilens

De Meern

Vleuten
Utrecht

Gemeente Utrecht 
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Logeerhuis Oeroeboeroe, Marokkodreef 13, voor kinderen. 

Logeerhuis Hondsrug, Hondsrug 46146, is een logeerhuis voor kinderen met een ernstige  

meervoudige beperking (EMB), een matige of een ernstige verstandelijke beperking. Dit logeerhuis  

huren we tijdelijk van WoonZorgNederland omdat de woningen/ruimten aan de Marokkodreef  

verbouwd worden.

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en  

behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In Utrecht werken ruim 390 medewerkers van Reinaerde. Dit zijn zowel begeleiders als behandelaars  

(gedragskundigen en (para)medici) die deels regiooverstijgend werken. Reinaerde zoekt daarbij zoveel mogelijk  

de verbinding met lokale partners en partijen:

Op het gebied van stadsparticipatie (sociale prestatie):
•  Brood = energie, is een broodrecycledienst waarbij per wijk een groep deelnemers oud brood in de wijk  

ophaalt en met een broodvergister het oude brood verwerkt tot biogas. Dit gebeurt in samenwerking met 

woningbouwvereniging Portaal en Mitros, Stichting De Wending en Stadsboerderij Gagelsteede.

• Inloopochtenden voor vrouwen van nietwesterse achtergrond. Er zijn themabijeenkomsten over opvoeding, zorg 

en cultuur voor moeders (6 groepen) en vaders (1 groep) met een nietwesterse achtergrond. Dit doen we in 

samenwerking met Marokkaans Dialoog Overvecht. 

Op het gebied van basiszorg:
• Buurtteams jeugd en gezin (Stichting Lokalis).

• Buurtteams sociaal. 

Op het gebied van aanvullende zorg (specialistische zorg):
• Aan de slag Utrecht (samenwerkingspartners Abrona, Altrecht Talent en Altrecht, gemeente Utrecht, Lister,  

Leger des Heils, De Tussenvoorziening, Moviera, UWV, UW Reintegratie en Victas). 

• Onderwijszorgarrangementen en drie kinderdagcentrumgroepen binnen het onderwijs.

• Ambulante ondersteuning aan jongeren op het voortgezet speciaal onderwijs Stip en primair speciaal onderwijs 

Rafael. 

• BSO Tylette, samenwerking met Mytylschool Ariane de Ranitz.

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

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

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

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

• JIM, intensieve samenwerking met netwerkvrijwilliger samen met Youké.

• Samenwerking rond eerstelijnspsychologie met Indigo. 

Naast bovenstaande samenwerkingsverbanden werken we intensief samen met gemeente en partners op  

verschillende projecten en pilots. Onder andere:

• Inzet in Extr@Utrecht, pilot specialistische buurtteams, er is een medewerker gedetacheerd in een van de twee 

specialistische buurtteams (Zuilen/Leidsche Rijn).

• Samenwerkingsverband Sport op Maat, met als doel de sportparticipatie van mensen met een beperking te  

verhogen. Samenwerking met De Hoogstraat Revalidatie, Special Heroes, MEE, Klein Galgenwaard, Abrona, 

NOC*NSF, De Wilg.
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• Project Netwerk Leidsche Rijn, netwerkorganisatie die ontschot wil samenwerken met als doel het versterken van 

de positie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking. We werken samen met  ’s Heeren Loo, Abrona en 

Amerpoort.

• In ’t Groene Sticht zorgen woningcorporatie Portaal en stichting De Tussenvoorziening voor maatschappelijke  

opvang. Samen met stichting Emmaus zorgen we voor een veilige en levendige woon en werkomgeving, samen 

met buurtbewoners, verenigd in de Woonvereniging.

Service en gastvrijheid staan
hoog in het vaandel bij 

Marilyne Tuls. Het vernieuwde 
eetcafé ZiZo in Utrecht is haar 

werkplek.



Reinaerde

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

In de Utrechtse Heuvelrug ondersteunt Reinaerde 

 ruim 50 inwoners.

In Maarn zijn verschillende vormen van werk en dagbesteding:

De Regenboog, Trompplein 2, in Maarn dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

Seniorengroep De Twee Marken, Trompplein 5, in Maarn dagbesteding en soos voor ouderen met  

een verstandelijke beperking, gevestigd in een sociaal cultureel en educatief ontmoetingscentrum. 

Textielatelier T’uniek, Trompplein 2, in Maarn waar mensen met een verstandelijke beperking  

verkleedkleding maken..

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, 

arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In Utrechtse Heuvelrug werken zo’n 25 medewerkers van Reinaerde. Dit zijn zowel begeleiders als behandelaars 

(gedragskundigen en (para)medici) die deels regiooverstijgend werken.

Utrechtse Heuvelrug

Maarn
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Veenendaal
Gemeente Veenendaal

In Veenendaal ondersteunt Reinaerde zo’n 250 inwoners. 

Woningen en vormen van (kinder)dagbesteding zijn:

Ghandistraat, Ghandistraat 129 (14 studio's voor jongeren en volwassenen). 

Molenpark, Korte Molenstraat 9 (20 appartementen). Beschermd wonen voor cliënten met een LVG,  

GGZ indicatie. Gericht op zo zelfstandig mogelijk leven met een 24uurs achtervang. 

Arbeidscentrum Veenendaal,	Duizend	Roeden	2-4,	houtwerkplaats,	fietsenwerkplaats	en	winkel	 
Gered Gereedschap, Hulpmiddelen voor Nop, dienstverlening, industrie en inpak en dienstverlening  

in de ouderenzorg. Hier werken mensen met verschillende ondersteuningsvragen. Cliënten met een  

verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid en/of een lichamelijke beperking werken er aan  

hun persoonlijke doelen. 

De Bombardon,	Achterkerkstraat	14	(naaiatelier,	bakkerij,	kunstatelier,	koffiecorner,	dienstverlening	 
extern zoals boodschappen voor ouderen en dienstverlening in de ouderenzorg). De Wereldwinkel  

Veenendaal is onderdeel van De Bombardon. 

De Ontmoeting, Slagvink 25, dagcentrum met activiteiten in en voor de samenleving.  Er is een  

structuurgroep, een werkatelier, een groep dienstverlening, een ouderengroep en een groep voor  

mensen met een ernstig meervoudige beperking. Steeds vaker vinden zij ook betekenisvolle  

dagbesteding buiten de muren van het dagcentrum in reguliere bedrijven of organisaties. 

Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van: 

• individuele begeleiding thuis, op het kinderdagcentrum of tijdens (speciaal) onderwijs 

• de gespecialiseerde peutergroep (de Rupsjes)  

• de observatie en diagnostiekgroep Kiekeboe .

Kinderen kunnen ook naar het gespecialiseerde kinderdagcentrum De Vlindervallei of zij volgen  

speciaal onderwijs bij De Blink. Beide zijn gevestigd op David Tenierslaan 8. Er is een nauwe  

samenwerking; er zijn drie zorgonderwijsgroepen waarbij leerlingen van zowel De Vlindervallei als  

De Blink in één groep zitten. Een leerkracht van De Blink werkt samen met een begeleider van  

Reinaerde.Op De Vlindervallei kunnen kinderen en jongeren ook gebruik maken van buitenschoolse  
opvang (na schooltijd, op zaterdag en tijdens de schoolvakanties). Over het algemeen komen op de  

buitenschoolse opvang de kinderen van het kinderdagcentrum en leerlingen van het speciaal  

onderwijs samen. Kinderen met een ontwikkelachterstand, licht verstandelijke beperking, sociale of 

gedragsproblematiek gaan naar het reguliere kinderdagverblijf, regulier of speciaal onderwijs.  

Een onderwijszorgarrangement komt tot stand op een groot aantal scholen in Veenendaal en  

Wageningen. De samenwerking met de begeleiders van Reinaerde op scholen in een dergelijk  

arrangement versterkt de expertise uit beide sectoren. Steeds meer scholen weten ons te vinden. 

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en  

behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.
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In Veenendaal werken ruim 150 medewerkers van Reinaerde. Dit zijn zowel begeleiders als behandelaars  

(gedragskundigen en (para)medici) die deels regiooverstijgend werken. 

De contacten met buurtteams, jeugdteams, welzijnswerk, de gemeente, Veilig Thuis, zijn in 2017 gecontinueerd. 

Kinderdagcentrum De Vlindervallei werkt onder één dak met De Blink, speciaal onderwijs. Door de nauwe 

samenwerking krijgen de kinderen onderwijs en zorg op maat. Daarnaast werken we samen met veel 

asisscholen, waar kinderen professionele ondersteuning in de klas krijgen. Bij kinderen en gezinnen met 

complexe vragen werken we nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Youké, ProPersona, de William 

Schrikkergroep en Veilig Thuis. Het werken met een JIM (jouw ingebrachte mentor) is onder andere in Veenendaal 

ontwikkeld en heeft inmiddels landelijke bekendheid en interesse van de minister. We werken samen met de 

JIM beweging om kennis te ontwikkelen en onderzoek te doen naar de effecten van deze aanpak.

Binnen de Bombardon zijn “de Wereldwinkel” en “Eerlijk waar” van stichting Veenendaal4fair gevestigd. 

De Bombardon staat voor eerlijke, duurzame en verantwoorde producten. Reinaerde regio Veenendaal is een 

fairtrade	organisatie.	Veel	cliënten	zijn	ook	buiten	de	Bombardon	aan	het	werk,	bijvoorbeeld	koffie	schenken	aan	

de marktkooplui, ondersteunen bij activiteiten in een zorgcentrum, fruit snijden op school. Lokale en regionale 

kunstenaars exposeren in de Bombardon. Cliënten maken in het arbeidscentrum mooie producten, in opdracht van 

externe bedrijven en organisaties: montage, sorteerwerkzaamheden, houten producten. Inwoners uit de directe 

omgeving	laten	hier	hun	fiets	repareren	en	cliënten	repareren	oud	gereedschap	voor	de	stichting	“gered	

gereedschap”. Kwintes en IW4 zijn vaste partners in de zorg. Samen werken we aan optimale ondersteuning op 

het werk, thuis en in de vrije tijd.

Voor de licht dementerende 
Gerrie van Beek is begeleider 

Kelly Pul een vertrouwd gezicht.
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Vianen

  Wijk bij Duurstede
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, mensen met een verstandelijke beperking werken hier aan  

montage, assemblage, verpakking en mailings.

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en  

behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

Er zijn goede contacten met welzijnsorganisatie Binding. 

In Wijk bij Duurstede werken 10 medewerkers van Reinaerde. Dit zijn zowel begeleiders als behandelaars  

(gedragskundigen en (para)medici) die deels regio overstijgend werken.

Gemeente Vianen

In Vianen ondersteunt Reinaerde zo’n 35 inwoners. 

Eén cliënt woont in een gezinswoonvorm.

In Everdingen is  via onderaanneming  werk en dagbesteding beschikbaar in zorgboerderij 

De Havezaath, Diefdijk 27, 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. 
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Woerden

Kamerik

Harmelen

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 nietaangeboren hersenletsel.

Selma Lagerlöfweg, Selma Lagerlöfweg 1, woningen voor mensen met een lichamelijke beperking in 

combinatie met een progressief ziektebeeld en/of verstandelijke beperking en/of psychiatrische  

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.

Futuracollege, praktijkschool in Woerden, ondersteuning voor jongeren door een jeugdhulpwerker. 

Kiekeboe, Stromenlaan 132, observatiegroep voor kinderen tot 4 jaar in samenwerking met Youké en 

Kind & Co.

Kinderdagcentrum Woerden, Jan Steenstraat 79, dagbesteding en buitenschoolse opvang voor jonge 

kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking.

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en  

behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In Woerden werken 95 medewerkers van Reinaerde.
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Woudenberg
Gemeente Woudenberg

In Woudenberg ondersteunt Reinaerde zo’n 230 inwoners. 

Woningen en vormen van dagbesteding in deze gemeente zijn:

De Heygraeff, een buitenwijk van Woudenberg waar 165 cliënten wonen. Dagbesteding vindt op  

De Heygraeff zelf plaats. Een aantal bewoners gaat naar dagcentrum De Regenboog in Maarn.  

Bewoners doen waardevol werk op De Heygraeff en in de directe omgeving: zij verzorgen  

kamerplanten, brengen post en pakketten rond, hebben een taak in het scheiden van afval en  

werken mee aan het schoonhouden van het dagrecreatiegebied Henschotermeer. Tevens is er een  

behandelcentrum voor de noodzakelijke deskundige ondersteuning van cliënten. Alle mensen hebben 

een verstandelijke 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. Ook zijn er woningen voor volwassenen met een 

intensieve zorgvraag en voor ouderen .

Bongerd  Bongerd 1, 3 en 5, en Slotlaantje 1 t/m 7 en Westerwoud 1 zijn woningen in het dorp voor  

mensen met een verstandelijke beperking. In 2017 zijn de voorbereidingen van start gegaan voor een 

nieuw woongebouw wat het Slotlaantje en Westerwoud zal vervangen.

Nieuwe woningen! 
De Heygraeff 3a: de woning Boogh 3 is met twee plaatsen uitgebreid.

Met de woningcorporatie Vallei Wonen is nieuwbouw voorbereid. Aan de Prins Hendrikstraat komt  

een combinatie van 6 sociale huurwoningen en 24 appartementen (in eigendom) voor mensen met  

een beperking. In 2017 is het plan ontwikkeld en aanbesteed. De bestaande gebouwen zijn gesloopt. 

De voorbereiding van de bouw is gestart. De verwachte oplevering is medio 2019.

De Schans, Schans 30, dagbesteding voor mensen met een beperking in een multifunctioneel centrum. 

Andere organisaties die hierin participeren zijn een apotheek, een praktijk voor fysiotherapie,  

huisarts en tandartspraktijken, het gemeentelijke Wmoloket en een woningbouwvereniging.  

Cliënten verrichten diverse taken voor deze organisaties. Daarnaast werken zij ook buiten De Schans, 

bijvoorbeeld door het verzorgen van een lunch in het Cultuurhuis en het verzorgen van de catering in 

het gemeentehuis.

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en  

behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn we vertegenwoordigd in het Samenwerkingsverband 

Eemland. In Woudenberg werken ruim 345 medewerkers van Reinaerde. Dit zijn zowel begeleiders als  

behandelaars, (gedragskundigen en (para) medici) die deels regiooverstijgend werken.
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Prins 
Hendrikstraat 
Woudenberg
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Zeist

Den Dolder
Gemeente Zeist

In Zeist ondersteunt Reinaerde ruim 300 inwoners. 

Woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding zijn:

Dennendal, Dolderseweg 170, in Den Dolder, woningen, dagbesteding en gezondheidscentrum voor  

mensen met een verstandelijke beperking.

De Driest, Tulpstraat 19, woningen voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Nieuwe woningen in voorbereiding!
We zijn met de RK Woningbouwvereniging in gesprek om in de nabijheid van de woningen in de 
Tulpstraat een aantal nog te realiseren woningen te huren.

Dennendal  Dolderseweg 170: de bestemmingswijziging en de bouwvergunning zijn verkregen en het 

ontwerp voor 24 studio’s/appartementen is in het najaar van 2017 aanbesteed. Start bouw is gepland 

voor voorjaar 2018. In navolging op deze eerste fase, is begin 2018 besloten, in afwachting van  

financiering,	tot	vervangende	nieuwbouw	van	84	appartementen.

Klusteam Zeist, Padvinderslaantje 4, waar mensen met een verstandelijke beperking uiteenlopende 

klussen in de gemeente Zeist doen.

Nadat eind 2016 de winkel van Atelier Walkart werd gesloten en cliënten tijdelijk een werkplek hadden 

in de gemeente Woudenberg, werken cliënten vanaf mei 2017 in een gebouw aan de Bergweg, waarin 

meerdere maatschappelijke organisaties gevestigd zijn. 

Kinderdagcentrum De Berk, Prinses Marijkelaan 112, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, 

meervoudige of verstandelijke beperking. Binnen het kinderdagcentrum is een dependance van het  

Centrum voor Diagnostiek en Behandeling. Hier werken professionals in multidisciplinaire expertise 

teams (artsen, gedragswetenschappers en paramedici) om de zorgvraag van het kind en ouders te  

beantwoorden. Ook wordt ambulante ondersteuning geboden thuis en binnen de reguliere  
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of scholen. Voor kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs 

wordt in aparte kleinschalige groepen naschoolse opvang, zaterdagopvang en vakantieopvang  

geboden. Ook is er de mogelijkheid tot logeren.

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening – waaronder begeleiding, diagnostiek en  

behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

In Zeist werken ruim 365 medewerkers van Reinaerde. Dit zijn zowel begeleiders als behandelaars  

(gedragskundigen en (para)medici) die deels regiooverstijgend werken.
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We zijn buren van Altrecht en Fivoor (voorheen Aventurijn) en werken met hen samen als cliënten ook  

psychiatrische problematiek hebben. Reinaerde participeert in overleggen die een bijdrage leveren aan de  

leefbaarheid in de gemeente Zeist en het dorp Den Dolder. In 2017 is de gebiedsvisie van het huidige  

Altrechtterrein in Den Dolder vastgesteld. Deze biedt de basis voor herontwikkeling van het gebied. Wij zien  

hierin kansen om de verbinding van de beschutte woonomgeving Dennendal met de lokale omgeving te  

versterken als er in de toekomst op het naastgelegen gebied een nieuwbouwwijk ontstaat. 

Wij nemen deel aan het Platform Wonen, Welzijn en Zorg; een overleg van bestuurders en directeuren van woon en 

zorgorganisaties in de gemeente Zeist. Door deze contacten leveren wij onze bijdrage aan maatschappelijke  

opgaven in Zeist. 

We hebben een samenwerkingsverband met Vilans waarbij wij worden ondersteund bij het persoonsgericht werken 

in het ondersteuningsplan voor cliënten die in de wijk Dennendal in Den Dolder wonen.

We werken samen met Local2Local en dragen hierdoor een steentje bij aan een duurzame samenleving.  

Local2Local is een boerencoöperatie die landbouwproducten lokaal verkoopt. De cliënten helpen in het seizoen 

mee met de groente en fruitoogst bij lokale boeren; een mooie, zinvolle dagbesteding die ook bijdraagt aan de 

samenleving.

Er is een samenwerkingsverband met de Meerklank voor buitenschoolse en naschoolse opvang aan kinderen met 

een ontwikkelingsachterstand. 

Bij een kinderdagverblijf van KMN Kind & Co wordt door Reinaerde Kinderdagcentrum De Berk een groep  

kinderen met een ontwikkelingsachterstand ondersteund. Vanuit De Berk maken wij ook gebruik van het logeerhuis 

van Bartiméus.

We	participeren	in	flexplekken	bij	het	lokale	initiatief	Station	Den	Dolder	Centraal,	een	samenwerkingsverband	van	

lokale ondernemers en zelfstandige professionals.

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 aan huis of in gezinswoonvormen. Een deel van de inwoners krijgt begeleiding of zorg in  

naastgelegen gemeenten, zoals kinderen die naar kinderdagcentra in de omgeving gaan. Hoewel het grootste deel 

van onze dienstverlening in Utrechtse gemeenten wordt geleverd, zien we dat ook cliënten van buiten de provincie 

ons steeds beter weten te vinden. Voorbeelden hiervan zijn cliënten uit Ede en Wageningen.

Zeist Dennendalweg 2
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2.4. We investeren in samenwerking 

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 samenwerking met 

andere organisaties nadrukkelijk en vanzelfsprekend 

wordt gezocht en ingevuld om participatie te bevorde

ren 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	specifieke	organisatorische	verbanden	

beschreven. 

2.4.1. Invloed op regionaal niveau

Samenwerking in de Vereniging  
Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU)
De VGU is een samenwerkingsverband van vijftien 

organisaties in de gehandicaptenzorg. In 2017 heeft 

uitwisseling van kennis en expertise plaatsgevonden 

en/of is samengewerkt op het gebied van arbeidsmarkt, 

kwaliteit, criminaliteit en veiligheid en de crisisregeling.

Externe klachtencommissie
Voor onafhankelijke en deskundige behandeling 

van klachten van cliënten is via de VGU een externe 

klachtencommissie georganiseerd. De commissie wordt, 

afhankelijk om welke instelling het gaat, samengesteld 

uit een pool van onafhankelijke leden en uit een  

tweetal externe voorzitters (juristen).

Prismaonderzoeken
Onafhankelijk onderzoek naar calamiteiten waarbij 

meldingsplicht geldt, wordt via een gemeenschappelijk 

afgesproken werkwijze uitgevoerd onder voorzitter

schap van één van de medewerkers uit de pool van  

aangesloten organisaties. Deze medewerkers zijn 

geschoold in het uitvoeren van deze Prismaonder

zoeken (Prevention and Recovery Information System 

for Monitoring and Analysis).

Samenwerking met ketenpartners draagt bij  
aan continuïteit van zorg
Continuïteit van zorg voor cliënten is mede door  

samenwerking met een grote en diverse groep  

organisaties in het sociaal domein gerealiseerd.  

Bijvoorbeeld met gemeenten, partners in zorg en 

welzijn en het bedrijfsleven om huisvesting en dag

besteding te kunnen bieden. In de beschrijvingen per 

gemeente (zie 2.3.3.) staan de belangrijkste  

ontwikkelingen in de lokale samenwerking. 

Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde vergroot  
keuzemogelijkheden van cliënten 
Deze onafhankelijke stichting heeft de in 2016 gestarte 

actie van de waardebon van € 1.000, voortgezet in 

2017. Zodat elke woning/dagcentrum opnieuw  

activiteiten kon ondernemen die niet uit de normale 

exploitatiekosten konden worden betaald. Diverse  

woningen en dagcentra maakten daar goed gebruik van. 

Een greep uit de activiteiten: 

• Uitjes als bowlen, midgetgolf, Efteling, Beekse Bergen

• BBQ, zomerfeesten, buffetten

•	 Yogalessen,	fitness.	

Verder heeft het fonds bijgedragen aan de aankoop van 

een nieuwe bus voor een kinderdagverblijf, een water

bed en een Magic floor (een interactieve vloer).

Door	deze	extra	financiële	injecties	draagt	het	fonds	bij	

aan de kwaliteit van de vrije tijd van mensen met een 

beperking. Zij kunnen zelf kiezen hoe het extra geld 

besteed wordt. 

Wettelijke vertegenwoordiging door  
Stichting Mentorschap 
Een aantal cliënten heeft geen wettelijk vertegen

woordiger (meer), bijvoorbeeld omdat familie daar niet 

of niet meer toe in staat is. Wij werken samen met de 

onafhankelijke Stichting Mentorschap. De rechter kan 

een mentorschap instellen en deze stichting aanwijzen 

om het mentorschap uit te voeren. Zij zoeken een pas

sende vrijwilliger die het mentorschap uitvoert onder 

begeleiding van de stichting. Het totaal aantal cliënten 

dat via Stichting Mentorschap en na een uitspraak door 

de rechtbank een mentor heeft gekregen, is in 2017 

gestegen naar 40 cliënten. 

Utrechtzorg: samen de arbeidsmarkt versterken
Reinaerde is medeinitiatiefnemer van Utrechtzorg, 

een stichting waarbij ruim zeventig zorg en welzijns

organisaties in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi 

en Vechtstreek zijn aangesloten. De stichting heeft als 

doel de arbeidsmarkt in de zorg positief te beïnvloeden 

door effectief samen te werken. De manager Ontwik

keling & Personeel is lid van de raad van advies van 
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Utrechtzorg. In 2017 is Utrechtzorg verder gegaan met 

het UZnetwerkcafe en de CampUZ, daar waar mogelijk 

neemt Reinaerde deel aan activiteiten en bijeenkom

sten die worden georganiseerd. In september 2017 

werken we gezamenlijk vanuit het Regionaal Actieplan 

Aanpak Tekorten gericht op de arbeidsmarkt. Zowel op 

strategisch niveau als in de uitvoering is Reinaerde 

aangesloten op dit plan.  

Cliënten ondersteund door Hersenletselnetwerk
Om de zelfredzaamheid van mensen met niet 

aangeboren hersenletsel en hun sociale netwerk te 

vergroten, om resocialisatie (participatie) doelgericht 

te activeren en afhankelijkheid van zorg te verminde

ren, werken organisaties op landelijk en op provinciaal 

gebied samen. Reinaerde is een van de 17 organisaties 

in de regio’s Utrecht en het Gooi die uitvoering geeft 

aan het Hersenletselnetwerk, onderdeel van het project 

Hersenletselcentra, een brug tussen zorg en welzijn 

(subsidieproject Ministerie van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, aangevraagd door de Samenwerkende 

Hersenletsel Verenigingen, de Nederlandse Meningitis 

Stichting en de stichting Hersenletsel Ondersteuning 

Nederland die is aangesloten bij de landelijke  

organisatie Hersenletsel.nl.). 

Het netwerk biedt:

• Laagdrempelige ondersteuning daar waar nodig in 

elke levensfase, met maximale inzet van ervarings

deskundigen en vrijwilligers (ondersteunend aan of 

samenwerkend met een buurtteam of sociaal team).

• Werk als ervaringsdeskundige of vrijwilliger. 

•	 Specifieke	cursussen,	gespreksgroepen	en	 

laagdrempelige activiteiten ten behoeve van het 

vergroten van zelfredzaamheid of steunstructuur en 

het verwerven van regie bij hersenletsel.

• Informatie, expertise (of verwijzing naar behandeling 

of begeleiding) en hulpvraagverduidelijking. 

Arbeidsintegratie en TRES Reinaerde
Wij zien werk als een belangrijk middel om mee te  

kunnen doen in de samenleving. In 2017 waren er  

80 mensen met een vraag naar ondersteuning bij het 

vinden van werk en/of het behouden van werk. Voor 

de één is dit een vraag naar vrijwilligerswerk op een 

kinderdagverblijf en voor de ander een vraag naar een 

betaalde baan in de horeca. In 2017 hebben 45 mensen 

daadwerkelijk een nieuwe baan/werkervaringsplek 

gevonden.

Netwerk voor Jeugd
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. Gemeen

schappelijk speerpunt is dat ouders en hun netwerk 

meer ondersteuning ervaren in het versterken van 

hun eigen kracht. 

Jopie Nooren (Bartimeus) en Ella van Lingen (Reinaerde) bevestigen dat  gedragskundigen van 

Reinaerde voor de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog gebruik kunnen maken 

van de praktijkopleidingsplaats van Bartiméus.

45Reinaerde



In Verbinding thuis
Jongeren (van 12 – 23 jaar) die om welke reden dan 

ook voortijdig school verlaten, geen werk hebben, 

schulden hebben of verslaafd zijn, bevinden zich in een 

zeer kwetsbare positie met weinig toekomstperspectief. 

Deze jongeren kunnen ondersteuning krijgen van het 

intersectorale team In Verbinding. Werken met een JIM 

(Jouw Informele Mentor) blijkt succesvol te zijn voor 

deze jongeren en hun netwerk. De nieuw opgerichte 

stichting JIM maakt deze aanpak landelijk toepasbaar.

 In 20162017 is tijdens een pilot met jonge kinde

ren onderzocht of de JIM aanpak ook in hun situatie 

toegevoegde waarde heeft. Uit het onderzoek blijkt 

dat In Verbinding ook goede resultaten oplevert voor 

gezinnen met jonge kinderen. Uithuisplaatsing werd 

in 19 van de 20 casussen voorkomen. Opvallend is dat 

bij jonge kinderen vaak een JIM voor de ouders wordt 

ingezet of dat de kinderen hun eigen (groot)ouder 

kiezen als JIM.

Altrecht en Reinaerde genereerden veel aandacht voor 
‘Vergeten slachtoffers’ in Tweede Wereldoorlog
Eind 2014 bracht een onderzoek 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 omstandig

heden, kou en overbevolking van de instelling blijkt 

ruim een kwart van de cliënten  tegenover 1,7% van 

de burgerbevolking – de Hongerwinter in 1944 op 

de Willem Arntsz Hoeve niet te hebben overleefd. De 

informatie die naar voren kwam, was voor de raden van 

bestuur van Altrecht en Reinaerde (de rechtsopvolgers 

van de Willem Arntsz Stichting) aanleiding om een 

Tweede 
Kamerlid

Werkbezoek Tweede Kamerlid 
Sophie Hermans aan  

kinderdagcentrum De Berk.
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vervolgonderzoek naar dit onderbelichte hoofdstuk 

in de Nederlandse geschiedenis uit te laten voeren. 

Dit heeft begin 2017 geleid tot de publicatie van het 

boek ‘Vergeten Slachtoffers’. Hiermee geven Altrecht 

en Reinaerde erkenning aan deze groep slachtoffers 

die destijds in de Willem Arntsz Hoeve woonden en 

hebben de nabestaanden van cliënten duidelijkheid 

over de omstandigheden waaronder hun familieleden 

zijn gestorven. Overmatige sterfte heeft mogelijk ook 

bij andere zorginstellingen in het land plaatsgevonden. 

De ambitie om een landelijk onderzoek te starten werd 

hiermee geboren. In 2017 hebben GGZ Nederland en 

VGN een landelijke stichting opgericht. Het bestuur 

bestaat uit twee leden op voordracht van GGZ Neder

land en twee leden op voordracht van de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland, waaronder de bestuur

der van Reinaerde. Het NIOD Instituut voor Oorlogs, 

Holocaust en Genocidestudies is gevraagd een plan 

voor een landelijk onderzoek op te stellen. 

2.4.2. Invloed op landelijk niveau

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland behartigt 
collectieve belangen 
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is 

de landelijke brancheorganisatie van organisaties in de 

zorg voor mensen met een beperking. De VGN behartigt 

proactief de collectieve belangen van haar leden op de 

inhoud	van	de	zorg,	financiering,	wet-	en	regelgeving	en	

werkgeverszaken. Reinaerde participeert in de bestuur

lijke adviescommissie arbeidszaken.

Waarborgfonds voor de Zorg borgt leningen
Reinaerde staat ingeschreven bij het Waarborgfonds 

voor de Zorg en voert daarmee overleg over de borging 

van 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.

Inbreng door werkbezoeken Nederlandse Zorgautoriteit 
In 2017 is de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) twee

maal op werkbezoek geweest bij Reinaerde om een 

indruk te krijgen van de zorg in de praktijk. 

Zes medewerkers van de Nza hebben in juli een bezoek 

gebracht aan Logeerhuis Oeroeboeroe en De Buitelaers 

in Utrecht. Reinaerde heeft laten zien hoe belangrijk 

logeren is voor cliënten, ouders, broers en zussen. Door 

het logeren kunnen kinderen langer thuis blijven wo

nen omdat familie tijdelijk ontlast wordt. 

In november zijn twee medewerkers van de Nza op 

werkbezoek geweest bij Dennendal in Zeist om te 

horen en te zien hoe Reinaerde omgaat met meerzorg. 

Tijdens het werkbezoek hebben we kunnen laten zien 

dat meerzorg direct bijdraagt aan het versterken van de 

mogelijkheden van cliënten. 

Werkbezoek Tweede Kamerlid 
In juni kwam Sophie Hermans, bij de VVD verantwoor

delijk voor het Wlzdossier, op bezoek bij kinderdagcen

trum De Berk in Zeist. Zij wilde kennismaken en zich 

verder verdiepen in de gehandicaptenzorg. Wij hebben 

laten zien dat we iedereen met een beperking die een 

beroep op ons doet ondersteunen. Ongeacht de aard 

en mate van de beperking, hoe veel of hoe weinig zorg 

en	begeleiding	nodig	is	en	welk	financieringskader	van	

toepassing is. Sophie Hermans heeft gesproken met 

cliënten, een ouder, medewerkers en bestuur.

Werkbezoeken Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport: inzicht in belemmeringen en complexiteit
In april kwam een delegatie van het programmateam 

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg op werkbezoek, 

waaronder de recent benoemde coördinator agenda 

gehandicaptenzorg binnen de Directie Langdurige Zorg. 

De vijf beleidsmedewerkers wilden kennismaken en 

zich verder verdiepen in de gehandicaptenzorg, zowel 

in de breedte (van jong tot oud) als in de diepte (van 

licht tot ernstig). 

In juli kwamen vier beleidsmedewerkers van het  

ministerie van VWS op bezoek bij De Heygraeff in  

Woudenberg. Dit bezoek vond plaats in het kader van 

een inventariserend onderzoek naar de inhoud en  

omvang van de medische zorg aan intramuraal  

wonende cliënten. Deze zorg wordt van oudsher betaald 

uit de AWBZ, tegenwoordig Wlz. Vraag was of dit zo 

moet blijven of dat deze zorg overgeheveld wordt naar 

de Zorgverzekeringswet. Inmiddels is duidelijk dat deze 

zorg binnen de Wlz blijft. 

Carante Groep transformeert
Carante Groep is een samenwerkingsverband van  

dertien zelfstandige organisaties in de zorg, verspreid 

over het land. De samenwerking binnen Carante Groep 

wordt gedreven door de voordelen die te bereiken zijn 

door	schaalgrootte,	standaardisatie,	efficiëntie	en	daar

mee kostenvoordeel én kennisvoordeel. Voorwaarden

scheppende activiteiten en projecten op het gebied van 
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medewerkers	en	organisatie,	financiën,	informatisering	

en automatisering, huisvesting en zorgontwikkeling. Het 

zijn die zaken die niet primair onderscheidend voor de 

individuele organisaties en niet direct verbonden aan 

de eigen missie van zorg verlenen. Wij willen gezamen

lijk komen tot een generieke ICTvoorziening vanuit 

kostenbeheersing, betrouwbaarheid, standaardisatie en 

professionalisering. Dit noemen wij Carante-click. Daar

naast bundelen wij de krachten voor digitale innovatie. 

Dit noemen wij Carante-next. 

Stichting cliëntengelden
Cliënten kunnen voor ondersteuning bij hun 

	persoonlijke,	financiële	administratie	gebruikmaken	van	

Stichting Cliënten Gelden (SCG Support). Deze stichting 

verzorgt	sinds	2014	de	financiële	administratie	voor	

ongeveer 200 cliënten. Vanaf 2017 geldt aangescherpte 

wetgeving	op	het	gebied	van	financiële	dienstverlening.	

Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur van SCG Support 

heeft besloten haar werkzaamheden te beëindigen. 

Deze werkzaamheden zullen in 2018 worden  

afgebouwd.

In verbinding met de werknemersorganisaties
Met de werknemersorganisaties heeft, twee maal 

bestuurlijk overleg plaatsgevonden over landelijke 

ontwikkelingen, mobiliteit, strategie, herordening 

ondersteunende	diensten	en	financiële	krimp.	Er	is	

een goede verbinding waarbij kansen en uitdagingen 

in de sector verdiepend besproken worden. Naast 

deze besprekingen is, met kort constructief overleg, 

overeenstemming gevonden op een nieuw sociaal 

plan. In de diverse vergaderingen benadrukken de 

bestuurders van de werknemersorganisaties het 

belang van mobiliteit en loopbaanontwikkeling van 

medewerkers in de zorg. Dit gelet op de dynamiek in de 

sector. 

Nieuw Leren in de zorg 
Reinaerde, diverse zorgorganisaties, onderwijs en Vilans 

vormen samen het consortium.  Afgelopen jaar zijn er, 

op basis van drie praktijkvraagstukken, innovatieve 

leerinterventies ontwikkeld.  Reinaerde is één van de 

kartrekkers van de pilot Verkenning Augmented Reality 

in de zorg. Hierin werken we samen met Utrecht Zorg, 

het Zorgpact en de Hogeschool Utrecht. De pilot wordt 

ingezet om verpleegtechnische handelingen op afstand 

te toetsen. Door de verbinding tussen onderwijs, 

zorgpraktijk en kennis kunnen we innovatieve 

leerinterventies ontwikkelen die aansluiten bij de 

professionals en de veranderingen in de zorg.  

48 Jaarverslag 2017



Klusteam Zeist 

krijgt energie van 
schone zonnepanelen!



3. Professionaliteit in bestuur, 
toezicht, bedrijfsvoering en 
medezeggenschap 



bijeenkomst 
met relaties
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Governancecode Zorg breed gedragen
Cliënten ontvangen professionele begeleiding en zorg, 

die past bij wet en regelgeving. Goed bestuur  

en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor het rea

liseren van goede zorg. Bij het uitvoeren van hun taken 

en verantwoordelijkheden hanteren bestuur en raad 

van toezicht de Governancecode Zorg. Dit is ook vast

gelegd in de statuten van Reinaerde en de reglementen 

raad van toezicht en bestuur.  Dit jaar zijn alle regle

menten geactualiseerd op basis van de Governancecode 

Zorg 2017. De Governancecode Zorg is gebaseerd op 

een zevental principes, die per onderdeel uitgewerkt 

zijn in bepalingen of gedragsregels. Het eerste principe 

luidt: ‘De maatschappelijke doelstelling en legitimatie 

van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg 

aan cliënten’. De andere principes zijn gebaseerd op  

aandacht voor waarden en normen, een open aan

spreekcultuur en medezeggenschap. Uit onze 

 activiteiten blijkt dat we daar veel waarde aan  

hechten en dat wij de code naleven en ook uitdragen.

Geen beroep gedaan 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 worden gevonden. Ter ondersteuning van 

mogelijke leemten hierin beschikken wij over een  

klokkenluidersregeling. Medewerkers kunnen op basis 

van deze regeling eventuele vermoedens van misstan

den, (grove) schendingen van regelgeving en/of strafba

re feiten melden bij een commissie die deze  

vermoedens anoniem behandelt. De commissie heeft 

twee leden – onder wie de voorzitter – die  

onafhankelijk zijn, het derde lid is de geestelijk  

verzorger van Reinaerde. In 2017 is geen beroep  

gedaan op deze regeling.

3.1 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 de besturing. De bestuurder is  

rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad 

van	toezicht.	Het	afleggen	van	verantwoording	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 nieuwe norm
Reinaerde voldoet aan de gestelde wet en regelgeving. 

Per 1 januari 2018 is de regeling ‘WNT (Wet Normering 

Topinkomens) 2017’ van toepassing. Reinaerde past 

deze regeling toe.

Bestuur 2017

Naam
P.W. (Ella) van Lingen 
(1963)

Functie
bestuurder 

Nevenfuncties
• Vanaf 2009 lid raad van commissarissen Amfors, 

Sociale Werkvoorziening Amersfoort e.o. 

• Vanaf 2014 lid Comité van Aanbeveling Stichting 

Samen Oplopen te Zeist.

• Vanaf 132018 lid raad van commissarissen 

Volkshuisvesting Arnhem.
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3.2 Raad van toezicht

Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling
De raad van toezicht vervult zijn toezicht, goed

keurings, klankbord en werkgeversfuncties op een 

evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang 

van Reinaerde, vanuit het perspectief van het realiseren 

van de maatschappelijke doelstelling van Reinaerde 

en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van 

toezicht toetst of de raad van bestuur alle in aanmer

king komende belangen van de bij Reinaerde betrokken 

belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft 

afgewogen.

Om belangentegenstellingen te voorkomen, kunnen 

leden van de raad van toezicht geen werkzaamheden 

voor Reinaerde verrichten of bestuurder/toezichthou

der van een andere zorgorganisatie in dezelfde sector 

binnen het werkgebied van Reinaerde zijn. Functies en 

nevenfuncties zijn bij het aantreden beoordeeld door 

de selectiecommissie. Deze worden jaarlijks getoetst 

door de raad van toezicht. Medio 2018 komt er een 

vacature binnen de raad van toezicht.

Toezicht en betrokkenheid
De volledige raad van toezicht heeft in 2017 zes maal 

vergaderd in aanwezigheid van het bestuur. Bij deze 

vergaderingen zijn structureel de concerncontroller en 

de adviseur van het bestuur aanwezig. Voorafgaand aan 

deze vergaderingen vindt een agenda en werkoverleg 

plaats tussen de voorzitter van de raad van toezicht 

en de bestuurder, vanuit het principe dat de raad van 

toezicht haar eigen agenda en de daarvoor  

noodzakelijke informatie bepaalt. In iedere vergadering 

wordt een thema besproken dat voorbereid is door een 

medewerker of door een externe relatie als gast. Jaar

lijks hebben centrale cliëntenraad, ondernemingsraad, 

managementgroep, raad van toezicht en het bestuur 

een gezamenlijke themabijeenkomst. 

Dit jaar is het onderwerp Privacy en informatieveiligheid 

vanuit ieders rol en verantwoordelijkheden  besproken. 

In het meer jarenplan 20182019 van de raad van 

 toezicht staat verspreid over het jaar een aantal 

werkbezoeken gepland aan woningen, dagcentra en 

werkprojecten. Leden van de raad van toezicht namen 

in 2017 onder andere deel aan de bijeenkomst met 

relaties over leefomgeving en nieuwbouw en aan  

activiteiten in de Week van de Innovatie. Leden van de 

Bestuur 2017

raad van toezicht hebben vergaderingen bijgewoond 

van de centrale cliëntenraad en van de ondernemings

raad. 

Evaluatie en reflectie 
De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad heeft in  

september plaatsgevonden. De raad van toezicht  

organiseert inbreng van externen vanuit meerdere  

invalshoeken. Alle leden van de raad van toezicht zijn 

lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders 

in Zorg en Welzijn (NVTZ) en dragen individueel en  

gezamenlijk zorg voor hun permanente educatie. In 

2017 is in lijn met de Governancecode Zorg, een scho

lings en ontwikkelingsprogramma opgesteld  

en gevolgd.

Drie commissies in de raad van toezicht
De raad van toezicht kent drie adviescommissies: een 

auditcommissie, een kwaliteitscommissie en een  

remuneratiecommissie. 

De auditcommissie heeft in 2017 in zes bijeenkomsten 

de volgende onderwerpen behandeld:

• jaarplan Reinaerde 2017

• bestuursverslag en jaarrekening 2016

• accountantsverslag 2016

• begroting 2018

• quadrimesterrapportages

• verkoop panden

• nieuwbouw en verbouwplannen/leefomgeving

• managementletter

• nieuw beleid zorgtoewijzing zorgverzekeraars  

Nederland

• reglement auditcommissie

• controleplan PwC

• benchmark Care 2017.

• Ook is kennisgemaakt met het nieuwe  

accountantsteam.

De kwaliteitscommissie heeft in 2017 in drie  

bijeenkomsten de volgende onderwerpen behandeld:

• jaarplan kwaliteit

•	 interne	en	externe	audit	in	relatie	tot	certificering

• medicatieveiligheid

• quadrimesterrapportages

• Prismaonderzoeken, klachten en inspectiemeldingen

• invoering digitaal ondersteuningsplan

• in gesprek over veiligheid

• vrijheid en veiligheid, middelen en maatregelen

• kwaliteitskader gehandicaptenzorg
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• professionalisering medewerkers in het kader van 

risicovolle en voorbehouden handelingen

• medewerkerstevredenheid

• Governancecode Zorg 2017

• Informatieveiligheid en AVG

• kaderbrief 2018

• jaarverslagen diverse commissies

• compliance

• reglement kwaliteitscommissie

• kwaliteitstoezicht Wmo van GGD regio Utrecht

• ‘Kun jij leven zoals jij dat wilt?’ van de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg.

De remuneratiecommissie heeft in 2017 tijdens twee 

bijeenkomsten de volgende onderwerpen behandeld: 

•	 classificatie	rechtspersoon

• functioneren bestuur

• WNT Bezoldiging bestuur en raad van toezicht  

richtlijnen NVTZ

• reglement raad van toezicht

• reglement raad van bestuur

• reglement kwaliteitscommissie

• reglement remuneratiecommissie

• reglement auditcommissie

• beleid onkosten en attenties

• gevolgen wet deregulering beoordeling  

arbeidsrelaties

• bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Prestaties bestuur beoordeeld
De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht 

hebben, als remuneratiecommissie, jaarlijks een functi

oneringsgesprek met de bestuurder. Daarin beoordelen 

zij de prestaties van het bestuur. Het gesprek waarin de 

raad van toezicht de bereikte resultaten onder verant

woordelijkheid van de bestuurder positief beoordeelde, 

vond plaats in november. 

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  

‘balanced scorecard’. Vanuit verschillende perspectieven 

zijn strategische doelen geformuleerd, waaraan  

prestatieindicatoren zijn gekoppeld. De daarmee  

samenhangende managementrapportage wordt 

maandelijks en vervolgens in een frequentie van vier 

maanden opgesteld (quadrimesterrapportage). In deze 

rapportages worden resultaten en risico’s benoemd en 

worden op basis van analyses conclusies getrokken. 

Deze leiden tot het al dan niet treffen van maatregelen. 

Het bestuur legt met behulp van deze quadrimesterrap

portages gestructureerd, schriftelijk en met mondelinge 

toelichting, verantwoording af aan de raad van toezicht. 

De rapportages worden tevens gebruikt in de bespre

kingen met de centrale cliëntenraad en de onderne

mingsraad. 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 gezamenlijke 

vergadering de volgende onderwerpen besproken:

het jaarverslag 2016

• de voortgang van de realisatie van de strategische 

hoofddoelstellingen

• nieuw kantoor en werkplekkenbeleid in de vorm van 

samenwerkplaatsen

• informatisering en automatisering

• visie en beleidslijn zorgkantoren op ontwikkelingen 

in de samenleving en zorg

• de kaderbrief 2017

• het jaarplan 2017

• diverse compliance onderwerpen

• dilemma’s van bestuur en besturing

• de interne en externe actualiteiten

• Vilans en nieuw leren in de zorg

• strategische communicatielijn

• Leefomgeving

• Informatisering & Automatisering

• innovatie

• renovatie kinderdagcentrum Oikos en  

observatiefunctie Marokkodreef.

Het bestuur heeft ook in 2017 enkele keren met leden 

van de raad een klankbordgesprek gevoerd.

Raad van toezicht stelde vast en keurde goed
De raad van toezicht heeft vastgesteld: 

• reglement raad van toezicht

• reglement kwaliteitscommissie

• reglement remuneratiecommissie

• reglement auditcommissie.

•	 profielschets	raad	van	toezicht	

• beleid onkosten en attenties

• toezicht en bestuur.
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De raad van toezicht heeft goedgekeurd:

• jaarplan 2018

• de jaarrekening 2016

• de verkoop van panden in Montfoort

• de verkoop van panden in Maarssen

• de aankoop grond voor nieuwbouw in Woudenberg

• de aankoop van grond en een pand in Zeist

• de begroting 2018

• wijziging statuten Reinaerde

• opheffen stichting Reinaerde groep

• aanpassing investeringsplan Annie MG Schmidtstraat

• deelname bestuurder in stichting Vergeten 

slachtoffers.

Bezoldiging volgens landelijke norm 
De bezoldiging van de leden van raad van toezicht is 

opgenomen in de jaarrekening. De raad van toezicht 

volgt het advies van de NVTZ en hanteert 8 % voor 

leden en 12% voor de voorzitter. Dit op basis van de 

voor de rechtspersoon geldende maximale vergoeding 

van de bestuurder.

Waardering voor realisatie strategie
De raad van toezicht is onder de indruk van de 

energie waarmee medewerkers de ontwikkelingen 

in de samenleving als kans aangrijpen om het beste 

uit zichzelf te halen. Cliënten kiezen zelf en worden 

aangemoedigd regie te nemen. De kwaliteit van de 

begeleiding en zorg aan cliënten is goed. De raad  

van toezicht dankt medewerkers, medezeggenschap 

en bestuur voor de inzet en de resultaten.
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Samenstelling Raad van Toezicht

Naam
dr. C.M.H.A. (Christel)  
Deckers MBA (1961) 

Rol en commissie lidmaatschap
Lid auditcommissie vanaf 112016

Profiel
Bedrijfsvoering

Hoofdfunctie
Bestuurder Stichting CATO

Vanuit Deckers Management  

Services:

•  Bestuurder a.i. Present

Nevenfuncties
•  Ambassadeur NVTZ voor 

NoordHolland

• NIAZauditor

• Lid Raad van Toezicht Trimbos lid 

auditcommissie 

• Lid Raad van Toezicht Carante 

Groep

• Lid Raad van Toezicht Asko lid 

auditcommissie

• Lid Raad van Toezicht  

Raphaëlstichting en lid  

auditcommissie

Woonplaats
Amsterdam

Naam
J.T.M. (Jan) Menting  
(1958) 

Rol en commissie lidmaatschap
•  Lid kwaliteitscommissie vanaf 

112016

• Op voordracht van centrale  

 cliëntenraad

Profiel
Gezondheidszorg

Hoofdfunctie
ambassadeur Zorglandschap Jeugd 

in opdracht van VWS, VNG,  

gezamenlijke branches ( VGN, GGZ 

Ned, Jeugdzorg Ned, VOBC )

Nevenfuncties
• voorzitter Raad van  

 Commissarissen Breedband  

 Drechtsteden

• voorzitter samenwerkingsverband  

 passend onderwijs Dordrecht

Woonplaats
Oostvoorne

Naam
C.W. (Cees) Meijers  
(1953) 

Rol en commissie lidmaatschap
• Voorzitter vanaf 112017

• Voorzitter remuneratiecommissie  

 vanaf 112017

Profiel
Gezondheidszorg

Hoofdfunctie
Exbestuurder Meander Medisch 

Centrum

Woonplaats
Amersfoort
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Reinaerde

Naam
drs. H. (Henk)  
van der Stelt (1958) 

Rol en commissie lidmaatschap
• Vicevoorzitter vanaf 1952010

• Voorzitter auditcommissie

• lid remuneratiecommissie

Profiel
Financieel economisch

Nevenfuncties
Lid van de Raad van  

Commissarissen van:

• Result Laboratorium  

 (vicevoorzitter, voorzitter  

 auditcommissie en lid  

 remuneratiecommissie)

• LTO Bedrijven

Lid van de Raad van Toezicht bij:

•	CCE	(vice-voorzitter,	financiële		

 portefeuille en  

 remuneratiecommissie)

• Fokus (vicevoorzitter en  

	 eveneens	lid	financiële	 

 auditcommissie)

57

Naam
drs. J.C. (Johan) van  
Houwelingen MCM (1977) 

Rol en commissie lidmaatschap
•  Lid kwaliteitscommissie vanaf 

112017

•  Lid auditcommissie vanaf  

1952018

Profiel
Vastgoed, Bedrijfsvoering

Hoofdfunctie
AAG, raad van bestuur

Nevenfuncties
• Voorzitter Stichting JCI Houten  

 (beheerstichting van JCI Houten)

Woonplaats
Houten

• Carinova (eveneens voorzitter  

	 financiële	auditcommissie)

• Ziekenhuis St Jansdal (eveneens  

	 lid	financiële	auditcommissie)

• Radiotherapiegroep (eveneens  

	 voorzitter	financiële	 

 auditcommissie)

• Bevolkingsonderzoek Zuid  

 (eveneens voorzitter  

	 financiële	auditcommissie)

• AxionContinu (eveneens lid  

	 	financiële	auditcommissie)

Woonplaats
Amersfoort

57Reinaerde



Jaarverslag 201758

3.3 Bedrijfsvoering

Compliance, risicobeheersing en controle in  
het dagelijkse werk
Het belang van de cliënt staat voorop bij naleving en 

toepassing van wet en regelgeving (landelijk, gemeen

telijk) en bij toepassing van veldnormen. Daarnaast 

beoordelen we welke normen en eisen van belang zijn 

voor medewerkers en bedrijfsvoering, die passen bij 

de koers van Reinaerde. Nieuwe wetgeving wordt in de 

conceptfase verkend.

In 2017 heeft Reinaerde de reguliere risicobeheersings 

en	controlesystemen	toegepast.	De	identificatie	en	ana

lyse	van	strategische	en	financieel-economische	risico’s	

heeft voorjaar 2017 plaatsgevonden bij het opstellen 

van de kaderbrief en aansluitend bij de tussentijdse 

evaluatie van de strategische koers en de ontwikkeling 

van	de	jaarplannen.	Bij	de	opstelling	van	het	finan

cieel meerjarenperspectief in de periode december 

2017 februari 2018 heeft opnieuw een risicoanalyse 

plaatsgevonden	op	de	strategische	en	financieel-	

economische risico’s.

De	identificatie	en	analyse	van	operationele	en	 

procesrisico’s vinden standaard 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 managers,  

bestuurder en raad van toezicht en de  

medezeggenschap

• bij audits en controles.

Ter voorbereiding op de Algemene Verordening  

Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 van  

toepassing is, hebben we activiteiten ontplooid ter 

stimulering van bewustzijn op dit onderwerp: o.a. 

workshops voor medewerkers over risicodreiging en 

beveiliging van persoonsgegevens en concrete  

aanpassingen in digitale systemen om risico’s op  

datalekken te minimaliseren. Reinaerde stimuleert 

 cliënten om meer zelf te doen en geeft medewerkers  

de ruimte om verantwoordelijkheid te dragen. Wij 

kunnen en willen niet elk mogelijk risico bij voorbaat 

uitsluiten. De mate van risicobereidheid verschilt per 

cliënt, per onderwerp: is sterk context en  

situatie afhankelijk. 

De	identificatie	en	analyse	van	gezondheids-	en	

veiligheidsrisico’s is een standaard onderwerp bij het 

opstellen en evalueren van het ondersteuningsplan 

van elke cliënt, bij het opstellen en evalueren van het 

veiligheidsbeleid, de risicoinventarisatie en evaluatie 

en het jaarplan veiligheid. Voor medewerkers zijn de 

periodieke functioneringsgesprekken van belang om 

mogelijke risico’s voor de continuïteit en veiligheid te 

identificeren.	Vaste	controles	van	de	uitvoering	van	

activiteiten om risico’s te beheersen en preventief 

af te wenden worden uitgevoerd op het gebied van 

kwaliteit,	personeel,	financiën	en	facilitair.	Dit	loopt	

uiteen van de controle op aanwezigheid van een 

VOG vóór indiensttreding tot controles op til en 

transferhulpmiddelen en kascontroles. Er vond ook 

ad-hoc	identificatie	en	analyse	van	risico’s	plaats	op	

strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zoals 

bij nieuwe huisvestingsprojecten en calamiteiten, 

waarbij als retrospectieve analysemethode de 

PRISMAmethodiek is gebruikt. We concluderen dat 

de benoemde risico’s en werkwijze steunend zijn in de 

praktijk; ze helpen ons bij preventie en vereen voudigen 

het nemen van corrigerende maatregelen.

Cliënten kiezen voor Reinaerde
Er zijn diverse nieuwe huisvestingsprojecten in ontwik

keling. Om de onderlinge samenhang te borgen en de 

risico’s in de projecten te beheersen is het programma 

Leefomgeving gestart. In 2017 is, vanuit de wens dat 

de cliënt moet kunnen kiezen waar, met wie en hoe hij/

zij wil wonen het WoonWerkToekomstPlan opgesteld. 

Dit plan is opgesteld samen met cliënten, vertegen

woordigers en medewerkers en bevat de woonvisie 

voor de komende jaren. Op basis van de woonvisie is 

vervolgens een analyse van de bestaande woonporte

feuille gemaakt. Op 6 juli is deze visie gedeeld met een 

groot aantal relaties. We hebben veel positieve reacties 

en tips ter aanvulling ontvangen. De woonvisie wordt 

gebruikt bij bestaande en nieuwe woonontwikkelingen.

Meer verbinding en ontmoeting door  
samenwerkplaatsen
We vinden het belangrijk dat medewerkers hun 

(kantoor)activiteiten uitvoeren dichtbij cliënten en 

samenwerkingspartners zodat er meer verbinding en 

ontmoeting ontstaat. Daarvoor is het concept samen

werkplaatsen	ontwikkeld	waarin	medewerkers	flexibel	

gebruik kunnen maken van werkplekken die passen bij 

het werk dat zij op dat moment, samen met anderen, 
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doen. In 2017 is een kantoorruimte in de stad Utrecht 

gehuurd en verbouwd tot samenwerkplaats. In maart 

2018 is deze in gebruik genomen. Ook in bestaande 

werk en dagbestedingsgebouwen in de regio’s werken 

we steeds meer in lijn met het concept samenwerk

plaats. Het huurcontract voor het kantoorgebouw aan 

de Europalaan in Utrecht is per 31122018 opgezegd. 

Asbestscan afgerond 
Nadat er in december 2015 een asbestverontreiniging 

bij kinderdagcentrum De Berk in Zeist was geconsta

teerd, is preventief in 2016 gestart met een asbestscan 

van alle woningen en dagcentra in eigendom met 

bouwjaar 1993 of ouder.  Alle 36 gebouwen zijn onder

zocht en op 7 plaatsen is een beperkte verontreiniging 

geconstateerd (meestal betrof het de cvruimten). Daar 

waar er een verontreiniging is geconstateerd, is ook 

direct een sanering gestart. De laatste sanering is in 

januari 2018 afgerond.

3.4 Risico’s, kansen en onzekerheden 

3.4.1 Opvangen van risico's  

Aantrekkelijke woningen
In 2017 is met cliënten, medewerkers en relaties een 

nieuw WoonWerkToekomstPlan (WWTP) opgesteld. Dit 

vergt de komende 10 jaar grootschalige investe ringen 

in (ver)nieuwbouw. We zijn gestart met de eerste drie 

nieuwbouw en verbouwplannen om mensen met een 

beperking aantrekkelijke woningen te kunnen bieden. 

Dat is een positieve beweging. In 2018 wordt gestart 

met nog een aantal projecten. Deze veelheid aan 

projecten brengt risico's op overzicht en planning met 

zich mee. Dat vraagt actie om deze zoveel mogelijk te 

beheersen. 

Maatregel

De samenhang en veelheid van projecten en beoogde 

effecten vergt een programmatische aanpak: we zijn 

gestart met het programma Leefomgeving. Dit verste

vigt de focus en het belang op het sturen en realiseren 

van alle bouwplannen. Om de doelen te behalen en de 

risico’s te beheersen is het programma, vanuit de visie 

van Reinaerde, uitgewerkt in programmadoelen. Deze 

doelen zijn vervolgens vertaald in concrete inspannin

gen. Onderdeel van het programma zijn de eerste zeven 

renovatie en nieuwbouwplannen die in voorbereiding, 

dan wel in uitvoering zijn. Het betreft in totaal  

258 wooneenheden waarvan er 190 ter vervanging van 

bestaande woningen zijn. Dit is een uitbreiding van  

68 plaatsen. Om de komende jaren voortgang te 

houden in het ontwikkelproces is een acquisitietraject 

gestart. Maandelijks wordt de voortgang gemonitord 

zowel op voortgang van het vervangings en uitbrei

dingsprogramma als op de benodigde samenhang op 

inzet	personeel,	exploitatie	en	financiering.	Dat	vraagt	

naast	reguliere	inzet	ook	veel	specifieke	expertise	die	

we zo nodig extern erbij betrekken. 

Financiering (ver)nieuwbouwplannen
Voor de realisatie van de (ver)nieuwbouwplannen is 

aanvullende	financiering	nodig.	Hiervoor	moet	zowel	op	

kas en exploitatiebasis als op vermogensbasis sprake 

zijn van een structureel gezonde bedrijfsvoering.

Maatregel

(Ver)nieuwbouwplannen in meerjarenperspectief 

plaatsen en voor toekomstbestendigheid (duurzaam

heid) toetsen aan set diverse kritische ratio’s. Plafond 

stellen aan maximale stichtingskosten/huurprijs. We 

laten periodiek afwegingen en strategische keuzes over 

vastgoed	en	financiering	toetsen	door	kritische	denkers	

van buiten de organisatie. Financieringsaanvraag is in 

voorbereiding. 

Gezonde exploitatie in meerjarenperspectief
Afgelopen jaren was er een ruim positieve vastgoed

exploitatie. De grootschalige (ver)nieuwbouwplannen 

drukken de vastgoedexploitatie en zullen daarmee het 

exploitatieresultaat meerjarig beïnvloeden. 
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Maatregel

Er	is	een	aantal	projecten	gedefinieerd	dat	inhoudelijk	

een kanteling teweegbrengt en tevens een duurzaam 

gezonde zorgexploitatie en beheersing van overhead 

bewerkstelligen of borgen.

Leegstand woningen
Als gevolg van gebrek aan kwaliteit van sommige 

woningen is er risico op vertrek van cliënten of het 

niet (tijdig) invullen van openstaande plekken. Door 

het programma Leefomgeving wordt aandacht aan en 

sturing op de kwaliteit van woningen gegeven. Dit is 

uitgewerkt in het  WWTP. Tevens bestaat er spanning op 

het plaatsingsproces door een toenemende complexi

teit van de ondersteuningsvraag van cliënten waardoor 

een passende match lastiger wordt. 

Maatregel

We monitoren maandelijks de bezettingscijfers en  

bespreken individuele situaties met managers en  

gedragskundigen om maatwerk te kunnen bieden. 

Tevens werken we actief aan het zo spoedig mogelijk 

vervangen van verouderde en dus onaantrekkelijke 

woningen. 

Krapte op de arbeidsmarkt
Het is moeilijk om voldoende kwalitatief goed  

personeel te werven. Dit heeft ook een effect op de 

inzetbaarheid van bestaand personeel. In de begroting 

2018 zijn 48 fte's opgenomen aan vacatureruimte. Als 

het niet lukt om deze ruimte met personeel in loon

dienst in te vullen, zal dit effect hebben op de kwaliteit 

van dienstverlening, op inzetbaarheid en verzuim en op 

extra kosten voor personeel niet in loondienst. 

Maatregel

Er lopen diverse initiatieven om personeel te werven, 

te binden en te boeien, zodat medewerkers echt kiezen 

voor Reinaerde. Via het Innovatielab werken we aan 

zowel sociale als technologische innovaties. Dit beperkt 

het arbeidsmarktvraagstuk en versterkt het elan. 

Positieve gezondheid medewerkers 
Het verzuimpercentage is 5,9%. Factoren die leiden tot 

toename van verzuim zijn enerzijds de toename van 

de complexiteit in zorgvragen, anderzijds de werkdruk 

mede als gevolg van toenemende arbeidsmarktproble

matiek. In het bijzonder het langdurige verzuim vergt 

een gerichte aanpak op zowel beheersing als preventie. 

Met het oog op continuïteit van dienstverlening aan 

cliënten en vanuit de aanmoediging tot vitaliteit en  

gezondheid van medewerkers, kiezen we bewust voor 

een ambitieuze prestatieindicator op de verzuimcijfers. 

Maatregel

We zijn gestart met een regiegroep verzuim gericht op 

beheersen en preventie. Focus ligt op:

• inzicht (dashboard) 

• verbetering arbeidsparticipatie in de eerste  

3 maanden na de ziekmelding om langdurig verzuim 

te voorkomen 

• inzet op werkplezier (leidraad wordt gevormd door 

het concept Positieve gezondheid met zes dimensies 

volgens Machteld Huber)

• Samen Vitaal (vitaliteit cliënten en medewerkers met 

elkaar verbinden)

• scholing (bij/nascholing, elearning, inzet nieuwe 

technieken)

• professioneel roosteren.

Moderne, veilige informatie en technologie 
We hebben in 2017 besloten tot transitie van  

Informatisering & Automatisering van beheer

organisatie naar een regieorganisatie. Vanaf 1 januari 

2019 zullen we de ICTdiensten overdragen naar ons 

samenwerkingsverband Carante Groep. In 2018 dragen 

we er zorg voor dat de functionaliteiten en gegevens 

gemigreerd worden naar de systemen en infrastructuur 

van Carante Groep. Tevens dient in 2018 de nieuwe 

ICTfunctie bij Reinaerde goed te worden vormgegeven 

en opgebouwd: verbinding met zorg, regiefunctie, 

goed opdrachtgeverschap. Voor deze transitie staat 

de hoofdlijn. Cruciaal is dat gedurende deze transitie 

de continuïteit van systemen en bereikbaarheid 

gewaarborgd wordt alsmede de dienstverlening aan de 

cliënten en medewerkers. Risico is discontinuïteit door 

uitval van kennis en expertise. 

Maatregel

Zorgvuldige transitie en implementatie voorbereiden 

zowel met betrekking tot systemen als personeel en zo 

nodig	inhuur	van	specifieke	expertise.	

Vervoerskosten
Met de vervoerder hebben we geconcludeerd dat de 

vervoersindicaties voor groepsvervoer onvoldoende 

dekking geven voor de uitvoering. 
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Maatregel 

Samen met de huidige vervoerder wordt in een kwa

liteitsverbetertraject	ook	een	efficiencyslag	gemaakt	

onder andere door dynamischer te plannen. Als gevolg 

hiervan zal in 2018 een hercontractering plaatsvinden 

dan wel een nieuwe aanbesteding. Zowel het proces 

om	te	komen	tot	efficiëntere	vervoerbewegingen	als	de	

mogelijke overstap naar een andere vervoerder vergt 

een	forse	inspanning	en	brengt	financieel	risico	met	

zich mee. Tevens bestaat er een imagorisico. Daarom 

zal een zorgvuldig proces worden doorlopen waarbij 

voortdurend wordt gemonitord vanuit zowel cliënt

perspectief	als	organisatie-	en	financieel	perspectief.

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Bij het uitvoeren van onze taken speelt het  verzamelen 

en verwerken van persoonsgegevens van cliënten, 

werknemers en vrijwilligers een belangrijke rol. Door  

de verdergaande digitalisering van het dagelijks leven 

is de complexiteit rondom de bescherming van deze  

gegevens sterk gegroeid. Zo verzamelen we in de 

uitoefening van onze taken niet alleen steeds meer 

persoonsgegevens, maar delen we deze gegevens in 

toenemende mate ook met derden. Het is in deze 

 context van belang dat we aan de hand van ons  

privacybeleid op een begrijpelijke manier uitleggen dat 

we op een behoorlijke en zorgvuldige manier omgaan 

met de persoonsgegevens die worden verwerkt en dat 

deze persoonsgegevens ook op passende wijze tegen 

onrechtmatig gebruik worden beschermd.

Maatregel

Om aan de bepalingen uit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (die per 25 mei 2018 van  

toepassing is) te kunnen voldoen, is een jaarplan  

Privacy opgesteld. Dat loopt in lijn met de adviezen  

die de Autoriteit Persoonsgegevens geeft. Ook is een  

projectorganisatie operationeel.

3.4.2 Kansen  

Grotere keuzemogelijkheid voor cliënten door  
lokale samenwerking 
Wij zien kansen in het combineren van diverse 

dienstverleningsvormen om het aanbod aan cliënten 

te versterken. Wij denken bijvoorbeeld aan dienst

verleningsaanbod samen met een andere organisatie, of 

aan andere doelgroepen. Wij zien dat samenwerkings

verbanden, dicht bij de cliënt, leiden tot het  versterken 

van de mogelijkheden een grotere kwaliteit van 

 bestaan, meer keuzevrijheid en lokale betrokkenheid. 

Invoering zorgmodel RAAK
Met zorgpaden hanteren we een systematiek die  

stimuleert om zorg doeltreffend te organiseren.  

De	impact	op	het	(financieel)	resultaat	kan	bij	een	 

succesvolle invoering van de zorgpaden zeer groot zijn. 

We verwachten dat hier met juiste focus een groter 

resultaat op gehaald kan worden. 

Sturing multidisciplinair team en behandelaars 
De vergrote sturing op inzet van behandelaars heeft 

in 2017 resultaat opgeleverd. De verwachting is dat 

verdere modellering van hun rol rondom de cliënt in 

de regio's ruimte geeft voor adequate inzet zonder 

overschrijding.

Continu verbeteren via SLIMM
Het programma SLIMM (Samen Leren het werk op 

een Intrinsieke wijze Makkelijker te Maken) reikt 

	medewerkers	hulpmiddelen	aan	om	efficiënter	en	

eenvoudiger te werken. Hierdoor ervaart de cliënt 

meer individuele tijd, aandacht en ruimte vanuit de 

 begeleiding. Dit draagt bij aan welzijn, participatie en 

zelfstandigheid van cliënten. Kwaliteit van bestaan en 

waarde voor de cliënt worden hiermee vergroot. SLIMM 

biedt veel kansen om in een continue cyclus te blijven 

van verbeteren. 

Ontwikkeling afwegingskader maatschappelijke waarde 
Denken in termen van rendement betekent dat  

Reinaerde streeft naar dat wat de maatschappij ervaart 

als van belang en van toegevoegde waarde voor de 

maatschappij. Wij zien kansen in het investeren in 

projecten, activiteiten of diensten waarvan de opbreng

sten voor zowel cliënt als maatschappij zichtbaar zijn 

gemaakt. We ontwikkelen hiervoor een afwegingskader 

dat de maatschappelijke waarde inzichtelijk maakt. 

3.4.3 Onzekerheden  

Veranderend overheidsbeleid is onzekere factor 
Onzekerheid is gelegen in beleidskeuzes van de over

heid. Als we kijken naar de Nederlandse situatie, spelen 

bij voorbeeld de volgende onzekerheden: 

Het kostprijsonderzoek dat recent in opdracht van de 

Nza is uitgevoerd, leidt mogelijk tot een aanpassing 

van de vergoeding die momenteel voor verschillende 
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Wlzproducten wordt toegekend. Dit kan voor  Reinaerde 

zowel gunstig als ongunstig uitpakken. Reinaerde 

 monitort deze ontwikkelingen nauw gezet.

‘Behandeling’ maakt nu deel uit van de Wlz. Het is 

de vraag of behandeling in de Wlz blijft of wellicht 

overgaat naar de Zorgverzekeringswet. Tevens wordt 

er door de overheid nagedacht om de mogelijkheid 

van ‘verblijf zonder behandeling’ te laten vervallen 

en dat intramurale cliënten automatisch ‘verblijf met 

 behandeling’ ontvangen. Omdat Reinaerde momenteel 

ruim 300 cliënten heeft die geen integrale behandeling 

vanuit de Wlz ontvangen, kan dit grote impact hebben. 

Onze visie is dat behandeling integraal uitmaakt van de 

indicatie in de Wlz. Wij werken multidisciplinair samen 

met lokale, eerstelijns behandelaars.

Zorgkantoren hebben in 2018 de prestaties voor 

dag besteding en behandeling voor de extramurale 

volwassen	cliënten	aan	de	geïndiceerde	profielen	

gekoppeld, net zoals de Nza dat ook bij de intramurale 

dagbestedingsprestaties doet. Mogelijk wordt dit voor 

de kinderen ook ingevoerd.

Het	zorgkantoor	heeft	voor	de	financiering	gekozen	

om niet meer te werken met vaste budgetten. De zorg 

die wordt geleverd, wordt vergoed. Dat leidt er toe dat 

zorgverleners die de cliënten naar zich toe kunnen 

halen, snel kunnen groeien. Het tegenovergestelde is 

daarmee ook waar: als je als aanbieder geen product 

levert waar cliënten tevreden mee zijn, kunnen cliënten 

makkelijker overstappen naar een andere aanbieder. 

Het zorgkantoor heeft hierbij één kanttekening gemaakt 

en dat is de situatie dat het zorgkantoor ‘overvraagd' 

wordt. Aan deze bekostigingssystematiek zit zowel een 

kans als een risico.

Reinaerde monitort de ontwikkelingen en maakt haar 

keuzes. 

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 onder

nemingsraden (Wor). Algemeen uitgangspunt van de 

medezeggenschapsstructuur is dat medezeggenschap 

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. Er is budget voor 

deskundigheidsbevordering, materiële en personele 

ondersteuning (waaronder de inzet van coaches), een 

ambtelijk secretaris en secretariële ondersteuning. De 

vorm waarin medezeggenschap plaatsvindt, is divers en 

kent een kader dat maatwerk mogelijk maakt en zowel 

lokale, regionale als ook centrale inrichting kent.

3.5.1 Lokale medezeggenschap cliënten

Lokale medezeggenschap is goed verankerd in de  

regio’s. In totaal kennen we ruim 40 medezeggen

schapsgroepen en raden waarin cliënten en hun 

vertegenwoordigers inspraak uitoefenen op basis van 

de Wmcz. Lokale thema’s die aan de orde kwamen, 

zijn onder meer: besteding welzijnsbudget, voe

ding,  vrijwilligers, medicatieveiligheid, schoonmaak, 

 samenwerking tussen wonen en dagbesteding. Naast 

de reguliere overlegvormen voor medezeggenschap, 

worden cliënten en vertegenwoordigers in toenemende 

mate ook gevraagd om mee te denken. Voorbeelden zijn 

deelname aan klankbordgroepen, themabijeen komsten 

en de raad van advies, waarmee we al sinds 2014 

werken. Nieuwe ideeën en nieuwe plannen leggen we 

aan deze raad voor. De diverse samenstelling (cliënten, 

medewerkers, familie) garandeert een meervoudige 

wijze van kijken naar de organisatie en levert een breed 

palet aan suggesties op. 

Centrale medezeggenschap cliënten en  
vertegenwoordigers
De centrale cliëntenraad (CCR) participeert actief in 

de ontwikkelingen bij Reinaerde. Deze raad bestaat uit 

twee deelraden (cliënten en vertegenwoordigers) die 

nauw samenwerken. Binnen de CCR van de vertegen

woordigers	is	er	een	financiële	commissie,	die	namens	

de cliënten de begroting en de rapportages bespreekt 

met de bestuurder. De centrale cliëntenraad en het 

bestuur vullen de medezeggenschap actief en met 

betrokkenheid in. 
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De centrale cliëntenraad en het bestuur voeren 

 structureel overleg. In 2017 hebben de CCR, cliënten 

en het bestuur 6 keer een overlegvergadering gehou

den. De CCR, cliënten heeft daarnaast nog drie maal 

overleg gehad zonder de bestuurder. Ook is er na iedere 

 vergadering een afstemmings en planningsoverleg 

geweest met het dagelijks bestuur en de ondersteuner 

van de raad. 

Ter voorbereiding op de vergaderingen is agenda

overleg gevoerd tussen de voorzitters van de centrale 

cliëntenraad en de bestuurder. De medezeggenschap 

door cliënten wordt begeleid en ondersteund door de 

ambtelijk secretaris medezeggenschap.

De centrale cliëntenraad vertegenwoordigers en het  

bestuur hebben zes keer een overlegvergadering  

gehouden.	De	financiële	commissie	(adviserend	aan	de	

centrale cliëntenraad) en het bestuur hebben in 2017  

vijf keer overlegd. 

In 2017 heeft de centrale cliëntenraad onder andere de 

volgende onderwerpen behandeld: 

• zelfredzaamheid en het netwerk

• verbeterproject ICT

• WoonWerkToekomstPlan

• Ontwikkelafspraken zorgkantoor

• calamiteitenopvang

• schoonmaakaanbesteding

• kwaliteitskader

• kwaliteitsplan 2018

• kaderbrief 2018

•	 jaarrekening	en	financiële	rapportages

• begroting

• Governancecode Zorg

• vergoedingen Reinaerde

• huisvestingsplan

• sleutelbeheer

• welzijnsbudget

• stichting Cliënten Gelden

• werkvermogen medewerkers

• arbeidsmarkt

• interventieteam

• proces bovenregionale bemiddeling

• vrijheid en veiligheid

• vakantiedagen en vrije dagen.

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. 
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Adviezen
De centrale cliëntenraad heeft positieve adviezen 

gegeven over:

• schoonmaakaanbesteding

• calamiteitenplannen

• begroting 

• keuze bureau kwaliteitskader

• vervoer.

Er is een negatief verzwaard advies gegeven over:

• verhoging bijdrage waskosten van cliënten. Het  

advies is overgenomen door de bestuurder. De  

waskosten zijn ingaande 2018 niet verhoogd. Er vindt 

overleg	plaats	met	de	CCR,	commissie	financiën	en	

de manager over de beleidslijn en de hoogte van de 

vergoedingen in 2019 en later.

Cliëntenraad is gesprekspartner van het zorgkantoor
Eind 2016 heeft een afvaardiging van de commissie  

cliënten en vertegenwoordigers van cliënten, samen 

met vertegenwoordigers van Reinaerde een gesprek 

gevoerd met vertegenwoordigers van het zorgkantoor 

over nieuwe ontwikkelafspraken. Dit zijn projecten die 

in 2017 zijn uitgevoerd. Sommigen liepen door vanuit 

2016 en een aantal projecten waren geheel nieuw. 

Het gaat om de volgende afspraken die in 2017 zijn 

gerealiseerd:

1. De totstandkoming en het gebruik van het onder-
steuningsplan (PlanCare 2) is erop gericht om vanuit 

de vraag van de cliënt passende zorg te bieden. Deze 

afspraak is een vervolg op 2016.

2. Intensieve begeleiding: de cliënt ervaart meer regie 

en er wordt passende zorg binnen een passende 

setting geleverd, door het versterken van begeleiding 

en behandeling aan mensen met een zeer intensieve 

zorgvraag. We maken hierbij gebruik van TripleC  

zodat cliënten ervaren dat ‘leven doe je gewoon 

samen’ ook voor hen mogelijk is. 

3. Zorgpaden, waarbij diagnostiek en behandeling van 

cliënten resultaatgerichter wordt. De cliënt wordt 

sneller geholpen, de doelen zijn transparant gesteld 

en de cliënt weet wat het tijdspad is van de  

behandeling.

4. De cliënt ervaart meer individuele tijd, aandacht en 

ruimte vanuit de begeleiding, doordat medewerkers 

efficiënter	en	eenvoudiger	werken	(SLIMM, zie pagina 

78). Deze afspraak is een vervolg op 2016.

5. Individuele benadering van cliënten in het groeps

wonen. Cliënten ervaren meer eigen regie als een 

team van medewerkers beter op elkaar is ingespeeld. 

Als het team op één lijn zit, geeft dit helderheid en 

richting. De cliënt kan zich mede daardoor verder 

ontwikkelen.

6. Door gebruik te maken van digitale ontwikkelingen, 

versterken cliënten hun regie, participatie en  

zelfredzaamheid.

Voor 2018 worden geen aparte ontwikkelafspraken 

gemaakt. Het kwaliteitskader vormt de basis waarop 

het zorgkantoor met cliënten en Reinaerde in dialoog 

gaat. We zullen wel doorgaan met projectmatig werken, 

waarbij er ook voortgang is op bovenstaande projecten.

Geen gebruik 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 2017 is geen verzoek 

ingediend. 

3.5.2 Nieuwe leden in ondernemingsraad 

De ondernemingsraad (OR)
De OR is een bij wet gekozen personeelsvertegenwoor

diging die de belangen en keuzes van de werkgever 

afweegt tegen de belangen van de werknemer. Eén 

van de belangrijkste taken van de OR is het plegen 

van overleg namens de werknemers met de raad van 

bestuur over de invulling van de bedrijfsvoering van 

de organisatie. Om dit goed te kunnen is het belangrijk 

dat zij weet heeft van, en op zoek gaat naar, de mening 

van medewerkers. De OR bevordert zoveel mogelijk dat 

de geldende voorschriften over arbeidsvoorwaarden in 

het algemeen worden nageleefd. Hieronder vallen o.a. 

wettelijke bepalingen zoals de CAO en voorschriften 

uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), eerder 

afgesloten overeenkomsten met de bestuurder en het 

arbeidsrecht. Bij het beoordelen van arbeidsvoorwaar

den maakt de raad gebruik van het advies dan wel 

instemmingsrecht zoals omschreven in de WOR. Tevens 

heeft de raad een signalerende functie bij eventuele 

misstanden binnen de organisatie. De raad werkt met 

drie werkgroepen; SociaalArbo, Financiën en  

Organisatie en PR. Naast de werkgroepen is er een 

drietal contactgroepen, elk voor een aantal regio’s. 

Indien de actualiteit daar om vraagt, is het mogelijk 

themagroepen te organiseren. 
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Ondernemingsraad en bestuur voeren overleg
In 2017 hebben de OR en het bestuur 12 keer een over

legvergadering gehad, waarvan één in aanwezigheid 

van de leden van de raad van toezicht. 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 opgesteld. 

Het agendaoverleg wordt ook gebruikt om werkaf

spraken tussen de OR en de bestuurder te maken. De 

medezeggenschap door medewerkers wordt begeleid 

en gesteund door de ambtelijk secretaris medezeggen

schap.

De resultaten van de verkiezingen
Op basis van het geactualiseerde reglement vonden 

begin 2017 verkiezingen plaats, die resulteerden in  

15 ORleden en een drietal reserve kandidaten. De  

huidige ORleden hebben een zittingstermijn van 4 jaar 

tot 2021. Daarna mag ieder lid – ongeacht zijn of haar  

totale zittingsduur – weer worden herkozen.

Contacten achterban
Er heeft een achterbanraadpleging plaatsgevonden in 

verband met het veranderende beleid rondom de  

calamiteitenopvang. De respons was hoog. Dit gaf de 

OR een goed beeld van hoe dit onderwerp leeft in de 

woningen en dagcentra. Circa 20 medewerkers hebben 

de OR benaderd met individuele vragen. De volgende 

onderwerpen kwamen daarbij aan de orde: werkdruk, 

bezuinigingsmaatregelen, ORT, plus/min uren,  

calamiteiten opvang, incidenten met cliënten,  

parkeren, klachten/vragen over rooster, bedrijfs

continuïteit, uitbetaling uren, PlanCare 2, generatiepact 

en aanstellingsbeleid.

De OR blijft de verschillende nieuwbouwplannen 

monitoren, in overleg met de concerncontroller en de 

programmamanager Leefomgeving. 

De OR heeft een initiatiefvoorstel Roosteren ingediend 

bij de bestuurder. 

Behandelde advies- en instemmingsaanvragen:
• Gezinswoonvormen: adviesplichtig onderwerp.  

Met aandachtspunten positief geadviseerd.

• Arbo RI&E: instemmingsplichtig onderwerp. Nog niet 

afgerond.

• Initiatiefvoorstel roosteren: instemmingsplichtig 

onderwerp. Nog niet afgerond.

• Calamiteitenopvang: instemmingsplichtig onderwerp. 

Nog niet afgerond. Pilot gestart. 

• Diverse regelingen voor medewerkers (o.a.  

fietsregeling):	instemmingsplichtig	onderwerp.	 

Ingestemd.

Samenwerking ondernemingsraad en centrale cliën

tenraad. Er zijn informele contacten over en weer, er is 

echter nog geen sprake van structurele samenwerking. 
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4.1.1 Visie, missie en kernwaarden

Mensen met een beperking worden bij Reinaerde vanuit 

de kernwaarden ‘professioneel,  omgevingsbewust en 

ondernemend’ ondersteund bij het versterken van hun 

mogelijkheden en bij het realiseren van kwaliteit van 

bestaan. 

Zo zelfstandig mogelijk leven (zelfstandigheid),  

meedoen in de samenleving (sociale participatie) en je 

goed voelen (welzijn) zijn pijlers van de kwaliteit van 

bestaan en vormen het hart van onze visie.  

Mensen met een beperking ontdekken hun mogelijk

heden, ontwikkelen zich, geven vorm aan hun ambitie 

en kiezen zelf. Dit doen zij, ondersteund door hun eigen 

netwerk en aangemoedigd en begeleid door mede

werkers. Hiermee geven we invulling aan de missie 

‘Het beste uit jezelf halen en je rol in de samenleving 

versterken’.

4.1.2 Strategische koers

Met de uitvoering van het jaarplan 2017 zijn we al weer 

een eind op weg in de uitvoering van de strategische 

koers 20162018. Op dit moment zien we al de eerste 

contouren voor de koers 2019 – 2021 ontstaan. De 

strategische keuzes, die richting geven aan de hoofd

doelen voor de periode 2016 – 2018 en vervolgens aan 

de jaardoelen 2017 luiden als volgt.

• We ondersteunen alle cliënten vanuit eenzelfde  

geïntegreerde visie op mens en samenleving.

 Alle mensen met een beperking zijn welkom en  

belangrijk bij Reinaerde, ongeacht of zij nu veel of 

weinig participatiemogelijkheden hebben, ongeacht 

of zij veel of weinig zorg en ondersteuning nodig 

hebben en ongeacht uit welk wettelijk kader hun 

ondersteuning	gefinancierd	wordt,	Wlz,	Wmo,	Jeugd

wet, Participatiewet, Zvw en Wfz. We sluiten eerst aan 

bij de mogelijkheden van de individuele cliënt en 

moedigen hem aan vanaf dat punt een stap(je) verder 

te gaan.

• Op weg naar een waardevolle en wederkerige relatie 

cliënt en samenleving. Wij zien wederkerigheid als  

een essentieel onderdeel van het menszijn. Ieder 

mens is van waarde voor een ander, omdat hij is wie 

hij is en een bijdrage levert aan de samenleving 

binnen zijn mogelijkheden.

• Werken aan maatschappelijk toegevoegde waarde.

 Wij maken de strategische keuze om het werk dat 

Ministerie 
van VWS

In juli kwamen vier 
beleidsmedewerkers van het

ministerie van VWS op bezoek 
bij De Heygraeff in

Woudenberg.
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we doen, zowel in de directe ondersteuning naar de 

cliënt, als in de indirecte ondersteuning van maat

schappelijk toegevoegde waarde te laten zijn en deze 

ook zichtbaar te maken.

• Professionele medewerkers in een gezonde en vitale 

organisatie. Een duurzame inzet van professionele 

en gemotiveerde medewerkers draagt bij aan de 

kwaliteit van bestaan van cliënten. Omdat we zien 

dat de vragen van cliënten veranderen, de zorgzwaar

te toeneemt en de maatschappelijke ontwikkelingen 

snel gaan is het onderwerp gezondheid en vitaliteit 

een belangrijk onderwerp voor medewerkers.  

• De brug tussen gemeentelijke voorzieningen en 

Wlzzorg mede organiseren. Wij zoeken actief naar de 

samenwerking binnen en buiten de eigen branche. 

Wij willen ons onderscheiden door voor cliënten op 

soepele wijze de brug tussen gemeentelijke voorzie

ningen en Wlzzorg mede te organiseren.

4.2 Resultaten jaardoelen 2017  
vanuit vier perspectieven

Zowel strategische doelen als jaardoelen formuleren 

we vanuit cliënt, medewerkers, organisatie, en  

financieel	perspectief.	

4.2.1 Cliënten ontwikkelen zich in de samenleving 

Vanuit de vier perspectieven bezien, stellen we bij 

de afsluiting van het jaarplan 2017 vast dat we veel 

bereikt hebben. Naast de sterke punten zien we ook en 

een aantal verbeterpunten. 

Sterke punten
• Onze strategische keuze ‘We bieden alle cliënten 

vanuit eenzelfde geïntegreerde visie op mens en 

samenleving ondersteuning, met focus op eigen  

ontwikkeling en met steun van het eigen netwerk’ 

leeft en heeft sturende en motiverende kracht.

• Cliënten hebben zichtbaar een betekenisvolle rol in 

de samenleving in genomen. Er zijn veel mooie  

voorbeelden in de regio’s te benoemen. 

• Om te kunnen realiseren dat mensen met een be

perking samen met en midden in de samenleving, 

zo kunnen wonen, werken en leven, dat zij zich thuis 

voelen, hun eigen plek innemen en professioneel  

begeleid worden zijn er 11 doelgroepen met de daar

bij horende zorg en leefconcepten in beeld gebracht. 

• Cliënten hebben meer regie genomen op hun onder

steuningsplan.

• Zeggenschap individueel en collectief stijgt. 

• Relatiemanagement en (strategische) communicatie 

zijn versterkt.

 

Verbeterpunten 
• Consequent de visie vertalen naar ons dagelijks  

handelen, zowel methodisch als administratief.

• Versterken van de beleidsmatige deelname en  

betrokkenheid behandelaars.

• Benutten van kwaliteiten van cliënten, die een  

intensieve ondersteuningsvraag hebben. 

• Verzamelen van betrouwbare gegevens voor het 

analyseren en terugdringen van incidenten.

• Methodisch onderbouwen van de manier waarop we, 

in lijn met de strategische koers, gevarieerd invulling 

geven aan medezeggenschap en dit integreren in het 

dagelijks werk. 

Medewerkers weten het Consultatie en Advies Team 
seksueel misbruik (CAT) goed te vinden
Voor alle mensen zijn vriendschappen, relaties en inti

miteit belangrijk. Reinaerde streeft ernaar dat cliënten 

hun lichaam en seksualiteit op een voor hen en hun 

omgeving prettige wijze beleven.

Wanneer er vermoedens geuit worden van grensover

schrijdend gedrag of seksueel misbruik is altijd een lid 

van het CAT als adviseur beschikbaar. Daarnaast worden 

er zo nodig geschoolde taxateurs en casusmanagers 

ingezet. Het aantal meldingen aan het CAT is de  

afgelopen jaren gestaag aan het toenemen, van 48 in 

2014, 68 in 2015, 84 in 2016 naar 99 in 2017.

Synchroon aan deze stijging zijn interne ontwikkelin

gen rondom deskundigheidsbevordering, voor zowel 
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begeleiders, gedragskundigen en leidinggevenden. De 

cijfers passen in de ontwikkeling dat het bewustzijn om 

te melden is toegenomen en er tijdiger wordt gecon

sulteerd. Deze conclusie wordt onderbouwd doordat 

wel het aantal maar niet de ernst van de meldingen is 

toegenomen. Het consulteren gebeurt intern maar ook 

extern met de politie, Veilig Thuis of andere  

betrokkenen. We zijn tevreden met de rol die het CAT 

vervult en blijven actief stimuleren dat elk vermoeden 

wordt gemeld en getaxeerd. De procesgang verloopt 

adequaat. 

Zingeving
Aandacht voor zingeving is altijd een ankerpunt in onze 

ondersteuning geweest. De tijd is nu rijp om vragen 

van cliënten in taal van zingeving te bespreken. In 2017 

hebben we initiatief genomen om zingeving expliciet te 

versterken, met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en 

medewerkers. Daartoe gebruiken we de methodiek Zin, 

zien, zoeken en beleven, waarmee we in gesprek gaan 

over zingeving en zingevingsvragen. We zoeken intern 

en extern contact om deze essentiële waarde naar de 

voorgrond van ons werk te brengen.

Multidisciplinaire begeleiding en behandeling staan  
op hoog niveau
Wij bieden cliënten begeleiding en behandeling op 

hoog niveau. Reinaerde heeft ook het afgelopen jaar 

weer twee gedragskundigen de gelegenheid geboden 

de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog te volgen. 

Nieuw is dat gedragskundigen voor de  postdoctorale 

opleiding tot klinisch psycholoog gebruik kunnen 

maken van de praktijkopleidingsplaats van Bartiméus. 

Wij zien dit als een verrijking van ons opleidingspalet. 

Bovendien delen we door deze samenwerking met  

Bartiméus kennis en expertise om mensen die een  

visuele, verstandelijke of meervoudige beperking heb

ben, toegang te geven tot betere geestelijke  

gezondheidszorg. Bartiméus is in Nederland de tweede 

instelling voor gehandicaptenzorg die een erkenning 

heeft voor zo’n  opleidingsplaats.

Vakgerichte scholingen voor alle leden van het 

multidisciplinaire team zijn vanzelfsprekend, evenals 

multidisciplinair overleg rondom individuele cliënten. 

De medische zorg is verbeterd, onder andere door een 

betere bezetting van artsen, inzet van hbo 

verpleegkundigen en doktersassistenten.

Eigen kwaliteitssysteem in ontwikkeling 
Parallel aan de implementatie van het Kwaliteits

kader Gehandicaptenzorg leggen we meer nadruk op 

het consequent centraal stellen van de cliënt in het 

kwaliteitssysteem. In 2017 is op verschillende niveaus, 

met onder meer cliëntenraad, medewerkers en manage

mentteam gesproken over het al dan niet continueren 

van	HKZ-certificatie	en	de	voor-	en	nadelen	inclusief	

de risico’s van verschillende alternatieve systemen, 

waaronder een eigen systeem. De basis van zo’n eigen 

systeem bestaat uit het Kwaliteitskader Gehandicap

tenzorg, aangevuld met vanzelfsprekende onderwerpen 

op het gebied van persoonsgerichte begeleiding en 

zorg, betrokken en vakbekwame medewerkers en de 

 organisatorische sturing op kwaliteit en veiligheid.

Eind 2017 is formeel advies gevraagd aan de cen

trale cliëntenraad met ingang van september 

2018	te	stoppen	met	HKZ-certificatie	en	een	eigen	

kwaliteits systeem te ontwikkelen. Daarin staan intern 

 leren, continu verbeteren, SLIMM werken en extern 

 verantwoorden (transparant, aantoonbaar en verant

woord) centraal. 

Samen op weg naar vrijheid
Tijdens twee inspiratiedagen, gesteund door kennis

instituut Vilans, waren cliënten, familie, begeleiders 

en management met elkaar in gesprek over vrijheid 

en vrijheidsbeperking in het dagelijks leven.  

Tijdens een pubquiz, gesprek over domotica, een 

Lagerhuisdebat, escaperoom en andere vormen, is 

het bewustzijn over vrijheid en vrijheidsbeperking 

gegroeid bij alle deelnemers (meer dan 300). Ook  

in 2018 werken we samen aan verbeteringen. De 

nieuwe wet Zorg en dwang kan daarbij helpen.

Moreel beraad belangrijk hulpmiddel 
Moreel beraad is een hulpmiddel om dilemma’s in de 

dagelijkse praktijk bespreekbaar te maken en gezamen

lijk op te lossen. Bij een dilemma is er sprake van een 

(morele) vraag waar geen simpel antwoord op lijkt te 

zijn. Door een moreel beraad vergroten medewerkers 

hun moreel besef en vinden passender oplossingen 

voor knelpunten in de zorgverlening. We trekken de 

voorzichtige conclusie dat de kwaliteit van bestaan van 

cliënten hierdoor toeneemt.  In 2017 hebben 45 teams 

een moreel beraad gehouden onder leiding van een 

opgeleide gespreksleider. In 2018 doet de Radbouduni

versiteit op ons verzoek onderzoek naar de bijdrage van 

moreel beraad aan (zorg voor) cliënten en medewerkers. 
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Zicht op kwaliteit (samenvatting kwaliteitsrapport)
Vanaf 2017 is het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandi

captenzorg de veldnorm voor de sector. Reinaerde geeft 

in het kwaliteitsrapport zicht op de kwaliteit van de 

ondersteuning en zorg en op de kwaliteit van bestaan 

van cliënten. Dit document wordt aangeleverd aan 

Zorginstituut Nederland.

In het kwaliteitsrapport geven we een beeld over 2017 

van de zaken die goed gaan, die beter kunnen en de 

gekozen verbeterpunten. In het proces van totstand

koming van het rapport is gekozen voor een werkwijze, 

waarbij in een zogenoemde challenge verantwoorde

lijkheid is genomen door management, begeleiders,  

stafmedewerkers, bestuurder en leden van de mede

zeggenschap om tot een betekenisvolle, gezamenlijk 

gedragen resultaat te komen.  

Navolgend wordt voor de verschillende bouwstenen 

van het kwaliteitskader een samenvatting gegeven  

van de belangrijkste resultaten, in de vorm van een 

getekende weergave van:

• bouwsteen 1, het zorgproces rond de individuele 

cliënt

• bouwsteen 2, cliëntervaringen 

•	 bouwsteen	3,	teamreflectie.		

Tijdens de challenge is door leden van de centrale 

cliëntenraad (cliënten en vertegenwoordigers) en 

ondernemingsraad als speerpunt voor 2018 gekozen: 

cliënten hebben ondersteuningsvragen, op basis van 

deze vragen gaan we de agenda van begeleiders  

bepalen. Naast goede roostering houdt dat in:

• Medewerkers nog beter trainen in het ophalen en 

handelen naar de klantvraag.

•  Het gesprek rondom het ondersteuningsplan goed 

organiseren en hierbij gebruik maken van de  

ondersteunende mogelijkheden van PlanCare 2.

• Instrumenten om cliëntervaringen op te halen  

bundelen en beter gebruiken, dat wil zeggen beter 

laten aansluiten op de mogelijkheden van de cliënt 

en	meer	als	input	gebruiken	bij	de	teamreflectie.

Het kwaliteitsrapport geeft inzicht in een aantal  

specifieke	gegevens	over	de	thema’s	zoals	die	in	de	

veldnorm zijn vastgesteld. Tevens is daarin een link 

opgenomen naar een beeldverslag, dat de totstand

koming en de inhoud van het kwaliteitsrapport in beeld 

brengt. Afbeeldingen daarvan ziet u op pagina 74. 

Prestatie-indicator Resultaat 2017

Het percentage realisatie ondersteuningsplannen 
op orde

Het ondersteuningsplan van de individuele cliënt is op 

orde. Het realisatiepercentage laat een tijdelijke daling 

zien door de overgang naar PlanCare 2. Zorgafspraken 

zijn gehaald. Voor 2018 wordt een voorstel voor monitoring 

‘leren werken met programma PlanCare 2’ opgesteld. 

Cliënten benutten hun kwaliteiten voor de samenleving Cliënten hebben zichtbaar een betekenisvolle rol 

ingenomen. Inzichten uit veldonderzoek zijn verwerkt in 

een plan voor 2018. De betekenisvolle rol van de cliënt 

wordt met name lokaal versterkt en verbreed. 

Het percentage ondersteuningsplannen waarbij cliënten 
mede regie hebben op de totstandkoming van het plan

De eerste stappen in de digitale wereld voor cliënten 

zijn gelukt. De basis, zoals wifi of ECD, is in 2017 

geïmplementeerd. 

Cliënten met een urgente woonvraag krijgen passende 
woonsituatie 

Halvering van het aantal wachtenden is bereikt,  

mede door interventieteam. 

Belangrijke prestatie-indicatoren op het gebied van klant en omgeving
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Vrijwilliger hoort bij de cliënt
Wij vinden het belangrijk dat mensen met een onder

steuningsvraag eerst een beroep doen op de eigen 

kring van familie, vrienden of vrijwilligers en dan pas 

op professionele ondersteuning. Het netwerk wordt 

steeds belangrijker. Wij zien dat zelfredzaamheid en de 

steun vanuit het eigen netwerk bijdraagt aan kwaliteit 

van bestaan en daarnaast aan het uitstellen van  

(zwaardere vormen van) zorg. Daarom is informele zorg 

ondergebracht in het dagelijks werk van alle mede

werkers. Zij stimuleren cliënten en helpen ze bij het 

uitbreiden van het eigen netwerk.

4.2.2 Medewerkers groeien mee

Sterke punten
• Medewerkers ervaren energie op huidige en  

toekomstige koers met thema’s als leiderschap, 

vitaliteit, ondernemerschap in onderwijs & jeugd en 

krimpende arbeidsmarkt.

• Medewerkers ontwikkelen zich actief, individueel en 

gezamenlijk.

• Gezondheid en vitaliteit is belangrijk onderwerp van 

gesprek voor en met medewerkers. 

Managementontwikkeling is doorontwikkeld en  

verbreed naar leiderschapsontwikkeling voor de 

gehele organisatie.

Verbeterpunten 
• Balans aanbrengen tussen de kansen en mogelijk

heden van arbeidsmarkt, gezondheid en vitaliteit, 

technologie en de ervaren werkdruk. 

•	 Impliciete	of	nieuwe	vormen	van	teamreflectie	 

duidelijker expliciteren. 

• Personele bezetting kwalitatief en kwantitatief goed 

op orde houden.

• Meerjarenperspectief aanbrengen. 

De organisatie blijft in ontwikkeling
2017 stond in het teken van het verder realiseren van 

onze	koers,	specifiek	op	de	volgende	onderwerpen:	

integrale secretariële ondersteuning op de samen

werkplaatsen,	versterking	financiële	functie,	manage

mentontwikkeling/actualisering van het functiehuis en 

kwaliteit als integraal onderdeel in het werk.

Prestatie-indicator Resultaat 2017

Het percentage uitgevoerde functioneringsgesprekken Het belang van het voeren van een goed gesprek is groter 

dan het aantal geregistreerde gesprekken. We constateren 

dat er meer gesprekken worden gevoerd.

In 2018 gaan we met een kwalitatieve indicator werken: 

tevredenheid medewerkers over het gesprek.

Verzuimpercentage Het voortschrijdend verzuim daalt licht, maar nog 

niet significant. Er is tijd en volharding nodig om het 

verzuimpercentage verder te laten dalen.

Teamreflectie Teamreflectie vormt een vast onderdeel van ons dagelijks 

werk. We doen dit op vele manieren en diverse vormen: in 

een teamoverleg, na een dienst, tijdens de bespreking van 

een moreel dilemma etc. In 2017 heeft het Kwaliteitskader 

ons aangezet om reflectie nog dichter bij de cliënt en de 

medewerker te laten plaatsvinden, vanuit het principe van 

continu verbeteren. 

Belangrijke prestatie-indicatoren op het gebied van medewerkers
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Prestatie-indicator Resultaat 2017

Het percentage uitgevoerde functioneringsgesprekken Het belang van het voeren van een goed gesprek is groter 

dan het aantal geregistreerde gesprekken. We constateren 

dat er meer gesprekken worden gevoerd.

In 2018 gaan we met een kwalitatieve indicator werken: 

tevredenheid medewerkers over het gesprek.

Verzuimpercentage Het voortschrijdend verzuim daalt licht, maar nog 

niet significant. Er is tijd en volharding nodig om het 

verzuimpercentage verder te laten dalen.

Teamreflectie Teamreflectie vormt een vast onderdeel van ons dagelijks 

werk. We doen dit op vele manieren en diverse vormen: in 

een teamoverleg, na een dienst, tijdens de bespreking van 

een moreel dilemma etc. In 2017 heeft het Kwaliteitskader 

ons aangezet om reflectie nog dichter bij de cliënt en de 

medewerker te laten plaatsvinden, vanuit het principe van 

continu verbeteren. 

Ontwikkelbeweging blijft medewerkers steunen in 
nieuwe rollen
Elke twee weken vindt er een ontwikkelbijeenkomst 

plaats. Hierbij draait het om meedenken, meedoen en 

meepraten. Iedereen mag aanschuiven en meedoen of 

zelf het initiatief nemen om een bijeenkomst in te  

richten. De vorm en inhoud hiervan verschilt. Door  

samen aan de slag te gaan met allerlei relevante  

onderwerpen, inspireren we elkaar en leren we van 

elkaar.

De onderwerpen die tijdens bijeenkomsten worden 

aangeboden helpen ons verder om de gestelde 

doelen te bereiken. Een aantal bijeenkomsten 

was gericht op technologie en digitalisering: over 

beeldzorg, robotisering en mediawijsheid. Er was 

aandacht voor nieuwe en andere manieren van 

samenwerken (samenwerkplaatsen en partup). 

Ook hadden we een aantal mooie inhoudelijke 

onderwerpen: beroepsgeheim versus meldplicht, 

intimiteit en seksualiteit en gezonde voeding. We zien 

een (blijvende) stijgende lijn in eigenaarschap bij de 

initiatiefnemers en meer diversiteit in functies onder de 

deelnemers. De ontwikkelbijeenkomsten zijn een vast 

onderdeel geworden van het aanbod binnen Reinaerde.

Belangrijke rol klachtencommissie medewerkers en 
vertrouwenspersoon
Wij vinden het belangrijk om een open meldcultuur 

te blijven bevorderen. Reinaerde heeft een klachten

commissie medewerkers, die klachten in behandeling 

neemt als medewerkers geen gehoor vinden bij hun 

leiding gevende. De commissie bestaat uit een externe 

voorzitter, een extern lid en een intern lid (tevens  

secretaris). 

Na enige jaren waarin weinig of geen klachten werden 

gemeld, is in 2017 één nieuwe melding ontvangen. 

Deze melding is door de klachtencommissie niet ont

vankelijk verklaard, omdat nog niet alle mogelijkheden 

voor goede gespreksvoering waren benut. Na advies 

van de klachtencommissie aan alle betrokkenen is de 

klacht alsnog intern besproken en afgehandeld. Tevens 

heeft de klachtencommissie medewerkers begin 2017 

een klacht die in 2016 was binnengekomen behandeld 

en met een advies aan de raad van bestuur afgerond.  

De weg naar de vertrouwenspersoon wordt door 

medewerkers goed gevonden en gewaardeerd. Wij 

constateren de behoefte van medewerkers aan een 

mediatorrol. De vertrouwenspersoon kan deze invullen. 

Ondernemingsraad en bestuurder namen initiatief 

om het gesprek over veiligheid, werkdruk en balans te 

stimuleren. 

Vitaliteitbeleid 
Reinaerde heeft zich door het tekenen van een zo

genoemde pledge verbonden aan de doelen van het 

Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid. 

Hiermee heeft Reinaerde beloofd gericht en concrete 

activiteiten te ondernemen. Een greep uit de realisatie 

hiervan: 

• de beweeg en voedingscoaches hebben onder  

andere een ontwikkelbijeenkomst met de 

toepasselijke naam Blikopener georganiseerd. 

Cliënten, begeleiders en familie zijn in gesprek 

gegaan over voeding en eetgewoonten. 

•	 In	2017	zijn	de	bestedingen	van	de	fiteuro’s	beter	

geborgd, waardoor er een duurzamer resultaat te 

zien is. Tevens brengen social marketing acties de 

woningen en dagcentra in beweging op het gebied 

van gezondheid. 

• Het beweegaanbod is vergroot door samenwerkings

verbanden aan te gaan met partners binnen de 

gemeenten. 

 In 2018 blijven wij verbinden en enthousiasmeren 

voor een vitaler Reinaerde. Naast de vitaliteit van  

cliënten zal de vitaliteit van medewerkers een  

belangrijk speerpunt zijn.

4.2.3 Reinaerde is SLIMM georganiseerd

Sterke punten
• Als resultaat van continu verbeteren, onder meer 

met ondersteuning van het SLIMM programma, zijn 

belangrijke procesverbeteringen gerealiseerd.

• Een aantal organisatieaanpassingen heeft geleid tot 

verbetering en vereenvoudiging. 

• Om goed voorbereid te zijn op de toekomst zetten we 

stevig in op innovatie.
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• Het maandelijks monitoren van de jaarplandoelen 

is zowel op team , als op regio als op strategisch 

niveau versterkt. Het geïntegreerd sturen op  

inhoudelijke en bedrijfsmatige resultaten is versterkt: 

op basis van de visie, doelen in termen van  

rendement en acties aan elkaar verbinden ter 

verhoging van why, what en how. We hebben beter 

zicht op resultaten en knelpunten. De organisatie 

is in de samenwerking met gemeentes gegroeid in 

herkenbaarheid	en	profilering.

Verbeterpunten
• Passende, goed te benutten systemen die steun en 

sturing bieden.

• Geïntegreerde analyse, advies en monitoring. 

• Governance en compliance (bevoegdheden en verant

woordelijkheden) in samenwerking en uitvoering. 

• Het vormgeven van de transitie van Informatisering 

& Automatisering.

Programma SLIMM: medewerkers maken het verschil, 
cliënten merken het verschil 
Het programma SLIMM is gestart in 2015 en kent een 

doorlooptijd van vier jaar. In 2017 hebben we afspraken 

gemaakt in lijn met 2016 waarbij onze ambitie was 

om de cliënt nog meer centraal te stellen en te streven 

naar directe effecten voor de cliënt. We hebben gemerkt 

dat dit mogelijk is als er vanuit de medewerkers gericht 

aandacht is voor de vragen: Wat merkt de cliënt voor 

verschil? Wie draagt bij aan dat verschil? Wie maakt het 

verschil? 

Het beoogde resultaat was dat de initiatieven die  

gerealiseerd zijn allen op hun manier bijdragen aan  

cliëntgericht werken, zodat de cliënt meer 

individuele tijd, aandacht en ruimte ervaart vanuit 

de begeleiding. In totaal zijn 22 projecten afgerond. 

De  cliënttevredenheid van deze SLIMMprojecten is 

gestegen van gemiddeld een 6,3 naar een 7,6 en de 

tevredenheid van medewerkers is van 5,7 naar 7,5 

gestegen. Gemiddeld werden de projecten beoordeeld 

met een 7,6.

Cliëntverhaal De Loeff: "Zo wordt het afval sorteren en 
wegbrengen een feestje!”
Atelier De Loeff is een cadeauwinkel en biedt werk aan 

mensen met een verstandelijke beperking. Door de  

cliënten en medewerkers van de Loeff werd geconsta

teerd dat het afvalsorteersysteem in de keuken niet 

erg hygiënisch en functioneel is, waardoor de wens 

ontstond om dit te veranderen. Door het organiseren 

van een duidelijk systeem voor het afval is de hygiëne 

verbeterd. Cliënten en medewerkers hoeven niet meer 

met de handen in vieze bakken. Daarnaast vinden de 

cliënten het sorteren van afval nu leuk geworden. 

Voorheen was het een vervelend klusje, nu is het een 

activiteit die cliënten graag doen.   

Voorbehouden handelingen door gekwalificeerde  
medewerkers
Voorbehouden handelingen in de zorg voor de cliënt 

mogen alleen uitgevoerd worden door medewerkers 

met een VIGdiploma of BIGregistratie. VIG staat voor: 

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. BIG staat 

voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.De 

cliënt	kan	rekenen	op	een	gekwalificeerde	begeleider	

als het gaat om het uitvoeren van voorbehouden 

handelingen.

Continuïteit vitale dienstverlening bij calamiteiten 
gewaarborgd

Er zijn vier instrumenten die worden ingezet om de 
veiligheid van cliënten te waarborgen: 
1. Bedrijfscontinuïteitsplan

Het 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 gebouw 

moeten verlaten
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CRDL (Cradle), 
contact door 

aanraking

Door de CRDL samen  
aan te raken, komen er mooie 

geluiden uit. Evert van der Kloet 
probeert samen met begeleider 
Chantal van der Schalm of het 

werkt. Regien Kleefstra van 
het Innovatielab heeft voor 

de gelegenheid een witte jas 
aangedaan.



• voorzieningen tijdelijk of langdurig uitvallen 

(stroom/water/ICT) 

• een klein tot grootschalig tekort aan medewerkers 

dreigt (door ziekte)

• een levensbedreigende en/of besmettelijke ziekte 

uitbreekt onder cliënten op één of meerdere  

plekken. 

2. E-learning en veiligheidstraining

 Alle oefeningen zijn gehouden, mede dankzij de 

goede afstemming tussen de woningen/dagcentra 

met de veiligheidstrainers en het grote bewustzijn 

op veiligheid bij de medewerkers. 

3. Calamiteitenhandboek per woning/dagcentrum

 Iedere woning/dagcentrum heeft een eigen  

calamiteitenhandboek dat wordt geactualiseerd bij 

veranderende omstandigheden. 

4. Calamiteitendienst en achterwacht

 Reinaerde werkt met een calamiteitendienst waarin 

managers 24/7 uur bereikbaar en beschikbaar zijn 

om collega’s bij calamiteiten bij te staan en te 

ondersteunen. Een aantal leden van het strategisch 

team is bereikbaar voor de calamiteitendienst, 

mocht er sprake zijn van een crisis. Zij hebben de 

mogelijkheid om een crisisteam te formeren.  

Vanaf december 2017 is op zestien verschillende 

plekken gestart met de pilot ‘versterken lokale 

kracht’. Het doel van deze pilot is om de ‘hulplijnen’ 

dichterbij te versterken en de basis (kennis en  

kunde om incidenten op te lossen) lokaal verder  

te ontwikkelen en daarmee steviger te worden.  

De pilot is vormgegeven met de ondernemingsraad. 

In 2018 zal evaluatie plaatsvinden.

Veilige woningen zijn van levensbelang
Certificeren	brandmeldinstallaties

In 2017 hebben wij bijna alle brandmeldinstallaties 

die daarvoor in aanmerking komen voorzien van een 

wettelijk	verplicht	actueel	inspectiecertificaat.	Voor	drie	

installaties	moeten	we	de	certificaten	nog	ontvangen.	

Hiervoor hebben we dispensatie van de Veiligheids

regio Utrecht gekregen. De noodzakelijke acties  

hiervoor zijn uitgezet.

Continue stroomvoorziening voor De Heygraeff 

In november hebben we een noodstroomaggregaat  

geplaatst die bij een stroomstoring De Heygraeff in 

Woudenberg kan blijven voorzien van elektriciteit.  

Hierdoor is de zorgcontinuïteit bij stroomstoringen 

gewaarborgd met de normale personele bezetting. 

Pilot Iloq systeem gericht op veiligheid

Bij een aantal appartementen in IJsselstein en bij 

De Grienden in Nieuwegein is een pilot uitgevoerd 

met elektronische cilinders. Voordeel hierbij is dat bij 

vermissing van een sleutel deze snel geblokkeerd kan 

worden waardoor de veiligheid van cliënten en mede

werkers hersteld kan worden. De pilot is zo succesvol 

verlopen dat dit systeem verder zal worden uitgerold 

binnen de woningen.

Raamcontracten schelen tijd en geld 

Met het onderbrengen van de elektrische deuren en 

de liften in een tweetal raamcontracten is nu het 

preventief en correctieve onderhoud van de meest 

voorkomende technische installaties verankerd in 

raamovereenkomsten. 

Via de Carante Groep is er een collectieve aanbesteding 

geweest voor het doormelden van brandalarm naar de 

meldkamer van de brandweer. We hebben nu weer één 

contractpartij (voorheen drie). Naast een kostenbespa

ring	is	hiermee	ook	een	efficiëntieslag	gemaakt.	

Een gebruikersvriendelijk ondersteuningsplan
Voor het ondersteuningsplan maken we gebruik van het 

softwarepakket PlanCare. Een nieuwe versie PlanCare 2, 

gericht op het ondersteunen van methodisch werken, is 

beschikbaar en ingericht voor cliënten en begeleiders. 

In 2017 is PlanCare 2 geïmplementeerd in woningen 

en dagcentra in de regio's Woudenberg, Lekstroom en 

Zeist. Per regio zijn medewerkers en gedragskundigen 

opgeleid om met het systeem te werken. Deze trainin

gen zijn geëvalueerd en verbeterpunten zijn telkens 

meegenomen naar de volgende implementatieronde. 

Ook zijn er metingen uitgevoerd over het systeem: 

nulmetingen en daar waar mogelijk vervolgmetingen. 

Met deze metingen kunnen we nagaan hoe het systeem 

ontvangen wordt door cliënten en medewerkers, welke 

verbeterpunten er zijn en welke nazorg er nodig is.  

Dit alles om het systeem zo optimaal mogelijk te 

gebruiken zodat het ondersteunt bij het methodisch 

werken. Cliënten hebben via Mijn Dossier inzage in hun 

eigen plan. Zij kunnen ook een familielid toegang geven 

tot het plan en tot de persoonlijke agenda. Familie die 

als wettelijk vertegenwoordiger optreedt, heeft toegang 

tot de gegevens om zo nog beter de geboden zorg te 

kunnen volgen en daaraan bij te dragen. Dit gaat  

vanzelfsprekend via een veilige verbinding waardoor 

gegevens alleen voor degenen beschikbaar zijn die 

hiervoor een autorisatie hebben. De ervaringen met 
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PlanCare 2 zijn positief, het systeem ondersteunt cliën

ten, familie en begeleiders op een gebruiksvriendelijke 

manier. Met het starten met PlanCare 2 in drie van de 

zes regio`s is in 2017 een mijlpaal gehaald om met 

een modern EPD te werken. In de eerste helft van 2018 

wordt PlanCare 2 ook in gebruik genomen in de regio's 

NoordwestUtrecht, Heuvelrug Veenendaal en Utrecht 

(de stad).

Zelfredzaamheid cliënten vergroot door  
digitale technologie
Al tien jaar werken Reinaerde en Amerpoort samen op 

het gebied van informatie & technologie om schaal

voordelen te creëren. In 2017 is een transitiemanager 

gestart met de opdracht om antwoord te geven op de 

vraag: hoe kan Informatisering & Automatisering in 

de toekomst het beste georganiseerd worden, zowel in 

ambities, positie, rol en samenwerking teneinde een 

zo groot mogelijke impact te hebben voor cliënten en 

medewerkers? Hiervoor is een transitieplan opgesteld 

dat uitgaat van anders organiseren (van beheer naar 

regie) en van verdere samenwerking met Carante Groep 

(zie ook hoofdstuk 2.4.2).

In 2017 hebben we vier pilots gedraaid waarin 

cliënten hun zelfredzaamheid konden vergroten 

door digitale technologie: vervoersapp, zorgrobots, 

slim incontinentiemateriaal en Mijn Eigen Plan. Bij 

deze pilots ervaren cliënten over het algemeen meer 

zelfredzaamheid en eigen regie. Alle vier de pilots 

waren succesvol en kennen een vervolg in 2018. 

Cliënten die zelfstandiger willen en kunnen reizen, 

worden begeleid in het gebruik van een vervoersapp. 

Cliënten reageren positief op de knuffelrobots en  

ervaren meer interactie. 

De robots zijn vervolgens aangeschaft door een woning 

en een kinderdagcentrum. De pilot Slim incontinentie

materiaal wordt verlengd om te bepalen of dit  

materiaal echt meerwaarde oplevert. Dit in nauwe 

samenwerking met de leverancier. 

Cliënten ervaren meer zelfstandigheid en ontwikkelen 

meer zelfvertrouwen door het gebruik van Mijn Eigen 

Plan. Deze app ondersteunt door in het dagprogramma 

structuur te bieden en op maat gemaakte instructies 

te geven voor alledaagse taken. De app zal gebruikt 

worden door cliënten die dat willen. 

Strategische communicatie
Communicatie, intern en extern, is voor iedere 

medewerker een geïntegreerd onderdeel van het 

dagelijkse werk gericht op het realiseren van 

de strategische doelen. In de snel veranderende 

samenleving worden wij als zorgorganisatie 

uitgedaagd om het beste van onszelf te laten zien 

en blijvend te investeren in een goede relatie 

met onze kerndoelgroepen. De overkoepelende 

communicatiestrategie is in 2017 vastgesteld en leidt 

tot meer structuur en samenhang in de in en externe 

communicatie van Reinaerde en tot meer regie, focus 

en energie in het realiseren van de organisatiedoelen.

Innovatie
Continu verbeteren en ontwikkelen is al geruime tijd 

breed verankerd in ons werk. De maatschappelijke 

en technologische ontwikkelingen vragen daarbij 

ook een fundamentele aanpak op vernieuwing. We 

gaan vernieuwing dan ook expliciet meer positie en 

aandacht geven. Sinds oktober is de functie Organisatie 

& Innovatiestrateeg ingericht. Vanuit die functie jagen 

we innovatie aan en versnellen en verbinden we 

initiatieven intern en extern. Voor 2018 stellen we een 

brede innovatie agenda op. 

Innovatie is niet nieuw. Er zijn binnen onze organisatie 

al diverse initiatieven. Mede hierdoor konden we 

in september een bijzonder geslaagde ‘Week van 

de innovatie’ organiseren. We reden met een bus 

van het Innovatielab langs woningen en dagcentra 

van Reinaerde. Cliënten en medewerkers werden 

enthousiast over het gebruik van technologie 

in het dagelijkse werk. Naast technologische 

innovaties, besteden we ook aandacht aan sociale en 

organisatorische innovatie. Zo hield Ruud Veltenaar 

een lezing, die ons inspireerde en shockeerde. We 

realiseerden een webinar over de verankering van 

innovatie onder andere in samenwerking met de 

Radboud Universiteit. Medewerkers maakten in de rol 

van cliënt op een bijzondere wijze kennis met onze 

dienstverlening. Met bol.com vond vernieuwende 

uitwisseling plaats. Er waren die week ongeveer 

900 deelnemers en zo’n 10.000 hits op social media. 

Begin 2018 hebben we deelgenomen aan de ehealth 

week. In april 2018 vond de eerste hackaton in de 

gehandicaptenzorg plaats met een team bestaande uit 

ASVZ, Tragel en Reinaerde.
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Prestatie-indicator Resultaat 2017

Het percentage medewerkers dat actief  
volgens de SLIMM-principes werkt.

Het programma SLIMM ligt goed op koers. Resultaten 

zijn voor cliënt en organisatie zichtbaar. Op hoofdlijnen 

constateren we dat cliënten meer aandacht krijgen en dat 

medewerkers met meer plezier werken.

Tevredenheid van interne klanten over de toegevoegde 
waarde van de procesgroepen.

Er zijn breed in de organisatie belangrijke 

procesverbeteringen gerealiseerd. Dit is het resultaat van 

continu verbeteren. We realiseren ons dat goed voorbereid 

zijn op de toekomst ook om innovatie vraagt. Op basis 

van 5 projecten (Leiderschap, Vitaliteit, Zorgmodel, 

Overhead in perspectief en Leefomgeving) beogen 

we een fundamentele verandering. Informatisering & 

Automatisering is een van de sleutels om wendbaar 

en vernieuwend te kunnen zijn. De richting van deze 

veranderingen wordt ingebed in de nieuwe koers 2019-

2021. 

Inrichting programma Leefomgeving om  
WoonWerkToekomstPlan te realiseren.

Het programma Leefomgeving heeft steun en structuur 

gekregen door de uitwerking in programma doelen, 

operationele doelen en inspanningen. De verbinding met 

de regio’s wat betreft rollen en met name de financiële 

kaders is gelegd.

Belangrijke prestatie-indicatoren op het gebied van interne processen
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4.2.4 Maatschappelijk toegevoegde waarde is  
essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering

Sterke punten
• Er zijn veel lokale initiatieven gerealiseerd die 

waarde toevoegen aan de samenleving (zie voor 

voorbeelden 2.3.3).

• Onze bijdrage in de uitvoering van de Jeugdwet is 

fors toegenomen. 

•	 We	profileren	ons	op	maatschappelijke	relevantie	en	

we worden hierin uitgedaagd en aangemoedigd. 

• Het besef van de structurele relevantie van innova

tie,	ook	wat	betreft	financiële	impact,	is	als	urgentie	

gestegen.

Verbeterpunten
• Op basis van een helder meerjarenperspectief beter 

evenwicht brengen in de resultaten van huisvesting 

en zorg en de overige bedrijfsonderdelen. 

•	 Doeltreffende	financiële	sturing	op	specifieke	

projecten die een bijdrage leveren aan een Besluit

vormingskader ontwikkelen om maatschappelijk 

toegevoegde waarde beter te kunnen af wegen. 

• Het terugdringen van het totaal aan overschrijdingen 

op personeel en in het bijzonder personeel niet in 

loondienst.

Sturen op duurzaamheid 
Duurzaamheid heeft een prominente plaats in de 

strategische koers 20162018. In 2017 hebben we 

vastgelegd dat we bij alle besluiten die wij in de 

organisatie nemen, zorgvuldig overwegen wat de 

maatschappelijke effecten op mensen, materiaal en 

milieu zijn. Daarmee verankeren wij duurzaamheid in 

al ons denken en handelen. Dit heeft een groot effect 

op bijvoorbeeld het programma Leefomgeving; aan 

de realisatie van deze tientallen woningen gaan veel 

beslissingen vooraf. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 (Sustainable 

Development Goals) zullen een belangrijk onderdeel 

uitmaken van de koers 20192021. Wij werken elke dag 

aan gezondheid en welzijn (3), goed onderwijs (4), werk 
voor iedereen (8) en een inclusieve samenleving (11). 

Daarnaast leveren wij ook een bijdrage aan de andere 

doelen:

• Armoedebestrijding (1) en Duurzame consumptie  
en productie (12): in Veenendaal voldoen zowel  

De Bombardon als het Arbeidscentrum aan de 

 vereisten van het Fairtrade keurmerk, net als het 

kantoor aan de Europalaan in Utrecht.

Prestatie-indicator Resultaat 2017

Het percentage medewerkers dat actief  
volgens de SLIMM-principes werkt.

Het programma SLIMM ligt goed op koers. Resultaten 

zijn voor cliënt en organisatie zichtbaar. Op hoofdlijnen 

constateren we dat cliënten meer aandacht krijgen en dat 

medewerkers met meer plezier werken.

Tevredenheid van interne klanten over de toegevoegde 
waarde van de procesgroepen.

Er zijn breed in de organisatie belangrijke 

procesverbeteringen gerealiseerd. Dit is het resultaat van 

continu verbeteren. We realiseren ons dat goed voorbereid 

zijn op de toekomst ook om innovatie vraagt. Op basis 

van 5 projecten (Leiderschap, Vitaliteit, Zorgmodel, 

Overhead in perspectief en Leefomgeving) beogen 

we een fundamentele verandering. Informatisering & 

Automatisering is een van de sleutels om wendbaar 

en vernieuwend te kunnen zijn. De richting van deze 

veranderingen wordt ingebed in de nieuwe koers 2019-

2021. 

Inrichting programma Leefomgeving om  
WoonWerkToekomstPlan te realiseren.

Het programma Leefomgeving heeft steun en structuur 

gekregen door de uitwerking in programma doelen, 

operationele doelen en inspanningen. De verbinding met 

de regio’s wat betreft rollen en met name de financiële 

kaders is gelegd.
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•  Duurzame en betaalbare energie (7): we zijn gestart 

met de uitvoering van de energieaudit (EED).  

Daarmee is de eerste stap gezet voor het  

verduur zamen van de vastgoedportefeuille.  

De EED is bedoeld om mogelijkheden voor  

kosteneffectieve energiebesparing te signaleren  

en te meten. 

Naast de EED zal voor de woningen en dagcentra 

waarvan we zeker weten dat we daar de komende tien 

jaar nog blijven een energieprestatiemaat werkadvies 

worden opgesteld. Een maatwerkadvies biedt inzicht 

in de bouwkundige en installatietechnische verbeter

maatregelen die nodig zijn om bijvoorbeeld tot een 

energielabel C, B of A te komen. De te maken kosten 

kunnen	deels	gefinancierd	worden	met	de	besparing	

op de energiekosten. Voor kinderdagcentrum Skippy in 

Nieuwegein zal als eerste een maatwerkadvies worden 

opgesteld. Reinaerde zal in 2018 een actieplan voor het 

verduurzamen van het vastgoed formuleren.

Kwaliteitsslag in vervoer 
In het groepsvervoer reizen circa 950 cliënten van  

huis naar een dagcentrum. Reinaerde werd in 2016  

geconfronteerd met het faillissement van de aanbieder 

van groepsvervoer. Als nieuwe vervoerder is Connexxion 

toen voor meerdere jaren gecontracteerd. In 2017 is 

met elkaar gewerkt aan het verbeteren van de  

kwaliteit van de dienstverlening. Zo is het aantal 

klachten sterk gedaald en is de reactietijd op een klacht 

korter geworden. Tevredenheidsmetingen zijn gehouden 

onder cliënten (rapportcijfer 7,9), ouders van kinderen 

(rapportcijfer 7,2) en vervoerscoördinatoren van  

Reinaerde (rapportcijfer 7,1). We zijn in december  

gestart om de aangegeven verbeterpunten te realiseren. 

Dit traject loopt door tot halverwege 2018. 

Samenwerking met zorgkantoor: cliëntgericht verbeterd
De zes ontwikkeldoelstellingen die we met  

Zilveren Kruis voor 2017 hadden afgesproken,  

hebben we waargemaakt. De afspraken zijn gericht 

op de cliënten: wat is het effect voor de cliënt en wat 

merkt de cliënt ervan? 

De cliëntenraad is gedurende het jaar betrokken bij de 

ontwikkeldoelstellingen, zowel in de voorbereiding om 

te komen tot afspraken als in de uitvoering.  

Dit geldt ook voor de raad van advies.

In	een	filmpje	laten	we	zien	hoe	belangrijk	deze	 

ontwikkelingen zijn voor cliënten, omdat cliënten  

hiermee meer regie hebben: 

Concrete resultaten die bereikt zijn door deze  

ontwikkeldoelstellingen: 

1. In 2017 hebben we Mijn Dossier geïmplementeerd 

in woningen en dagcentra in de regio’s Woudenberg 

en Lekstroom. Met Mijn Dossier is het mogelijk 

dat cliënten zelf direct toegang hebben tot hun 

ondersteuningsplan. Afhankelijk van de mate van 

wilsbekwaamheid kunnen de cliënten zelf bepalen 

wie er nog meer direct toegang krijgen, bijvoorbeeld 

familieleden. 

2. Door de scholing in de methodiek TripleC zijn 

medewerkers zich meer bewust van hun handelen 

bij het begeleiden van mensen met een intensieve 
begeleidingsvraag en wat het effect van hun handelen 

is op de cliënten. Hierbij hebben wij als doel gesteld 

dat cliënten ervaren dat ‘leven doe je gewoon samen’ 

ook voor hen mogelijk is. 

De eerste cliëntmetingen en medewerkersmetingen 

zijn gehouden en de vervolgmetingen moeten 

duidelijk maken wat de effecten zijn. Op dit 

moment hebben medewerkers de indruk dat het 

aantal vrijheidsbeperkende maatregelen en het 

aantal incidenten afnemen. Ook ervaren zij minder 

gedragsproblemen bij cliënten en zien zij dat 

aanvragen voor meerzorg met een lager budget 

toekunnen, omdat het goed gaat met cliënten. Of dit 

ook zo blijft, zal de tijd (en de vervolgmetingen) leren. 

In 2018 gaan we door met meten. In de intensieve 

begeleiding werken we volgens TripleC. Een nieuw en 

vast samengesteld multidisciplinair team helpt hierbij. 

3. Cliënten weten beter waar zij aan toe zijn bij de 

benodigde behandeling, doordat behandelaars na de 

eerste diagnose kunnen aangeven wanneer er gestart 

kan worden, hoe lang het traject duurt, wat er gedaan 

wordt en wat het resultaat is. Dit is vastgelegd in 
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zorgpaden. Behandelaars richten zich op de gewenste 

verandering en kunnen vervolgens de zorg overdragen 

aan het netwerk van de cliënt (ouders, familie, 

begeleiding bij de cliënt thuis of in het dagcentrum, 

zodat de verandering onderdeel wordt van het dagelijks 

leven. Het werken met zorgpaden heeft veel invloed 

op de organisatie. Daarom hebben we een integraal 

zorgmodel ontwikkeld. Behandelingen binnen de 

gehandicaptensector zijn veelal nog niet evidence 

based, maar door een start te maken met ROM (Routine 

Outcome Metingen) kan daar een bijdrage aan geleverd 

worden. De voor en nametingen leveren inzicht op in 

het effect. De eerste meetresultaten zijn hoopgevend. 

4. Door SLIMM werken ervaart de cliënt meer 

individuele tijd en aandacht: er is 8520 uur tijd 

gewonnen die ten goede komt aan de cliënt.

5. Individuele cliënten ervaren meer regie als een team 

van medewerkers beter op elkaar is ingespeeld. Als het 

team op één lijn zit, geeft dit helderheid en richting. 

Hierdoor kan de cliënt zich verder ontwikkelen. Inzetten 

op de teamontwikkeling zorgt er mede voor dat de  

cliënt zich veiliger voelt, zich gehoord voelt en weet 

wat hij van de begeleiding kan verwachten. Uit de  

metingen (kwantitatief als kwalitatief) is gebleken dat 

we positieve resultaten bereiken voor cliënten.

6. Cliënten die zelfstandiger willen en kunnen reizen, 

worden begeleid in het gebruik van een vervoersapp.

Wetenschappelijk onderzoek
In 2017 was Reinaerde betrokken bij diverse onder

zoeken: negen interne onderzoeken, bijvoorbeeld Zorg

robotica: ervaringen van cliënten en begeleiders in het 

kader van de ontwikkelafspraken met het zorgkantoor 

en zes onderzoeken met externe partijen. Bij deze laat

ste varieerde de rol van Reinaerde van onderzoeksplek 

tot opdrachtgever en uitvoerder.

Transparantie in kwaliteit
In 2017 zijn we doorgegaan met het tweejarig project 

Transparantie in kwaliteit. In dit project werken negen 

andere zorgaanbieders en het zorgkantoor samen. Het 
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is de bedoeling dat cliënten en familie ondersteund 

worden door informatie zodat zij een goede keuze voor 

zorg of zorgaanbieder kunnen maken. De betrokkenheid 

en hulp van cliënten van Reinaerde en hun familie is 

groot geweest en heeft geresulteerd in een handrei

king. Hierin staat welke informatie cliënten en familie 

belangrijk vinden en wanneer zij behoefte hebben aan 

informatie (levenspaden) in hun zoektocht naar passen

de zorg. De handreiking is gemaakt voor zorgaanbieders 

zodat zij hun informatie kunnen afstemmen op de 

behoeften van cliënten. 

Onze exploitatie is positief 
Het	financieel	resultaat	over	2017	bedraagt	

€ 1.017.000 positief. Een deel van dit resultaat ad  

€ 350.000 is opnieuw bestemd voor het welzijnsbudget. 

Het positieve exploitatieresultaat ligt in een reeks van 

stabiele positieve resultaten. 2017 kenmerkt zich door 

stabiliteit in de basis. We realiseren al meerdere jaren 

groei in het sociaal domein: voornamelijk de ambulante 

dienstverlening in het jeugddomein kent een groei. 

Het resultaat over 2017 is wel beïnvloed door de  

toenemende druk op de arbeidsmarkt, waardoor het 

aantal vacatures stijgt en daarmee ook de kosten van 

externe inhuur. Het zorgexploitatieresultaat staat daar

mee op een aantal plekken onder druk.  

De vastgoedexploitatie is tot op heden voordelig.  

Dit heeft ermee te maken dat een deel van het  

vastgoed aan vervanging toe is.

Financieel meerjarenperspectief
De vermogenspositie is 30,8 % net als in 2016.  

De vermogens positie is belangrijk om toekomstige 

financiering	te	kunnen	verkrijgen	bij	banken.	Ook	de	

kasratio (DSCR) blijft de komende jaren boven de  

veiligheidsgrens van 1,3, zodat er geen liquiditeitspro

blemen zullen ontstaan.

Recent is een nieuw WoonWerkToekomstPlan opgesteld, 

samen met cliënten, begeleiders en belanghebbenden.

Reinaerde zal de komende vijf jaar voor € 100 

miljoen investeren in nieuwbouw. Dit is grotendeels 

vervanging van bestaande woningen en een klein 

deel uitbreiding vanwege extra cliëntvragen in de 

regio. Via het programma Leefomgeving wordt de 

sturing en realisatie gemonitord en bijgestuurd aan 

de hand van marktontwikkelingen, businesscases en 

kostenbeheersing.	De	financiering	van	dit	programma	

is momenteel onderwerp van gesprek met de banken. 

Op	basis	van	een	kernset	van	financiële	ratio’s	lijkt	

financiering	haalbaar,	mits	Reinaerde	de	zorgexploitatie	

ook blijft verbeteren en vernieuwen. Ons strategisch 

managementteam ziet kansen om zowel de 

zorgexploitatie als de overhead de komende jaren 

innovatiever vorm te geven en daarmee besparingen 

te realiseren door meer maat te houden in wat we 

vragen, aanbieden en hoe we onze processen inrichten. 

Daarmee	verwachten	wij	een	stabiel	gezond	financieel	

resultaat te kunnen blijven houden.

Prestatie-indicator Resultaat 2017

Financiële realisatie ten opzichte van de begroting Het resultaat is positief. Het genormaliseerd resultaat 

is hoger dan begroot; door enkele bijzondere posten 

(impairment, versnelde afschrijving in verband met 

nieuwbouw) is het uiteindelijke resultaat iets lager dan 

begroot. 

We creëren inzicht en overzicht via het 

meerjarenperspectief.  Proces wordt in 2018 verder 

versterkt. Doeltreffende financiële sturing met focus op 

kantelprojecten zal bijdragen aan duurzaam financieel 

resultaat.  

Onze bezettingsgraad is op basis van de cliëntvraag  
en ons aanbod geoptimaliseerd.

Ons bezettingspercentage is geoptimaliseerd tot ca. 97%. 

Een verdere optimalisatie vindt plaats door middel van (ver)

nieuwbouw van woningen en in het toewijzingsproces. 

Belangrijke prestatie-indicatoren op het gebied van financiën
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Prestatie-indicator Resultaat 2017

Financiële realisatie ten opzichte van de begroting Het resultaat is positief. Het genormaliseerd resultaat 

is hoger dan begroot; door enkele bijzondere posten 

(impairment, versnelde afschrijving in verband met 

nieuwbouw) is het uiteindelijke resultaat iets lager dan 

begroot. 

We creëren inzicht en overzicht via het 

meerjarenperspectief.  Proces wordt in 2018 verder 

versterkt. Doeltreffende financiële sturing met focus op 

kantelprojecten zal bijdragen aan duurzaam financieel 

resultaat.  

Onze bezettingsgraad is op basis van de cliëntvraag  
en ons aanbod geoptimaliseerd.

Ons bezettingspercentage is geoptimaliseerd tot ca. 97%. 

Een verdere optimalisatie vindt plaats door middel van (ver)

nieuwbouw van woningen en in het toewijzingsproces. 



DEEL 2
Jaarrekening



Begeleider Olga Brink 
van de Vlindervallei 

Susanne 
den Braber
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5.1 JAARREKENING

5.1.1 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

REF. 31-DEC-17 31-DEC-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa   

Materiële vaste activa   1  74.297.809  74.029.669 

Financiële vaste activa   2  -  258.894 

Totaal vaste activa  74.297.809  74.288.563 

Vlottende activa   

Vorderingen uit hoofde van bekostiging  3  244.591  461.152 

Overige vorderingen  4  7.510.503  5.986.811 

Liquide middelen  5  33.088.685  40.921.624 

Totaal vlottende activa  40.843.779  47.369.587 

Totaal activa  115.141.588  121.658.150 

REF. 31-DEC-17 31-DEC-16

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  6  

Kapitaal   476  476 

Bestemmingsreserves  625.000  900.000 

Bestemmingsfondsen  42.028.520  40.735.554 

Algemene en overige reserves  654.836  654.836 

Totaal eigen vermogen  43.308.832  42.290.866 

Voorzieningen  7  3.960.638  5.727.137

Langlopende schulden  8  37.428.953  41.973.293 

Kortlopende schulden   

Overige kortlopende schulden 9  30.443.165  31.666.854 

Totaal passiva   115.141.588   121.658.150 
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5.1.2 Resultatenrekening over 2017

REF. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke 

ondersteuning

11  136.699.445  132.884.183 

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 12  766.722  761.589 

Overige bedrijfsopbrengsten 13  3.112.886  3.585.716 

Som der bedrijfsopbrengsten  140.579.053  137.231.488 

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten 14  96.038.271   93.205.364  

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15  7.430.661   6.613.783 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 16  715.000  - 

Overige bedrijfskosten 17  34.285.622  33.779.668 

Som der bedrijfslasten  138.469.555   133.598.815 

BEDRIJFSRESULTAAT  2.109.498 3.632.673 

Financiële baten en lasten 18  1.091.532  1.268.493 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  1.017.966  2.364.180 

Resultaat boekjaar  1.017.966  2.364.180 

2017 2016

€ €

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:   

Toevoeging/(onttrekking):  

Bestemmingsreserve aanvaardbare kosten  1.292.966  1.464.180 

Bestemmingsreserve innovatie  275.000 

Bestemmingsreserve welzijn  275.000-  625.000 

 1.017.966  2.364.180 
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5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2017

REF. 2017 2016
€ € € €

KASSTROOM UIT 
OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Bedrijfsresultaat  2.109.498   3.632.673 

Aanpassingen voor: 

- afschrijvingen  15  7.430.661    6.613.783 

- boekwinst/boekverlies  -    175.192 

- bijzondere waardeverminderingen  16  715.000  -   

- mutaties voorzieningen  17  1.766.499-   136.164-  

 6.379.162  6.652.811 

Veranderingen in vlottende middelen: 

- vorderingen  4  1.523.692-  2.586.346-

-  vorderingen/schulden uit hoofde van 
bekostiging 

 3  216.561
 

 555.870-

-  kortlopende schulden (excl. schulden 
aan banken) 

 9
 

 1.056.505-  1.781.037 

 2.363.635-  1.361.179-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  6.125.025  8.924.305

Ontvangen interest  18  222.395  37.968 

Betaalde interest  18  1.313.927-  1.549.690-

 1.091.532-  1.511.722-

Totaal kasstroom uit operationele 
activiteitenbedrijfsuitoefening

 5.033.493  7.412.583

KASSTROOM UIT 
INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen materiële vaste activa  1  8.274.432-  6.980.136-

Desinvesteringen materiële vaste activa  1  119.524  638.109 

Totaal kasstroom uit 
investeringsactiviteiten

 8.154.908-  6.342.027-

KASSTROOM UIT 
FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Aflossing langlopende schulden   8   4.711.524-  4.627.346-

Totaal kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

 4.711.524-   4.627.346-

Mutatie geldmiddelen   7.832.939- 3.556.790-

Stand geldmiddelen per 1 januari  5  40.921.624  44.478.414 
Stand geldmiddelen per 31 december  5  33.088.685  40.921.624 

TOELICHTING
Specificatie: 

Mutatie liquide middelen  7.832.939-

 7.832.939-  

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen 

opgenomen de investeringen waarvoor in 2017 geldmiddelen zijn opgeofferd.   



5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  
  
5.1.4.1 Algemeen             

Algemene gegevens en groepsverhoudingen        
Stichting Reinaerde is feitelijk gevestigd op Postbus 3364, statutair gevestigd op de Europalaan 310 te Utrecht en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30170001.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.      

       

Verbonden rechtspersonen           
De stichting heeft de volgende verbonden stichting die niet in de consolidatie betrokken is:    

         

Stichting TRES, werkend leren 

Statutaire zetel: Utrecht           

Rechtsvorm: Stichting           

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.  

           

Eigen vermogen: € 1.869.776 negatief per 31 december 2017.      

 

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op nietzakelijke grondslag.   

          

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 2:407 in verband met de omvang van Stichting 

Tres, werkend leren die van te verwaarlozen betekenis is.       

      

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening        
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 Jaarverslag

geving alsmede Titel 9 Boek 2 met uitzondering van de afdelingen 1, 11 en 12.     

        

Continuïteitsveronderstelling          
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.     

Reinaerde heeft de verwachting dat ook in de toekomst de zorgverlening in continuïteit zal kunnen worden voort

gezet.            

 

Gebruik van schattingen           
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstel

lingen 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.         
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Stelselwijzigingen
In 2017 hebben er geen stelselwijzigingen plaats gevonden.      

 

Vergelijking met voorgaand jaar          
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.          

 

Vergelijkende cijfers           
De cijfers 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.  

 

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

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  
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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling       
      
Operationele leasing          
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 winstenverliesrekening over de looptijd van het contract.      

 

Grondslagen WNT 
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.          

 

Uitgangspunten sociaal domein Wmo/Jeugdwet        
Bij het bepalen van de Wmo en de Jeugdwet omzet heeft Reinaerde de gebruikelijke grondslagen voor waardering 

enresultaatbepaling gevolgd.         

 

Grondslagen belastingen           
Omzetbelasting	en	loonheffing	worden	gewaardeerd	op	nominale	waarde.	 	 	 	

 

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva      
 
Activa en passiva            
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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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling      
 
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.          

 

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.        

     

De materiële vaste activa waarvan besloten is dat deze verkocht gaan worden, worden gewaardeerd tegen 

de laagste van de boekwaarde en de directe opbrengstwaarde.       

      

Directe opbrengstwaarde zijn ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe adviseurs, uitgaande van verkoop 

en lege staat en kosten koper.          

   

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:  

 grond 0,00% 

 gebouwen 3,00% 

 terreinvoorzieningen, verbouwingen en installaties 5,00% 

 inventaris 20,00% 

 automatisering 33,33% 

 vervoermiddelen 20,00% 

  

Restwaarde (% van de aanschafwaarde): 

 Gebouwen stad en weidegebied 50,00% 

 Gebouwen Heygraeff 25,00% 

 Overige activa 0,00%    

Voor zover overheidsubsidies zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in 

mindering gebracht op de investeringen.        

 

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen        
Vaste activa dienen te worden beoordeeld op de bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. 

Dit doet zich voor bij de wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief 

niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheden van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de  

boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen 

die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij de verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien 

deze hoger is. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van 

enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrenstwaarde), 

worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de  

realiseerbare waarde.            
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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 actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te  

bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.  

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder 

waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winstenverliesrekening onder gelijktijdige  

verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 

Op grond van ontwikkelingen ultimo 2017 is er voor twee panden sprake van een mogelijke duurzame waardever

mindering. Op deze panden heeft een impairment plaatsgevonden.      

       

In 2017 heeft Reinaerde de eerder doorgevoerde impairments beschouwd en zijn er geen aanwijzingen om in het 

verleden verwerkte impairments terug te draaien, aangezien de belangrijkste impairments in het verleden 

betrekking hadden op panden met een bijzonder karakter, waarvan de situatie niet gewijzigd is.   

          

Financiële vaste activa          
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.	 	 	
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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling      
 
Financiële instrumenten       
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 waardeveranderingen in de winst en 

verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.  

           

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.          

   

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 renteme

thode, verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen.    

 

Financieringsverschillen 
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           
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handels

vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.     

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

waarde.            

Eigen vermogen
Reserve aanvaardbare kosten 
De binnen het budget behaalde resultaten worden toegevoegd aan deze reserve.    

 

Algemene reserve           
Dit	betreft	behaalde	resultaten	uit	commerciële	activiteiten	die	niet	worden	gefinancierd	uit	gelden	Wlz,	Wmo	

en Zvw.            

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%.            
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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling       
      
Terugbouwverplichting
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.          

 

Voorziening langdurig zieken en jubileum (uitgestelde beloning)
Reinaerde is eigen risico drager. De voorziening langdurig zieken en uitgestelde beloning zijn personeels

voorzieningen 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. 

Voorziening levensfasebudget PBL 
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 PBLuren. Dit wordt gedaan op basis van opbouw van  

rechten. De berekening is gebaseerd op de CAObepalingen, ingeschatte blijfkans, actuele salaris en 

dienstverband	gegevens	en	het	aantal	jaren	tot	het	bereiken	van	de	specifieke	leeftijd.	De	voorziening	

levensfasebudget PBL is gewaardeerd tegen de contante waarde.      

     

Schulden
Langlopende leningen
Langlopende leningen betreffen leningen met een langlopend karakter. Het deel dat binnen een jaar wordt 

afgelost, wordt als kortlopende schuld gepresenteerd.         

     

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 winstenverliesrekening als interestlast 

verwerkt.            

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 
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financiële	verplichtingen)	dit	toelaat.	Per	1	januari	2016	diende	het	pensioenfonds	een	dekkingsgraad	van	ten	

minste 97% te hebben. De dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. De gemiddelde 

dekkingsgraad per februari 2018 bedroeg 101,8%. 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.       
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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Bepaling opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
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 naindexering. De met de 

opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord. 

Verlenen van diensten
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. 

Personeelsbeloningen
Personele kosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening 

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.   

 

Pensioenen
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 verzekeringsmaatschap

pijen 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.

Reinaerde heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het  

erslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioen verplichting worden ook  

in de winstenverliesrekening verwerkt.  

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt rekeninghoudend met de effectieve rentevoet van  

de betreffende activa en passiva.
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5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA 31-DEC-17 31-DEC-16

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

Bedrijfsgebouwen en terreinen  55.421.080  56.911.468 

Machines en installaties  9.112.019  9.562.294 

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting  5.988.234  6.362.342 

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen 

op materiële vaste activa

 3.776.476

 

 1.193.565 

Totaal materiële vaste activa  74.297.809  74.029.669 

2017 2016

HET VERLOOP VAN DE MATERIËLE ACTIVA IN 
HET VERSLAGJAAR IS ALS VOLGT WEER TE GEVEN:

€ €

Boekwaarde per 1 januari  74.029.669  74.208.402 

Bij: investeringen  8.274.432  6.814.266 

Af: afschrijvingen  7.171.768  6.354.890 

Af: bijzondere waardeverminderingen  715.000  - 

Af: terugname geheel afgeschreven activa  -  3.338.751 

Bij: terugname geheel afgeschreven activa  -  3.338.751 

Af: desinvesteringen  119.524  638.109 

Boekwaarde per 31 december  74.297.809  74.029.669 

TOELICHTING

Geheel afgeschreven activa wordt technisch administratief teruggenomen en zijn cumulatief volledig 

afgeschreven. Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep  

wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA 31-DEC-17 31-DEC-16

2. FINANCIËLE VASTE ACTIVA € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

Compensatie Nza

Gesloopte panden  -  190.541 

Compensatie  -  68.353 

Totaal financiële vaste activa -  258.894 

2017 2016

HET VERLOOP VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA 
IS ALS VOLGT:

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2017  258.893  517.786  

Af: waardeverminderingen  258.893-  258.893- 

Boekwaarde per 31 december 2017  -  258.893 

COMPENSATIE VASTE ACTIVA AWBZ GESLOOPTE GEBOUWEN 2017 2016

€ €

GEBOUWEN WOUDENBERG NR. NACALC.

Gentiaan 4901  -  18.043 

Klaproos 4901  -  98.457 

Kantoorpand 4902  -  20.035 

Meerwerk tijdelijke huisvesting 4904  -  42.467 

Opstallen 4903  -  11.539 

 -  190.541  

COMPENSATIE VASTE ACTIVA AWBZ ASBESTPROBLEMEN 2017 2016

€ €

GEBOUW NR. NACALC.

Diverse gebouwen 4901  -   68.353 

 -  68.353 

Totaal  - 258.894

TOELICHTING

Het kortlopende deel van de post financiële vaste activa (<1 jaar) bedraagt € 0,0.
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31-DEC-17 31-DEC-16

3. VORDERINGEN EN SCHULDEN UIT HOOFDE VAN BEKOSTIGING € €

1. Vordering uit hoofde van financieringstekort  244.591  461.152

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging  244.591  461.152 

SPECIFICATIE VORDERINGEN EN 
SCHULDEN UIT HOOFDE VAN 
FINANCIERINGSTEKORT RESPECTIEVELIJK 
FINANCIERINGSOVERSCHOT

2016 2017 TOTAAL

€ €

Saldo per 1 januari  379.733  -  379.733 

Financieringsverschil boekjaar  244.591  244.591 

Betalingen/ontvangsten  379.733-  -  379.733-

Subtotaal mutatie boekjaar  379.733-  244.591  135.142-

Saldo per 31 december -  244.591  244.591 

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Stichting Reinaerde c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

SPECIFICATIE FINANCIERINGSVERSCHIL IN HET BOEKJAAR 31-DEC-17 31-DEC-16

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  120.873.149  118.643.835 

Af: ontvangen voorschotten  120.628.558  118.264.102 

Totaal financieringsverschil  244.591  379.733 

TOELICHTING

Aansluiting met het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz (exclusief subsidies) volgens 

de resultatenrekening:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2017  120.873.149 

Correcties voorgaande jaren  - 

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz (exclusief subsidies)  120.873.149  

5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017
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31-DEC-17 31-DEC-16

4. OVERIGE VORDERINGEN € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

Vorderingen op debiteuren  607.525  886.022 

Gemeentes  3.213.373  1.892.472 

Voorschotten werknemers  34.092  41.613 

Rekening courant Tres  676.976  525.802 

Overige overlopende activa:  2.978.537  2.640.902 

Totaal overige vorderingen 7.510.503 5.986.811

TOELICHTING

In de post vorderingen op debiteuren is een bedrag opgenomen van € 75.446,- (2016: € 174.627,-) voor een 

voorziening dubieuze debiteuren. Op de rekening courant Tres is een rentevergoeding afgesproken van 10%. 

Er is geen aflossingsschema overeengekomen. Voor de rekeningcourantpositie van € 2.558.214,- van Tres is een 

voorziening opgenomen van € 1.881.238,-. In de overige vorderingen is begrepen een bedrag van € 0,- (2016: 

€ 567.415,-) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

31-DEC-17 31-DEC-16

5. LIQUIDE MIDDELEN € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

Bankrekeningen 33.017.520 40.850.788

Kassen 71.165 70.836

Totaal liquide middelen 33.088.685 40.921.624

TOELICHTING

De stichting heeft geen vrije beschikking over haar geldmiddelen door de afgegeven bankgaranties ad 

€ 335.817,-. De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. bedraagt per 31 december 2017 

€ 3.500.000,- (2016: € 3.500.000,-). De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit 

in rekening-courant bij Rabobank N.V. en luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op 54 verschillende bedrijfsgebouwen en terreinen

• pandrecht op de voorraden, inventaris en debiteurenvorderingen           

Convenanten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• debt service coverage ratio minimaal 1,2                                                                                                                                              

• solvabiliteitsratio met normratio van 12%

5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017
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PASSIVA 31-DEC-17 31-DEC-16
6. EIGEN VERMOGEN € €
HET EIGEN VERMOGEN BESTAAT UIT 
DE VOLGENDE COMPONENTEN:
Kapitaal 476 476

Bestemmingsreserves 625.000 900.000

Bestemmingsfondsen 42.028.520 40.735.554

Algemene en overige reserves 654.836 654.836

Totaal eigen vermogen 43.308.832 42.290.866

SALDO PER
1-JAN-2017

RESULTAAT-
BESTEMMING

OVERIGE 
MUTATIES

SALDO PER
1-JAN-2017

EIGEN VERMOGEN € € € €
HET VERLOOP IS ALS VOLGT 
WEER TE GEVEN:
Stichtingskapitaal 476 0 0 476

476 0 0 476

BESTEMMINGSRESERVES € € € €
HET VERLOOP IS ALS VOLGT 
WEER TE GEVEN:
Bestemmingsreserve welzijn cliënten 625.000 350.000 -625.000 350.000

Bestemmingsreserve innovatie 

(incl.duurzaamheid)

275.000 0 0 275.000

Totaal bestemmingsreserves 900.000 350.000 -625.000 625.000

BESTEMMINGSFONDSEN € € € €
HET VERLOOP IS ALS VOLGT 
WEER TE GEVEN:
Reserve aanvaardbare kosten 40.735.554 1.292.966 0 42.028.520

Totaal bestemmingsfondsen 40.735.554 1.292.966 0 42.028.520

ALGEMENE EN OVERIGE RESERVES € € € €
HET VERLOOP IS ALS VOLGT 
WEER TE GEVEN:
Algemene reserves 654.836 0 0 654.836

Totaal algemene en overige reserves 654.836 0 0 654.836

Totaal eigen vermogen 42.290.866 1.642.966 -625.000 43.308.832

TOELICHTING

In het kader van bevordering van het welzijn van cliënten is in 2017 € 523.300,- besteed. Het resterende deel 

ad € 101.700 valt vrij. Vanuit het resultaat over 2017 is een welzijnsbudget beschikbaar gesteld van € 350.000, 

welke in 2018 zal worden geeffectueerd.

5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017
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PASSIVA SALDO PER
1-JAN-2017

DOTATIE ONTTREKKING VRIJVAL SALDO PER
31-DEC-2017

7. VOORZIENINGEN € € € € €

HET VERLOOP IS ALS VOLGT 
WEER TE GEVEN:

Terugbouwverplichting  540.687  35.000  -  -  575.687 

Langdurig zieken  473.448  374.683  181.347  -  666.784 

Uitgestelde beloning  1.419.819  -  68.455  202.469  1.148.895 

Levensfasebudget PBL  1.828.632  -  559.360  -  1.269.272 

ORT tijdens vakantie en verlof  1.464.551  -  1.005.561  458.990  - 

Transitie I&A  -  300.000  -  -  300.000 

Totaal voorzieningen  5.727.137  709.683  1.814.723  661.459  3.960.638 

31-DEC-2017

TOELICHTING IN WELKE MATE (HET TOTAAL VAN) DE VOORZIENINGEN ALS
LANGLOPEND MOETEN WORDEN BESCHOUWD:

€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.037.557

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 2.801.168

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 742.009

TOELICHTING

De voorziening terugbouwverplichting dient voor terugbouw van gehuurde woningen naar de situatie bij in 

gebruikname.

Voorziening langdurig zieken is getroffen voor personeelsleden die op balansdatum geheel of gedeeltelijk niet in staat 

zijn werkzaamheden te verrichten waarbij geen verwachting is dat dit gedurende het resterende dienstverband zal 

worden opgeheven. Verplichte doorbetaling in de toekomst komt voor rekening van Reinaerde.

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 ORT tijdens vakantie en verlof is met terugwerkende kracht tot maximaal 5 jaar opgenomen. In de 

jaarrekening 2015 is deze verplichting opgenomen als niet in de balans opgenomen verplichting. In 2017 heeft de 

uitbetaling plaatsgevonden. Het niet uitbetaalde deel is vrijgevallen.

De Voorziening Transitie I&A is gevormd voor de kosten die worden verwacht in het kader van herontwerp I&A functie 

binnen Reinaerde. Dit heeft mogelijk een aantal personele consequenties. Hiervoor is een voorziening opgenomen. 

Hiertoe is in 2017 door de raad van bestuur een voorgenomen besluit genomen.

5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017
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31-DEC-17 31-DEC-16

8. LANGLOPENDE SCHULDEN € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

Schulden aan banken  37.428.953  41.973.293 

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)  37.428.953 41.973.293 

2017 2016

HET VERLOOP IS ALS VOLGT WEER TE GEVEN: € €

Stand per 1 januari  46.357.012  50.984.358 

Af: aflossingen  4.711.524  4.627.346 

Stand per 31 december    41.645.489   46.357.012 

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar  4.216.536   4.383.720 

Stand langlopende schulden per 31 december  37.428.953  41.973.292 
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5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

PASSIVA 31-DEC-17 31-DEC-16

TOELICHTING IN WELKE MATE (HET TOTAAL VAN) 
DE LANGLOPENDE SCHULDEN ALS LANGLOPEND 
MOETEN WORDEN BESCHOUWD:

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), 

aflossingsverplichtingen

 4.216.536

 

 4.383.720 

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)  37.428.953  41.973.293 

Hiervan langlopend (> 5 jaar)  24.231.282  26.613.503 

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopen.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Er zijn geen verborgen financiële 

instrumenten verbonden aan de leningen.

TOELICHTING

Algemeen
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.

Kredietrisico 
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.

Rente en - kasstroomrisico
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 2017 zijn we binnen alle ratio’s gebleven.

Marktwaarde
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.

Liquiditeitsrisico
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.
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5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

31-DEC-17 31-DEC-16

9. OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

Crediteuren  5.454.039  5.342.067 

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen  4.216.537  4.383.720 

Belastingen en sociale premies  4.014.561  3.512.339 

Schulden terzake pensioenen  232.081  1.107.028 

Nog te betalen salarissen  688.579  651.627 

Vakantiegeld  3.017.533  2.885.156 

Vakantiedagen  670.475  710.679 

PBL en wettelijk verlof  6.046.213  5.954.038 

Te betalen rente  99.355  150.384 

Overige te betalen kosten  2.093.987  3.006.195 

Vooruitontvangen opbrengsten  3.649.600  3.649.600 

Overige passiva  260.205  314.021 

Totaal overige kortlopende schulden  30.443.165  31.666.854 

TOELICHTING

Overige kortlopende schulden hebben een looptijd van binnen 1 jaar.

In de vooruitontvangen opbrengsten is een post opgenomen van € 3.649.600, met betrekking tot frictiekosten 

ten behoeve van de verhuizing en herhuisvesting van de cliënten van Dennendal. Bepaald is dat deze 

vooruitontvangst als geoormerkte subsidie besteed mag worden voor Dennendal. Hiertoe dient afstemming 

met het zorgkantoor plaats te vinden voorzien van een accountantsverklaring. Vanaf 2018 zal, in afstemming met 

het zorgkantoor, een gedetailleerd plan voor besteding worden opgesteld.
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5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

31-DEC-17

10. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN €

HUURVERPLICHTINGEN

Ultimo boekjaar bedragen de totale verplichtingen uit hoofde van huurverplichtingen  30.193.640 

Hiervan vervalt binnen 1 jaar  4.897.453 

Hiervan vervalt tussen 1 jaar en 5 jaar  11.262.508 

Hiervan vervalt na 5 jaar  14.033.679 

LEASEVERPLICHTINGEN

Ten behoeve van 9 voertuigen zijn leaseverplichtingen aangegaan. Het betreft full-operational lease en de totale 

contacte waarde leasesom bedroeg in 2017 € 267.062 ,-.

BOUWVERPLICHTINGEN

Er wordt een verplichtingenadministratie gevoerd door Stichting Reinaerde met betrekking tot vastgoedprojecten. 

Op 31 december 2017 bedroeg de bouwverplichting vanuit onderhanden werk € 4.275.510,- (2016: € 444.291,-)

ZEKERHEDEN

Stichting Reinaerde is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

Het Waarborgfonds kent een achterborgregeling met de overheid en een verplicht obligo van 3% van de geborgde 

restschuld van deelnemende instellingen. Stichting Reinaerde heeft ultimo 2017 een verplicht obligo ad € 486.113,-.

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.

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 € 335.817,-
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5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2017

BATEN 2017 2016

11. OPBRENGSTEN ZORGPRESTATIES EN 
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 333.514 276.835

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 

(exclusief subsidies)

120.873.149 119.197.862

Opbrengsten Jeugdwet 7.550.039 6.075.550

Opbrengsten Wmo 2.931.157 2.537.022

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 112.309 136.965

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 3.033.460 2.798.247

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 1.865.817 1.861.702

Overige zorgprestaties   

Totaal 136.699.445 132.884.183

2017 2016

12. SUBSIDIES (EXCLUSIEF WMO EN JEUGDWET) € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 97.642 84.627

Rijkssubsidies vanwege het ministerie van VWS 301.935 326.835

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 119.526 117.757

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 247.619 232.370

Totaal 766.722 761.589
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5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2017

BATEN 2017 2016

13. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

Omzet ondernemingen 2.013.860 2.203.074

Doorbelast aan cliënten 314.308 302.917

Uitgeleend personeel 222.045 377.765

Huren 123.912 165.355

Overige opbrengsten 438.761 536.605

Totaal 3.112.886 3.585.716

LASTEN 2017 2016

14. PERSONEELSKOSTEN € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

Lonen en salarissen 68.280.379 66.073.313

Sociale lasten 10.805.624 10.758.824

Pensioenpremies 5.574.975 5.443.180

Andere personeelskosten: 4.208.732 3.982.589

Subtotaal 88.869.710 86.257.906

Personeel niet in loondienst 7.168.561 6.947.458

Totaal personeelskosten 96.038.271 93.205.364

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte) per segment:

Algemeen beheer 140 134

Bewonersgebonden functies 1.543 1.447

Hotelmatige functies 43 44

Onderhoudsfunctionarissen 14 13

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 

(Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland)

1.740 1.638
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5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2017

LASTEN 2017 2016

15. AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE EN 
MATERIËLE VASTE ACTIVA € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

- materiële vaste activa  7.171.768  6.354.890 

- financiële vaste activa  258.893  258.893 

Totaal afschrijvingen  7.430.661  6.613.783 

2017 2016

16. BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN 
VAN VASTE ACTIVA € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

- materiële vaste activa  715.000 -

Totaal  715.000 -
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5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2017

LASTEN 2017 2016

17. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten  7.552.847  7.354.452 

Vervoerskosten  3.098.633  3.281.164 

Algemene kosten  8.152.605  6.839.999 

Patiënt- en bewonersgebonden kosten  4.550.720  4.691.195 

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud  3.136.851  3.366.298 

- Energiekosten gas  855.081  850.897 

- Energiekosten stroom  850.589  867.225 

- Energie transport en overig  142.827  118.657 

Subtotaal  4.985.348  5.203.077 

Huur en leasing  5.666.349  5.516.822 

Dotaties en vrijval voorzieningen  279.120  892.959 

Totaal overige bedrijfskosten  34.285.622  33.779.668 

2017 2016

18. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN € €

DE SPECIFICATIE IS ALS VOLGT:

Rentebaten  222.395-  199.142-

Rentelasten 1.313.927 1.467.635

Totaal financiële baten en lasten 1.091.532 1.268.493
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5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2017 

20. WNT-VERANTWOORDING 2017 Stichting Reinaerde    
 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op 

Stichting Reinaerde.         

Het voor Stichting Reinaerde toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 klasse IV (€ 166.000).   

         
Bezoldiging topfunctionarissen           

BEDRAGEN X € 1 2017
P.W. VAN 

LINGEN

Functiegegevens bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja 

Individueel WNT-maximum 2017  € 166.000 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

 € 159.882 

Beloningen betaalbaar op termijn  € 11.104 

Subtotaal  € 170.986 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

 € 166.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  € - 

Totaal bezoldiging  € 170.986 

Verplichte motivering indien overschrijding  Ref 1 

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,0

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

 € 164.390 

Beloningen betaalbaar op termijn  € 10.841 

Totaal bezoldiging 2016  € 175.231 

Ref 1: De overschrijding van de bezoldiging van de bestuurder ten opzichte van het maximum klasse IV dat gesteld 

is op €  166.000, is op basis van het overgangsrecht toegestaan omdat het salaris is overeengekomen voordat de 

WNT1 staffel in werking is getreden (op 1 januari 2014). Vanaf augustus 2017 valt de vergoeding raad van bestuur 

binnen de WNT. 
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5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2017 
      
Toezichthoudende topfunctionarissen          

BEDRAGEN X € 1 2017
A.M.E. 

VERMEEREN

2017
C.W. 

MEIJERS

2017
H. VAN 

DER STELT

2017
J.T.M. 

MENTING

Functiegegevens  lid / voorzitter 

commissie 

kwaliteit 

 voorzitter 

/ voorzitter 

commissie 

kwaliteit

 Vice-

voorzitter / 

voorzitter  audit 

commissie

lid / lid 

commissie 

kwaliteit

Aanvang en einde functievervulling in 2017  1/1 - 24/2  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12 

Bezoldiging

Bezoldiging  € 1.989  € 19.800  € 13.200  € 13.200 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

 € 1.989  € 19.800  € 13.200

 

 € 13.200 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging  € 1.989  € 19.800  € 13.200  € 13.200 

Verplichte motivering indien overschrijding nvt nvt nvt nvt

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

 € 16.500

 

 € -  € 16.643

 

 € 16.500

 

Beloningen betaalbaar op termijn  € -  € -  € -  € - 

Totaal bezoldiging 2016  € 16.500  € -  € 16.643  € 16.500 
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BEDRAGEN X € 1 2017
J.C. VAN 

HOUWELINGEN

2017
C.M.H.A. 
DECKERS

Functiegegevens lid / lid 

commissie 

kwaliteitt 

lid / lid audit 

commissie

Aanvang en einde functievervulling in 2017  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12 

Bezoldiging

Bezoldiging  € 13.200  € 13.200 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

 € 13.200

 

 € 13.200 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging  € 13.200  € 13.200 

Verplichte motivering indien overschrijding nvt nvt

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016  1/1 - 31/12 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
 € -  € 16.500 

Beloningen betaalbaar op termijn  € -  € - 

Totaal bezoldiging 2016  € -  € 16.500 

OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking 

die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2017

LASTEN 2017 2016

21. HONORARIA ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT € €

DE HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT OVER 2017 
ZIJN ALS VOLGT:

1. Controle van de jaarrekening 198.427 174.730

2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 0 0

3. Fiscale advisering 1.849 23.293

4. Niet-controlediensten 1.029 2.193

Totaal honoraria onafhankelijke accountant 201.305 200.216

22. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen 

en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.        

  

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.     
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

P.W. van Lingen 7 mei 2018

C.W.M. Meijers 7 mei 2018

H. van der Stelt 7 mei 2018

C.M.H.A. Deckers 7 mei 2018

J.T.M. Menting 7 mei 2018

J.C. van Houwelingen 7 mei 2018
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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 2017 vastgesteld in de vergadering

van 7 mei 2018.     

     
De raad van toezicht van de Stichting Reinaerde heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering

van 7 mei 2018.     

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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Aangesloten bij:


