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Sam
envatting

Samenvatting: kwaliteit leeft! 
Wat gaat er goed bij Reinaerde en wat kan beter? Dat staat in dit jaarrapport 2018. Hierin 
schrijven we ook hoe het financieel is gegaan vorig jaar. Dit gecombineerde jaarrapport is 
een samenvoeging van jaarverslag en het Kwaliteitsrapport. Kwaliteitsthema’s voeren de 
boventoon, met inbreng van cliënten en medewerkers.

Cliënten geven gemiddeld een 8
Met elkaar bouwen we aan een betere wereld om ons heen waarin ieder een rol van 
betekenis heeft. Vanuit die missie bieden we mensen met een beperking de ondersteuning 
die het beste bij hen past. Volgens de cliënten zelf zijn we daar in geslaagd: zij beoordelen 
de kwaliteit van de begeleiding en zorg gemiddeld met een 8. Daar zijn we natuurlijk blij 
mee en we realiseren ons dat het altijd beter kan. Zeker omdat we ook grote verschillen 
tussen verschillende woningen/dagcentra zien.

Steeds beter in dialoog
Werken aan kwaliteitsverbetering doen we goed als we dat in een cyclisch proces 
doen. Dit hebben we mede als gevolg van het programma SLIMM werken geleerd de 
afgelopen drie jaar. Dit is een proces van nauwe samenwerking met cliënten, collega’s, 
familie, raden, toezichthouders en relaties. Werken aan kwaliteit is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid geworden. In dit rapport is een weergave van dit proces te vinden. 
De nadruk ligt op de bijdragen vanuit de verschillende regio’s, zowel van medewerkers 
als van cliënten zelf. We zien dat cliëntenparticipatie en regie door de cliënt in 2018 zijn 
versterkt. We voeren de ondersteuningsplangesprekken steeds beter in dialoog met cliënt 
en familie. Vorig jaar zijn we met een nieuw cliëntervaringsonderzoek gestart, ‘Dit vind 
ik ervan!’. Dat geeft ons handvatten om het gesprek met de cliënt over zijn mening aan 
te gaan. Daardoor komen we dichter bij de kern van kwaliteit en bij onze opdracht om 
voortdurend te verbeteren. Cliënten die naar een andere, beter passende woning willen 
verhuizen, kunnen deze nieuwe woning vaak moeilijk vinden. We constateren ook dat, 
willen we continuïteit van dienstverlening aan cliënten kunnen blijven waarmaken,  
we onszelf ook moeten verbeteren in goed werkgeverschap.  
De verbeterpunten en kwaliteitsopgaven die worden geconstateerd, zijn onder 
meer het verbeteren van de reflecties in teams, de verdere invoering van het 
cliëntervaringsonderzoek en de verdere ontwikkeling van (de beschikbaarheid van) 
informatie over kwaliteit in de teams (zie hoofdstuk 5).

Intern reflecteren helpt ons verder
Medezeggenschap speelt een belangrijke rol bij alles wat we doen. De bevindingen 
vanuit de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad nemen we ter harte. De centrale 
cliëntenraad merkte op dat er veel lokale verschillen zijn, dat cliënten gehoord en gezien 
willen worden en dat medewerkers ruimte nodig hebben om hun rol zo goed mogelijk 
in te kunnen vullen. De ondernemingsraad concludeerde dat medewerkers hart voor 
de cliënt en hun werk hebben en dat zij handvatten nodig hebben om dit werk zo goed 
mogelijk te kunnen doen. Ook zij willen meer gezien en gehoord worden. De raad van 
toezicht is overwegend positief over het afgelopen jaar en vraagt ons ervoor te zorgen dat 
onze werkwijzen bijdragen aan de veranderende rol van zorgorganisaties in de toekomst.

Goede dienstverlening door beter ondersteunde medewerkers
Samen met cliënten, familie, medewerkers, de cliëntenraad, de ondernemingsraad 
en de raad van toezicht willen we werken aan kwaliteit van bestaan voor cliënten 
en werkplezier en waardering voor medewerkers. Om dit te kunnen realiseren zijn 
duidelijke keuzes in wat we willen en doen nodig. Daarom heeft het bestuur de 
volgende conclusies getrokken:
• we versterken het evenwichtig werken in de driehoek cliënt, familie en medewerker
• we zijn ons bewust dat er lokale verschillen zijn
• we zorgen ervoor dat we onze basis nog beter op orde krijgen

Tot slot geven we prioriteit aan projecten die de dienstverlening aan cliënten 
verbeteren en medewerkers daarbij meer ondersteuning bieden zoals RAAK en 
positieve gezondheid. 

Ook Kees Kortekaas hielp een handje mee 
tijdens een golftoernooi in Vianen, georgani-
seerd door een autobedrijf. De opbrengst ging 
in zijn geheel naar Reinaerde.
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1. Inleiding 
In de evaluatie van de verslaglegging over 2017 (jaarverslag en kwaliteitsrapport) is 
besloten om over 2018 een Jaarrapport Reinaerde te maken met kwaliteitsthema’s als 
kern van de verslaglegging (deel 1) en daarbij een extra small versie (deel 2) van het 
jaarverslag (enkele governance-onderdelen en de jaarrekening). 

De strategische keuze is gemaakt om het lokaal aansluiten te versterken. Het ligt daarom 
voor de hand om informatie voor inhoudelijke terugkoppeling op herkenbare resultaten, 
dilemma’s en verbeterpunten, vanuit de zes regio’s te genereren. Per regio zijn groepjes 
gevormd met onder meer cliënten, managers en medewerkers die het Jaarrapport lokale 
focus geven. Dit om meer vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid de resultaten op te 
halen, vervolgens hierop te reflecteren en daarover te rapporteren. De bijdragen uit de 
regio’s hebben we onverkort in dit rapport opgenomen. Dit levert een ander tekstueel 
niveau op vergeleken met vorige jaren en dat voelt ongemakkelijk. We zetten in op een 
gezamenlijk leerproces waar we een aantal jaren voor uittrekken. 

Het overall beeld voortkomend uit de lokaal geformuleerde resultaten over 2018 is 
gecombineerd met de Reinaerde brede rapportages over de resultaten op de jaardoelen 
om te komen tot kwaliteitsconclusies en reflectie.

De jaardoelen 2018 komen voort uit de strategie 2016-2018 ”Het beste uit jezelf halen” en 
zijn opgebouwd vanuit 4 perspectieven:
• cliënten ontwikkelen zich in de samenleving
• medewerkers groeien mee
• reinaerde is SLIMM georganiseerd
• waarde toevoegen aan de samenleving

Ter afsluiting van de strategie 2016 – 2018 en ter voorbereiding van de strategie 2019 - 
2021 combineerden we gedurende het gehele jaar het realiseren van doelen vanuit deze 
vier perspectieven met de ontwikkeling van vier hoofdlijnen voor de nieuwe strategie: 
• gezien en gehoord worden
• de kracht van samen
• werkplezier en waardering
• innovatie als motor
Deze vier nieuwe hoofdlijnen vormen de kapstok voor dit verslag.

  

Cliënten van Dennendal in Den Dolder zongen uit 
volle borst mee met Willeke Alberti. 
De zangeres trad op tijdens het jaarlijkse zomerfeest. 



Jaarrapport 2018

Beeld van Reinaerde

1312

Beeld van Reinaerde

2



Utrecht

Zeist

Woudenberg
Eemland

ontwikkeling 
en personeel

financiën en 
facilitair

klant, 
kwaliteit en 

markt

informatisering 
en 

automatisering

cliënten
medezeggen-

schap

cliënten
medezeggen-

schap

cliënten
medezeggen-

schap

cliënten
medezeggen-

schap

cliënten
medezeggen-

schap

cliënten
medezeggen-

schap

regio’s

STICHTSE VECHT,
DE RONDE VENEN,

WOERDEN,
MONTFOORT,
OUDEWATER

DE BILT, 
BUNNIK,

RENSWOUDE,
RHENEN, 

UTRECHTSE HEUVELRUG, 
WIJK BIJ DUURSTEDE

VEENENDAAL

HOUTEN,
IJSSELSTEIN,

LOPIK,
NIEUWEGEIN,

VIJFHEERENLANDEN

procesgroepen

VRIJWILLIGER

STRATEGIE

MONITORING

KWALITEIT

MEDEWERKERFAMILIE

INNOVATIE

CLIËNT

bestuur

centrale 
cliëntenraad

onder-
nemings-

raad

r
a
a
d

v
a
n

t
o
e
z
i
c
h
t

Jaarrapport 2018

14

Beeld van Reinaerde

152.1 Algemene identificatiegegevens
Adres Postbus 3364
Postcode 3502 GJ
Plaats Utrecht
Telefoonnummer 030 22 999 22
Kamer van Koophandel 30170001
E-mail info@reinaerde.nl
Website www.reinaerde.nl
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172.2 Visie
 
We vinden het belangrijk dat ieder mens gezien en gehoord wordt.
We gaan uit van de talenten en mogelijkheden van mensen.
Ieder mens is van betekenis voor een ander.
Het maakt niet uit of je cliënt bent of medewerker.
 
Wij willen dat mensen met een beperking de ondersteuning krijgen die het beste bij hen past.
Wij weten waar we zelf goed in zijn en wat anderen beter kunnen.
In dat geval doen wij graag een stap terug.
Want het gaat om jouw leven.
 
We noemen dit: podium geven aan samenspel.
Zo zetten we de toon voor een betere wereld.
In het groot en in het klein.
 
Wat gebeurt er om ons heen?
Mensen worden ouder. De vraag naar zorg, begeleiding en behandeling neemt toe. De ar-
beidsmarkt staat onder druk en grondstoffen raken op. We zien ook dat de menselijke maat 
belangrijker wordt. Toegankelijke, open gemeenschappen helpen daarbij. Talent en motiva-
tie zijn sterke bronnen voor veerkracht. Technologie en digitalisering nemen toe. Leven en 
wonen zijn op veel verschillende manieren mogelijk.

2.3 Een nieuwe koers; 
strategie 2019 -2021
De jaardoelen 2018 komen voort uit de strategie 2016-2018 “Het beste uit jezelf halen” 
en zijn opgebouwd vanuit 4 perspectieven:
• cliënten ontwikkelen zich in de samenleving
• medewerkers groeien mee
• Reinaerde is SLIMM georganiseerd
• waarde toevoegen aan de samenleving

Ter afsluiting van de strategie 2016 – 2018 en ter voorbereiding van de strategie 2019 - 
2021 combineerden we gedurende het gehele jaar het realiseren van doelen vanuit deze 
vier perspectieven met de ontwikkeling van vier hoofdlijnen voor de nieuwe strategie.

Wij kozen ervoor de strategie te ontwikkelen
• steeds samen met vertegenwoordigers van alle gremia (cliënten, cliëntvertegen-

woordigers, medewerkers van allerlei disciplines en organisatieonderdelen, raad van 
toezicht en externe relaties) en in wisselende samenstellingen

• vanuit de overtuiging dat een nieuwe koers ontwikkelen alleen kan door kwaliteit 
direct in de driehoek cliënt, familie, begeleider/behandelaar te starten

• op allerlei momenten in onze jaarcyclus, bijvoorbeeld tijdens de strategische dagen, 
tijdens ontwikkelbijeenkomsten en zogenoemde springcafé’s

• altijd op zoek naar input, herkenning en steun op de zich ontwikkelende lijn
Hulphond Rags leert de 12-jarige Rody van 
Remmerden om weerbaarder te worden. Door 
te oefenen met Rags staat Rody nu steviger in 
zijn schoenen. 
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Wij kwamen vrij vroeg in dit ontwikkelproces op vier hoofdlijnen, die we gedurende de rest 
van het jaar verder met elkaar aangescherpt hebben, namelijk:
• gezien en gehoord worden
• de kracht van samen
• werkplezier en waardering
• innovatie als motor
Aan de hand van alle input is de strategie 2019-2021 ‘Podium geven aan samenspel; op weg 
naar een betere wereld voor jou en mij’ samengesteld. In deze titel staat ook de kern van de 
nieuwe koers verwoord. Wij zijn ervan overtuigd dat we vooral in samenspel met anderen 
kunnen bijdragen aan de continuïteit van dienstverlening voor mensen met een beperking.

2.4 Kwaliteitskader Reinaerde
  

Reinaerde is na een uitgebreid oriëntatie- en adviestraject op 15 september 2018 
overgegaan van het HKZ- kwaliteitssysteem naar het Kwaliteitskader Reinaerde. We 
werden één keer per jaar op de HKZ-normen beoordeeld door DEKRA en kregen daarbij 
verbeterpunten waarmee we aan de slag konden. We willen echter meer aandacht voor 
het continu verbeteren van de kwaliteit van begeleiding en ondersteuning voor de cliënt. 
Niet omdat ‘het moet voor de HKZ’ maar omdat we het zélf willen. De geldende wet- 
en regelgeving en kwaliteitsnormen voor de gehandicaptenzorg blijven uitgangspunt, 
maar de nieuwe systematiek draagt meer bij aan herkenbaarheid en stimulans voor 
medewerkers. Leren en ontwikkelen krijgen in de praktijk meer accent. Én is er meer 
aandacht voor wat cliënten zelf vinden van kwaliteit. 

Het Kwaliteitskader Reinaerde is het geheel van normen, regels, afspraken en werkwijzen 
die samen zorgen voor de kwaliteit en veiligheid voor de cliënten. De bouwstenen en 
thema’s uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKGZ) maken daarvan onderdeel 
uit, aangevuld met onderwerpen die we belangrijk vinden; belangrijk met het oog op 
onze koers, continu verbeteren en de accenten die we willen leggen. En met het oog op 
goede verantwoording aan inspecties, gemeenten, financiers en andere controlerende en 
toetsende instanties.

Tot dusver zijn er zo’n 30 onderwerpen benoemd in het Kwaliteitskader Reinaerde. Aan 
elk onderwerp zijn normen gekoppeld en standaarddocumenten. Bij de normen zijn onder 
meer de toetsingsnormen opgenomen die de inspectie hanteert bij toezichtbezoeken.

De onderwerpen zijn onderverdeeld in:
Proces rond de individuele cliënt (persoonsgerichte begeleiding en zorg)
Het gaat bijvoorbeeld over de ondersteuningsplancyclus, begeleiding en zorg met behulp 
van methodieken, multidisciplinair (samen)werken, vrijheidsbeperking, (mede)zeggenschap, 
cliëntervaring en moreel beraad.

Proces rond de professionele medewerker (betrokken en vakbekwaam)
De onderwerpen gaan over bijvoorbeeld nieuwe medewerkers inwerken, opleiden, leren en 
ontwikkelen, teamreflectie, medewerkerstevredenheid, verzuim en re-integratie.

Proces rond de organisatorische sturing op kwaliteit en veiligheid (cliënten, medewerkers, 
gebouwen, voorzieningen)
Denk daarbij aan bijvoorbeeld omgaan met incidenten en calamiteiten, privacy en infor-
matiebeveiliging, bedrijfshulpverlening, brandveiligheid en bedrijfscontinuïteit, interne 
audits, risico-inventarisatie & -evaluatie, onderhoud.
Het Kwaliteitskader Reinaerde stimuleert medewerkers de begeleiding en ondersteuning 
voortdurend te verbeteren. Verbeterpunten voor betere kwaliteit worden zichtbaar, deze 
vertalen we naar concrete (SLIMME) acties. En het is een handvat voor verantwoording.

 

2.5 Op weg richting de 4 nieuwe 
hoofdlijnen
Van perspectief ‘Cliënten ontwikkelen zich in de samenleving’ naar hoofdlijn 
‘Gezien en gehoord worden’
Bij de afsluiting van het jaarplan 2018 en de strategie 2016-2018 stellen we vast dat 
‘Cliënten ontwikkelen zich in de samenleving’ een goed gekozen en goed uitgewerkt 
perspectief is geweest. Wij zien een aantal sterke punten en een aantal (verbeter)punten 
die we meenemen voor de komende jaren.

Sterke punten
• onze strategische keuze ‘We bieden alle cliënten ondersteuning vanuit eenzelfde 

geïntegreerde visie op mens en samenleving, 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 ingenomen. In 
hoofdstuk 3 zijn per regio veel mooie voorbeelden te lezen

• het onderwerp zeggenschap nieuwe stijl, individueel en collectief staat prominent op 
de agenda

Goede kwaliteit van bestaan 
voor de cliënt

Goede begeleiding en zorg

Met behulp van een 
SLIMM-kwaliteitssysteem 

(Kwaliteitskader Reinaerde)

Intern verbeteren Extern verantwoorden

Goede kwaliteit van bestaan 
voor de cliënt

Goede begeleiding en zorg

Met behulp van een 
SLIMM-kwaliteitssysteem 

(Kwaliteitskader Reinaerde)

Intern verbeteren Extern verantwoorden
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Wat nemen we mee voor de komende jaren?
•  ‘luisteren naar de cliënt, hem horen en zien’ nemen we nog nadrukkelijker als 

uitgangspunt van al ons handelen
•  we intensiveren de samenwerkingsrelaties met partners, omdat zij bijdragen aan 

maatwerk voor de cliënt
• we willen graag dat nog meer mensen met een beperking voor Reinaerde kiezen
• methodisch onderbouwen van de manier waarop we, in lijn met de strategie en 

vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving, gevarieerd invulling geven aan 
medezeggenschap en dit integreren in het dagelijks werk

• dicht(er) bij de kwaliteitsvraag van cliënten komen en gericht werken aan de 
versterking van kwaliteit van bestaan

Van perspectief ‘Medewerkers groeien mee’ naar hoofdlijn ‘Werkplezier 
en waardering’
De roep om versterking van het medewerkersperspectief heeft afgelopen jaar veel steun 
gekregen, niet alleen van medewerkers zelf, ook van familieleden en externe relaties.

Sterke punten
• medewerkers zijn enthousiast betrokken bij continu verbeteren, veranderen en 

vernieuwen
• gezondheid en vitaliteit is een belangrijk onderwerp van gesprek voor en met 

medewerkers
• medewerkers van alle teams nemen initiatieven op het gebied van sociale participatie, 

innovatie en duurzaamheid. In hoofdstuk 3 zijn per regio veel mooie voorbeelden te lezen

Wat nemen we mee voor de komende jaren?
Het belang om waardering voor de medewerker in de uitoefening van zijn vak zichtbaar-
der en voelbaarder te maken; de medewerker voelt zich gezien, gehoord en gewaardeerd.
• de medewerker voelt zich gesteund om regie over het eigen leven te voeren
• doorgaan op het pad van leren en reflecteren omdat dit bijdraagt aan onze 
 ontwikkeling, zowel persoonlijk en als team
• werken aan goed werkgeverschap

Van perspectief ‘Reinaerde is SLIMM georganiseerd’ naar de hoofdlijnen 
‘De kracht van samen’ en ‘Innovatie als motor’
Het programma SLIMM (SLIMM = Samen Leren op Intrinsieke wijze het werk Makkelijker 
te Maken) hebben we eind 2018 met succes afgerond en is nu als werkmethode om 
continu te verbeteren in operationele processen geborgd. In de strategie 2019 – 2021 
richten we ons op het continu innoveren en verbeteren van samenspel in de lokale 
samenleving.

Sterke punten
• in ons werk hebben we een effectieve en inmiddels breed beproefde methode (SLIMM) 

geïmplementeerd om operationele processen continu te verbeteren met de klant als 
uitgangspunt

• we hebben een transitie van Informatie & Automatisering (I&A) doorgevoerd, waardoor 
we meer gebruikmaken van de gestandaardiseerde werkprocessen binnen de Carante 
Groep; hierdoor is meer ruimte ontstaan voor innovatie en de verbinding van I&A met 
de zorg

Kunstenaar Lewis Parrington-Stack is ook rapper. 
Samen met zijn collega-kunstenaars van 
Atelier De Wijde Doelen in Utrecht maakte 
Lewis een videoclip om geld in te zamelen voor 
een gezamenlijke studiereis.
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2.6 Cijfers 2016 – 2018• er is brede herkenning gekomen op de strategie 2019 - 2021 ‘Podium geven aan  
samenspel’; samenwerkingspartners willen graag met ons nieuw samenspel ontwerpen, 
innoveren en uitvoeren gericht op het beter laten functioneren van de 

 lokale samenleving waarin iedereen een rol van betekenis heeft
• we hebben cliënten en medewerkers breed laten ervaren wat technologische innova-

ties kunnen betekenen voor het dagelijks leven. Het samenspel tussen mens en tech-
niek voor een goede en menswaardige dienstverlening aan cliënten lijkt kansrijk

Wat nemen we mee voor de jaren 2019 - 2021?
• we zien een breed draagvlak ontstaan voor het gebruik van technologische innovatie 

om ons werkplezier te vergroten. Daarom vergroten we onze kennis en interesse op het 
gebied van technologie en digitale vaardigheden

• om toekomstbestendige en effectieve zorg te bieden in een goede prijs-kwaliteitver-
houding organiseren we onze dienstverlening veel meer samen met andere partners in 
het sociaal domein

• we bieden meer dienstverlening aan gericht op preventie en zo lang mogelijk thuis 
wonen

• we werken gerichter samen in multidisciplinaire teams om maatwerk te kunnen bieden 
bij complexe, lokale vraagstukken

Van perspectief ‘Maatschappelijk toegevoegde waarde is essentieel onderdeel 
van de bedrijfsvoering’ naar geëxpliciteerde kaders voor de bedrijfsvoering
In 2018 heeft de versterking van continuïteit van de dienstverlening in het 
sociaal (gemeentelijk) domein veel aandacht gekregen. In bedrijfsvoerings- en 
besluitvormingsprocessen maken we zichtbaar wat – lokaal- onze maatschappelijk 
toegevoegde waarde is. In de strategie 2019 – 2021 willen we meer innovatieve en 
duurzame oplossingen realiseren: innovatie als motor. De financiële kaders voor de 
bedrijfsvoering hebben we geëxpliciteerd.

Sterke punten
• het aantal cliënten waaraan wij onze dienstverlening aanbieden in het gemeentelijk 

domein is opnieuw fors gestegen (en daarmee ook de omzet). Wij worden veel gevraagd 
mee te denken met nieuwe lokale initiatieven

• we hebben de kritische ratio’s voor integrale sturing op zorg- en vastgoedexploitatie 
gedefinieerd, eigen gemaakt en vertaald in het meerjarenperspectief

• op basis van een inzichtelijk financieel meerjarenperspectief hebben we vertrouwen 
gekregen van financiers en Waarborgfonds voor de financiering en borging van nieuwe 
woningen voor meerdere jaren

Wat nemen we mee voor de jaren 2019 - 2021 als het financieel kader?
• de sturing op en verbetering van het rendement willen we meer gericht en 

onderbouwd realiseren. Het stellen van maatschappelijke en financiële criteria voor de 
portfolio’s van de dienstverlening helpt daarbij

• we realiseren een integrale kostprijscalculatie en rolling forecast waarmee we 
integraal rapporteren, verbeterplannen opstellen en besluitvorming realiseren. We gaan 
explicieter sturen op het resultaat van niet-rendabele dienstverlening, commerciële 
locaties en de tien woningen/dagcentra die financieel het minst gezond zijn

• we voeren strategische projecten uit die een kanteling in de bedrijfsvoering realiseren; 
de combinatie van standaardisatie en maatwerk vormt het adagium voor  
de bedrijfsvoering

Cliënten en 
Medewerkers

Aantal 
cliënten

Aantal 
cliënten:

3600

Financierings
bronnen

Aantal 
medewerkers

Aantal fte

2016  2017  2018

2016  2017  2018

2016  2017  2018
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24
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38
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40
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54

34
00
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47% Wlz
21% Jeugdwet
13% Zorgverzekeringswet
12% Wmo
7% Overig

86% Wlz
6% Jeugd
2% Wmo
6% Overig
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Beeld van Reinaerde

2.7 Realisatie Wmo en Jeugd 
inkoopregio’s

De hoofdpunten van onze opdracht namens de gemeenten

Gemeentelijke 
inkoopregio

vraag aan
Reinaerde
vanuit Wmo

vraag aan
Reinaerde 
vanuit Jeugdwet

inhoudelijk gerealiseerd inhoudelijk gerealiseerd

Eemland
(zie pag. 46)

Individuele en groeps-
gerichte begeleiding en 
ondersteuning

E 285.000 
(is inclusief 

sociaal team)

Individuele en gezins-
gerichte begeleiding 
en ondersteuning

E 383.000

Lekstroom
(zie pag. 42)

Individuele en groeps-
gerichte begeleiding bij 
wonen en dagbesteding

E 687.000 Individuele en gezins-
gerichte begeleiding 
voor jeugd

E 2.343.000

Utrecht
(zie pag. 30)

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

E 1.245.000 Individuele en 
gezinsgerichte 
aanvullende zorg 
voor jeugd

E 3.064.000

Utrecht West
(zie pag. 34)

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

E 173.000 Individuele en gezins-
gerichte begeleiding 
en zorg voor jeugd op 
basis van 1 jongere, 
1 plan

E 954.000
(is inclusief 

sociaal team)

Utrecht Zuidoost
(zie pag. 38)

maatwerk in individuele 
en groepsgerichte 
begeleiding

E 434.000 Individuele en 
gezinsgerichte hulp 
en behandeling voor 
jeugd

E 1.388.000

Veenendaal &
Rhenen, Foodvalley
(zie pag. 50)

Individuele en groeps-
gerichte dagbesteding

E 374.000 Individuele en gezins-
gerichte begeleiding 
voor jeugd

E 1.325.000

Totaal (gerealiseerd) E 3.198.000 E 9.457.000

Youssef el Aita is lid van Sportclub 
Dennendal. Door het sporten kan Youssef 
zich beter ontspannen.
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Terugblik; dit hebben we 
gedaan en bereikt

3
In de navolgende rapportage 
over het verslagjaar 2018 kiezen 
we ervoor om ruim aandacht te 
besteden aan de gegevens die 
door cliënten en medewerkers 
uit de verschillende regio’s 
zijn geschreven vanuit lokaal 
perspectief. 
Per hoofdlijn (gezien en 
gehoord worden, werkplezier 
en waardering, de kracht van 
samen, innovatie als motor) 
is gereflecteerd op wat er in 
2018 is bereikt. Medewerkers 
schreven over hun eigen regio, 
we kiezen ervoor hun teksten 
zoveel mogelijk onverkort te 
presenteren.

Aansluitend wordt een 
aantal gemeenschappelijke 
onderwerpen en thema’s vanuit 
Reinaerdebreed perspectief 
beschreven.
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28 Werkgebied Reinaerde

Regio
Noordwest-Utrecht 

Regio
Woudenberg en Eemland

Regio
Heuvelrug Veenendaal

Regio
Zeist

Regio 
Lekstroom



Werkplezier en waardering 

Teamreflectie
In 2018 zijn 10 teamreflecties uitgevoerd. Op 
een van de dagcentra was het onderwerp ‘het 
beste uit jezelf halen en de cliënt centraal 
stellen’. Het dagprogramma is besproken en er 
is aandacht geweest om de cliënt meer eigen 
regie te geven. Hier is een plan voor opgesteld, 
dat in 2018 is geëvalueerd. Uit die evaluatie 
kwam naar voren dat er nog verbeteringen 
mogelijk waren. Zo bleek dat er in de pauze-
momenten signalen van cliënten onvoldoende 
werden opgemerkt. Naar aanleiding daarvan 
is in kaart gebracht wat de cliënten op dat 
moment nodig hebben.
We konden de cliënt ook nog meer regie geven 
in het organiseren van feesten en thema’s. Er 
is een stemsysteem bedacht waarmee cliënten 
hun keuze duidelijk kunnen maken.
Op een ander dagcentrum is met het hele 
team in kaart gebracht wat werkgeluk voor 
hen betekent. Dit is een belangrijk onderwerp, 
omdat cliënten er direct iets van merken. Via 
post-its werden verschillende categorieën 
gemaakt, zoals sfeer, goede arbeidsomstan-
digheden, zelfontwikkeling, tijd voor cliënten 
enz. Snelle successen zijn ingezet. Het rooster 
wordt nu in gezamenlijkheid besproken. Er 
zijn begeleiders van groep gewisseld. Ouders 

geven aan dat de nieuwe energie in de teams 
gezien werd.
Ook communicatie met ouders is in een 
teamreflectie naar voren gekomen. Een open 
communicatie met goede verwachtingen naar 
beide kanten draagt bij tot meer vertrouwen 
en samenwerking tussen ouders en begelei-
ders. Er is vervolgens in kaart gebracht wat de 
behoeftes zijn van ouders op dit vlak.

Een aantal medewerkers is in 2018 opgeleid 
tot Lean Green Belt. Zij zijn ingezet om op 
verschillende dagcentra voor verbeteringen te 
zorgen. Zo is er bij een dagcentrum gewerkt 
aan het verbeteren van de ondersteuningsplan 
(OP) cyclus, waardoor dubbel werk is wegge-
haald, OP’s weer op tijd zijn en werkdoelen 
correct worden opgesteld en geëvalueerd. Bij 
woningen zijn taken opnieuw verdeeld, zodat 
we meer tijd voor de cliënt hebben. Bij een 
eetatelier zorgt een aangepaste productre-
gistratie voor minder verspillingen en fouten. 
Daarnaast vraagt het personeelstekort om 
gerichte keuzes. Door bij een groot aantal 
woningen en dagcentra te beginnen met een 
dagstart, waarbij we knelpunten en oplossin-
gen benoemen, is er meer overzicht ontstaan. 
Ook werken we daar nu SLIMM.
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Gemeente Utrecht

Regio Utrecht

Innovatie als motor

Bij Remake is een laserprinter gekocht. Hiermee 
worden nieuwe producten gemaakt. Met de 
nieuwe printer kunnen op verschillende manie-
ren allerlei producten worden gesneden, en je 
kunt er letters mee inbranden in hout. Cliënten 
hebben nu naast de gebruikelijke houtwerk-
zaamheden ook digitale werkzaamheden. Op de 
computer wordt - met ondersteuning van een 
begeleider - een format gemaakt. De laserprinter 
maakt het vervolgens precies na.
De CRDL is aangeschaft voor kinderdagcentrum 
De Ster. Dit is een ovaal houten voorwerp dat 
een diep zingend geluid maak als je het aan-
raakt. Dankzij de CRDL zijn er mooie, verdiepen-
de contactmomenten gezien tussen kinderen en 
begeleiders.
Er zijn twee robotpoezen aangeschaft bij 
Voordorp en dagcentrum ‘t Zand. 

Cliënten vinden de robotpoes leuk. Het robotdier 
heeft de alertheid verhoogd. De cliënt heeft de 
begeleider op dat moment wat minder nodig, 
omdat de poes interessant is. Begeleiders kun-
nen hun aandacht daardoor makkelijker verdelen 
over de cliënten. De kwaliteit van zorg wordt op 
deze manier verhoogd.

Bij kinderdagcentrum De Ster haalt een buurt-
bewoonster iedere vrijdagmiddag eten op, dat 
anders na het weekend over datum zou zijn. Ze 
geeft het aan haar dieren.
In 2018 is op De Ster een projectteam duurzaam-
heid opgericht om de bewustwording op dit vlak 
bij begeleiders te verhogen. Ook onderzoekt dit 
team hoe dit kinderdagcentrum nog duurzamer 
kan worden. Op dagcentrum ’t Zand worden al-
leen nog biologisch afbreekbare schoonmaakmid-
delen gebruikt. In 2019 wordt dit uitgebreid naar 
duurzame verzorgingsproducten.

Terugblik, dit hebben w
e gedaan en bereikt

Methodieken

Bij logeerhuis Hondsrug en kinderdagcentrum 
De Ster is er gewerkt aan ‘Driehoekskunde’. 
Ouders en begeleiders werden uitgenodigd 
voor het theaterstuk ‘Lastige ouders’, waarna 
een dialoog ontstond over communicatie. Dit is 
later tijdens een studiedag verder besproken. 
Door dit gesprek kwam er bewustwording en 
begrip bij beide partijen, waardoor het vertrou-
wen en de samenwerking zijn versterkt.
Op de woning aan de Marokkodreef en bij 
kinderdagcentrum Oikos zijn we een proef 
begonnen met de methodiek Triple C.

Op dagcentrum ’t Zand en kindercentrum 
De Ster zijn LACCS-coaches opgeleid die de 
methodiek LACCS invoeren. LACCS staat voor: 
Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Com-
municatie en een Stimulerende tijdsbesteding. 
Het is bedoeld om mensen met ernstig meer-
voudige beperkingen een zo goed mogelijk 
leven te laten hebben. De ondersteunings-
plangesprekken worden aangepast aan de vijf 
pijlers van LACCS, in de vorm van een ‘goed 
leven gesprek’. 

Gezien en gehoord worden

Cliënten geven Reinaerde gemiddeld een 8.4. 
Mohammed geeft zelfs een 9.5. “Dan kunnen ze 
nog verbeteren. Als ik een 10 geef dan kunnen 
ze niet meer groeien”. Groei en werken aan je 
doelen vindt Mohammed erg belangrijk. Ellen 
geeft ons een 8.5: “De begeleiders zijn super. 
Soms kan het nog beter. Dan wordt er onvol-
doende rekening gehouden met de handicap.”
De ondersteuningsplannen zijn in de regio nog 
niet helemaal op orde. 54% van de cliënten 
heeft een correct ingevoerd plan. Het correct 
invoeren van de plannen in de computer is een 
verbeterpunt in 2019.
In 2018 waren er meer agressie-incidenten 
dan in 2017, namelijk 797 incidenten. We zien 
dat er meer instroom is van cliënten met 
complexe gedragsproblemen. Samen met de 
gedragskundigen kijken we hoe we het beste 
kunnen handelen. Er is veel aandacht geweest 
voor het op tijd en zorgvuldig rapporteren, dit 
kan de stijging deels verklaren.

In de regio waren 405 medicatie-incidenten. 
Er is in 2018 een medicatieverbetertraject 
gestart. Op één plek wordt nu bij elke melding 
met elkaar besproken waar het mis is gegaan 
en hoe het beter kan. Daarnaast wordt het 
onderwerp met regelmaat besproken in de 
teamvergaderingen. Dit werkt heel goed.
We kennen geen cijfers van het aantal vrij-
heidsbeperkende maatregelen in 2017. In 2018 
waren het er 108. Deze maatregelen worden 
regelmatig geëvalueerd. Waar mogelijk worden 
ze afgebouwd.
Het aantal klachten van cliënten is verminderd 
van 27 in 2017 naar 8 in 2018. Ellen vond dit 
een fantastisch resultaat. Mohammed: “Als ik 
een klacht heb dan zeg ik: Ik ben het er niet 
mee eens. Dan bespreek ik het onder 4 ogen. 
Mijn begeleider zei laatst: als je problemen 
hebt dan ben ik er voor jullie. De begeleiders 
hebben een taak en zijn er ook voor ons. Zo zijn 
we een groepje!”.

Gezien & gehoord worden 2017 2018

Clientervaringen rapportcijfer
(*in 2017 nog geen lijst in PlanCare) - 8,4

Ondersteuningsplannen actueel
(in PC2 binnen 1 jaar herzien/getekend) 75% 54%

Aantal agressie incidenten 537 797

Aantal medicatie incidenten
(*in 2017 nog niet apart in systeem op te tellen) - 405

Aantal klachten van cliënten
(klachtenfunctionaris + VGU-klachtencommissie) 11 8
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Samen zorgen we dat de bussen schoon 
worden. Ik begin elke dag met een kopje koffie. 
Daarna kijk ik op de lijst welke bus gedaan 
moet worden. Met de hogedrukspuit spuit ik de 
bus schoon. Het is erg leuk om hier te werken. 
Dat ze schoon de deur uitgaan maakt me blij. 
De schoonmakers zijn trots op mij. Met het 
pasje van U-OV kom ik de bus in en kan ik met 
de bus door Utrecht reizen. Door mijn werk 
ken ik heel veel buschauffeurs. Ik weet wie op 
welke route zit. Ik kwam laatst iemand tegen 
op het station die ik kende van mijn werk. Ik 
heb een grote wereld zo! Dat vind ik heel fijn.
Laatst was de schoonmaker met wie ik 
die dag zou werken ziek. Ik heb toen zelf 
gevraagd welke bus ik kon doen. De bus 
heb ik alleen gedaan! Hiervoor heb ik op 
een kinderdagverblijf gewerkt. Daar had ik 
geen goede ervaring. Nu word ik erg goed 
behandeld, ze gaan goed met me om. Ik voel 
me hier goed, het is erg leuk! Ik wil nooit meer 
terug. Ik geef het Cleanteam een 20!”

“Ik ben Miranda en ik ben 24 jaar. Ik werk 
nu een jaar bij het Cleanteam en maak 
bussen schoon. Ik werk heel zelfstandig in de 
behandelruimte. Ik zag daar schoonmakers 
werken en vroeg wat ze deden. Nadat ik 
had meegelopen vond ik dat nog leuker dan 
werken in het grote Cleanteam. Nu werk ik 
samen met de schoonmakers van U-OV!

“Ik voel mij 
hier goed, 

het is
erg leuk!”

CliëntverhaalMirandaDe kracht van samen

Jeugd, gezin en veiligheid
We werken aan het verder vormgeven van de 
ondersteuning en aanvullende zorg dichtbij 
het kind en zijn gezin. We werken in de buurt 
waar het kind woont, vanuit de leefomgeving 
en het perspectief van kind en gezin.

Doorstroming
Op dit moment zijn er knelpunten in de 
doorstroming. Er zijn te weinig dagbeste-
dingsplekken voor volwassen cliënten met 
een intensieve begeleidingsvraag of met een 
ernstig meervoudige beperking. Op de voor 
hen aangewezen dagbestedingscentra is geen 
plaats meer. Daardoor kunnen cliënten van 18 
jaar en ouder niet uitstromen uit de kinder-
centra. Gevolg hiervan is dat het ook moeilijk 
wordt om vanuit de thuissituatie in te stromen 
in de kindercentra. Deze situatie zorgt voor nog 
meer vertraging in de instroom. 
Met name voor kinderen met een intensieve 
begeleidingsvraag zijn weinig plekken in de 
kindercentra. Dit knelt met de uitgangspunten 
van de gemeente Utrecht. De gemeente wil dat 
iedereen de juiste zorg heeft en dat kinderen 
met een zorgvraag binnen een bepaalde ter-
mijn de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast 
schuurt de vertraging bij de instroom ook met 
het zogeheten ‘Jeugdwet-vierkant’ (het budget-
taire kader). Op een gegeven moment is het 
geld namelijk op en kunnen we geen kinderen 
meer plaatsen, terwijl ons wel gevraagd wordt 
deze kinderen te helpen.
 
Onderwijs
De samenwerking met het onderwijs is verder 
voortgezet, met als doel passende zorg te 
bieden. Er is groei bij de ambulante dienst-
verlening. Wel zien we meer aanmeldingen 
van kinderen die uiteindelijk toch uitvallen op 
school. Deze kinderen hebben meer zorg of 
begeleiding nodig. De doelen van de gemeente 
gaan goed samen met de doelen en de koers 
van Reinaerde.
 
Kostenbeheersing
We willen graag goede zorg bieden en tegelij-
kertijd binnen het budget blijven. Dat vraagt 
nog wel aandacht.

RAAK
In 2018 zijn we stapsgewijs met RAAK gaan 
werken. Met RAAK kan zo snel mogelijk de best 
passende zorg worden aangeboden. Bij deze 
aanpak gaat degene met een ondersteunings-
vraag in gesprek met een van de medewerkers 

van RAAK. Samen wordt besproken welke  
behandeling of ondersteuning nodig is.  
Er is alle ruimte om vragen te stellen. De 
cliënt weet na het gesprek meteen waar hij/zij 
terecht kan en welke ondersteuning hij/zij via 
Reinaerde kan krijgen. De gemeente volgt dit 
denken vanuit positieve gezondheid met grote 
belangstelling.
 
We hebben te maken met een groeiende vraag, 
zowel consultatief en ondersteunend, als op 
het gebied van diagnostiek en behandeling. 
We ondersteunen en dragen bij aan aanvullen-
de (specialistische) zorg in de buurt. Medewer-
kers van Reinaerde werken samen in en met de 
buurtteams.
 
Wmo
Vanuit de Wmo bleef het aantal vragen in 2018 
redelijk stabiel. Er waren minder nieuwe cliën-
ten met een woonvraag en iets meer cliënten 
die ambulante ondersteuning wilden. Ook was 
er meer vraag naar nieuwe/andere vormen 
van dagbesteding en werk; vormen die beter 
aansluiten op de wensen en behoeftes van 
cliënten en hun familieleden in de stad.
 
Samenwerking
We willen graag ondersteuning bieden aan 
iedereen - jong en oud - met een zorgvraag. Het 
vinden van geschikte plekken in Utrecht blijft 
lastig. Tegelijkertijd ligt er ook een uitdaging 
om samen met zorgpartners nieuwe onder-
steuningsvormen te ontwikkelen.
 
Er ontstaan tevens nieuwe samenwerkingsver-
banden, zoals Homerun, samen met Humanitas 
en Abrona. Dat komt niet alleen doordat er te 
weinig plek is op dagcentra in Utrecht, maar 
ook door de krapte op de arbeidsmarkt die het 
moeilijk maakt collega’s te vinden.  
Daarnaast ontwikkelen we samen met de ge-
meente en zorgpartners een visie op aanslui-
tende zorg vanuit onderwijs naar werk, voor 
18-/18+. In 2019 en 2020 wordt dit verder 
uitgewerkt.
 
Netwerk
We hebben een stevig netwerk. Reinaerde werd 
als expert gezien en gehoord op verschillende 
thema´s.

Kinderdagcentrum De Ster werkt veel samen 
met de reguliere kinderdagverblijven KOKO en 
Smallsteps, en met de basisschool in de wijk. 
Daarnaast zijn er contacten met verschillende 
bedrijven. De Ster heeft de gemeente Utrecht 
geadviseerd over het bouwen en inrichten van 

een speeltuin voor kinderen met een 
ernstige beperking in de wijk. Kinder-
dagcentrum Oikos is gevraagd mee te 
denken over het anders inrichten van de 
parkeerplaats.
 
Cliënten die op de Grote Trekdreef 
wonen, werken vanuit dagbesteding 
`t Trefpunt samen met de voedseltuin 
Overvecht. In de gemeenschappelijke 
tuin worden biologische producten 
geteeld en verkocht aan restaurants en 
kookgroepen in de wijk. Cliënten van de 
Grote Trekdreef werken ook in verpleeg-
huis Huis aan de Vecht.
We werken daarnaast samen met de 
kringloop in Overvecht. De contacten op 
het bedrijventerrein in de Meern zijn in 
2018 uitgebreid en verstevigd. Met Roka-
tec is een mooie samenwerking ontstaan, 
die in 2019 wordt uitgebreid. Een groep 
van 4 tot 6 cliënten werkt een aantal 
dagen in de week onder begeleiding bij 
Rokatec. Twee cliënten werken er zelf-
standig, met begeleiding op afstand.

Werkplezier en waardering 2017 2018

Aantal teamreflectieverslagen 0 10

Aantal uitgevoerde audits 9 5

Aantal risico inventarisaties en evaluaties 11 13

Aantal veiligheidstrainingen 28 16

Aantal SLIMM verbeteraars in de regio 8 11

Aantal klachten van medewerkers 0 0
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Gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, 
Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden 

Regio Noordwest-Utrecht

Innovatie als motor

Op een aantal plekken zijn de meeste 
lampen vervangen door LED-verlichting. 
Op de Selma Lagerlöfweg en bij kin-
derdagcentrum Woerden is er aandacht 
voor het klimaat. De toegankelijkheid 
van kinderdagcentrum Woerden is 
vergroot door een rolstoelhelling. Bij 
kinderdagcentrum Woerden en het CAB 
wordt gezonder gegeten. Bij het Digi-
team wordt de werkdruk beter verdeeld. 
Ook is de webwinkel vernieuwd en hele-
maal klaar voor de toekomst.

Gezien en gehoord worden

Cliënten geven Reinaerde een 7,7. Frieda en 
Femke sluiten zich hierbij aan. 95% van de 
ondersteuningsplannen is op orde, dat is iets 
meer dan in 2017. Frieda vindt het belangrijk 
dat ze een ondersteuningsplan heeft. “Het 
moet van de wet en als je geen plan zou heb-
ben, dan weten begeleiders zoals flexwerkers 
eigenlijk niet zo goed wat ze moeten doen.”
In 2018 zijn 103 agressie-incidenten gemeld. 
In 2017 waren dit er 130. Frieda vertelt dat 
bepaalde mensen wel schreeuwen, maar dat 
ze dat zelf niet weten en dat ze niet gevaar-
lijk zijn’. Ze noemt dit geen agressie maar een 
uiting van frustratie.
In 2018 waren er 228 medicatie-incidenten. 
Frieda geeft aan dat mensen medicatie soms 
niet op tijd krijgen omdat de begeleiding net 
pauze heeft, of omdat ze iets anders aan het 
doen zijn. Dit zou beter kunnen, volgens Frieda. 
“Niet iedereen is bevoegd om medicatie uit 
te delen en nu krijg je soms je pillen van een 
begeleider met wie je niet zo goed op kan 
schieten. Je krijgt je pillen liever van iemand 
met wie je wel overweg kan”, zegt ze.

In 2018 zijn we actief bezig geweest met de 
medicatieveiligheid door een verbetertraject 
uit te voeren. Het aantal medicatiefouten in 
woningen die meedoen aan het verbeterplan is 
gedaald.

Frieda vindt het vrijheidsbeperkend dat som-
mige cliënten niet bij familie of vrienden op 
bezoek kunnen, omdat ze niet met de taxi kun-
nen reizen. Ze krijgen dan wel hulp van bege-
leiding. Frieda vindt dat ze zelf vrij is en eigen 
regie heeft. Ze probeert alles zelf te doen en 
als ze hiervoor de tijd neemt, lukt het ook wel. 
Frieda maakt zelf keuzes, vaak in samenspraak 
met haar familie. Ze wil namelijk niet alles met 
de begeleiding bespreken.
Er zijn in 2018 vier klachten ingediend door 
cliënten. Frieda vindt dat dit aantal meevalt. 
Ze heeft zelf ook wel eens een klacht gehad. 
Ze woonde toen naast iemand met wie ze niet 
overweg kon. Frieda heeft dat toen aange-
geven bij de begeleiding, die dit goed heeft 
aangepakt. Frieda is toen verhuisd.

De kracht van samen

We hebben binnen onze gemeenten een stevig 
netwerk. We hebben kennisgemaakt met enke-
le wethouders, onder meer tijdens het 5-jarig 
bestaan van kinderdagcentrum Woerden. Graag 
willen we ook nog kennismaken met de nieu-
we wethouders van De Ronde Venen. Een ver-
beterpunt in de samenwerking met gemeenten 
is de tijdige afgifte van beschikkingen. Daar 
gaan we harder aan trekken.
Het aanbod aan mensen met LG/NAH mag van 
ons wel worden uitgebreid en dit hebben we 
bij de gemeenten onder de aandacht gebracht.
Bij de Selma Lagerlöfweg is er geflyerd in de 

buurt, waardoor er 5 nieuwe vrijwilligers zijn 
gevonden. Daar zijn we erg blij mee. Ook het 
Digiteam Woerden heeft veel nieuwe samen-
werkingen gekregen, naar aanleiding van 
matches op de Beursvloer.

Op het gebied van de leefomgeving van 
cliënten zijn er kleine aanpassingen gedaan 
die voor cliënten juist een groot verschil ma-
ken. Zo is een keuken bij de Selma Lagerlöfweg 
nu beter te gebruiken door mensen met een 
rolstoel, heeft De Werkspecht een toilet spe-
ciaal voor mindervalide mensen en heeft het 
Centrum voor Advies en Behandeling betere 
flexibele werkplekken.

Werkplezier en waardering 2017 2018

Aantal teamreflecties 6 8

Aantal uitgevoerde audits 3 5

Aantal risico inventarisaties en evaluaties
(besproken / afgerond)

4 5

Aantal veiligheidstrainingen 8 8

Aantal SLIMM verbeteraars in de regio 5 7

Aantal klachten van medewerkers 0 1

Werkplezier en Waardering
 
Dit is het eerste jaar dat op bijna alle wonin-
gen en dagcentra een teamreflectie is gedaan. 
Acht daarvan hebben een reflectie ingeleverd, 
waarvan twee een verslag met betrekking 
tot hun deelname aan het kwaliteitstraject 
Planetree.
In het algemeen is de basiskwaliteit goed: 
ondersteuningsplannen zijn op orde, cliën-
tenraden hebben een duidelijke rol en op alle 
woningen en dagcentra zijn veiligheidsdagen 
en oefeningen gehouden.  
Er zijn ook punten waar de teams graag verder 
mee aan de slag willen. De ondersteunings-
plannen zijn weliswaar op orde, maar we 
willen graag ook nog zeker weten of iedereen 
ze op tijd leest. Ook willen we cliënten meer 
passende werkdoelen aanbieden. Verder willen 
we de samenwerking tussen wonen en dagbe-
steding verbeteren. Helaas zien we veel wisse-
lingen in personeel, waardoor de continuïteit 
soms in het gedrang komt. Deze punten willen 
we graag in goed onderling overleg vanuit de 
driehoek (cliënt, ouders, professional) verder 
bespreken.
In 2018 is op vier werkplekken begonnen 
met de dagstart. We willen nog meer uit de 
bestaande dagstart halen om de afstemming 
in het team te verbeteren. Daarnaast zijn 
medewerkers zelf en met hulp van een extern 
bureau aan de slag gegaan met verbetertrajec-
ten voor: 

• dossierbeheer
• bestellingen
• inco’s opruimen
• rooster en looproutes
• werkdruk verminderen
• afhandelen van agenda en rapportage 

Een aantal doelen is behaald. Zo werkt De 
Singelhof in Woerden nu met een volgsysteem 
om dossiers schoon en up to date te houden. 
Ook het opruimen van bestellingen en inconti-
nentiematerialen op De Merenhof in Abcoude 
is verbeterd. We zouden vaker met elkaar kun-
nen evalueren wat de resultaten en voortgang 
van projecten zijn. De verbetertrajecten 
worden daar volgens ons nog effectiever van.
Het team van De Amstelkade is bezig met 
een intensief teamontwikkelingstraject over 
samenwerken en professioneel handelen. De 
Merenhof en de Burgemeester Burgerhof wer-
ken met Planetree. We zijn begonnen om zo 
veel mogelijk SLIMM te werken. Eerst hebben 
we in kaart gebracht hoe het ervoor staat met 
SLIMM werken, en daarna hebben we met ons 
nieuwe SLIMM netwerk van Green Belters/ver-
beteraars besproken hoe we het aanpakken.
De Merenhof en Burgemeester Burgerhof heb-
ben een medicatieverbetertraject opgesteld. 
Ze hebben dit via een workshop gedeeld met 
de andere woningen. 
Alle begeleiders hebben een workshop gekre-
gen over het opschonen van dossiers. Hierdoor 
weten ze nu niet alleen hoe dat werkt, maar 
zijn ze zich ook meer bewust geworden van het 
belang ervan.
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Femke vindt dat Reinaerde het heel goed doet. Ze is tevreden met de begeleiding die ze krijgt. 
De begeleiding voert gesprekjes over hoe het met haar gaat en hoe ze zich beter kan voelen. Ze 
schrijven ook rapportages op de laptop. De begeleiding doet goed zijn best, vindt Femke. 
Frieda vindt het eten heel goed. Het is lekker en er is altijd voldoende fruit. Wel zou er meer 
keuze mogen zijn wat betreft kaas en vleeswaren. Frieda vindt dat ze soms lang moet wachten 
op de begeleiding, bijvoorbeeld als ze naar bed wil maar het bad nog moet worden weggehaald. 
In de woning zijn veel tilliften. In verband met de veiligheid en brandpreventie kunnen deze 
beter in de ruimte staan waar nu het bad staat, in plaats van in de gang, vindt Frieda. Invallers 
weten vaak niet wat ze moeten doen, dat zou beter kunnen. 
Er is veel aandacht geweest voor de verkiezingen in 2018. Stemmen is voor mensen met 
een (verstandelijke) beperking vaak een flinke uitdaging en daardoor laten ze hun stem vaak 
verloren gaan. Cliënten en cliëntcoaches hebben de gemeente Woerden advies gegeven 
over het inrichten van stemlokalen, het geven van voorlichting en het begrijpelijk maken 
van verkiezingsprogramma’s. Zowel Femke als Frieda vinden het belangrijk dat iedereen kan 
stemmen, of je nou een beperking hebt of niet. Ze hebben hierover een gesprek gehad met de 
burgemeester van Woerden en ze zijn naar het ministerie van Binnenlandse Zaken geweest 
in Den Haag. Daar konden ze oefenen hoe je moet stemmen in een stemhokje. Er is daarnaast 
gepraat over of iemand mee mag in het stemhokje om te helpen. Voorlopig mag dit niet van de 
wet. Maar er zijn plannen om de wet te veranderen. Frieda is altijd al geïnteresseerd geweest 
in politiek en gaat ook altijd stemmen. Ze moest een keer op de computer stemmen. Dat was 
niet gemakkelijk omdat de knopjes erg klein waren. Toen liep iemand van het stembureau mee. 
Femke gaat ook altijd stemmen. Ze vindt het moeilijk om te kiezen op wie ze wil stemmen en 
dit vraagt ze aan haar familie. Ze zou willen dat de stembiljetten gemakkelijker worden en per 
partij een andere kleur krijgen. En dat er iemand mee het stemhokje in mag om mee te kijken 
als ze het moeilijk vindt.

  

Methodieken

Methodisch werken vinden we belangrijk. In 2018 hebben wij het volgende gedaan:
• BAAS is opgefrist en wordt verankerd in de werkwijze bij de Singelhof in Woerden
• een aantal medewerkers is geschoold in LACCS (De Werkspecht en kinderdagcentrum Woerden) 

Bij kinderdagcentrum Woerden is dit verankerd in de structuur, bij De Werkspecht wordt dit 
verder uitgewerkt in 2019

• de Werkspecht doet mee aan de pilot ‘Dit vind ik ervan!’, het nieuwe meetinstrument voor 
cliënttevredenheid

• Amstelkade volgt een teamcoachingstraject voor het verbeteren van de samenwerking 
• een begeleider bij het Digiteam is geschoold in verlieskunde

Femke en Frieda

Gezien & gehoord worden 2017 2018

Clientervaringen rapportcijfer
(*in 2017 nog geen lijst in PlanCare) - 7,7

Ondersteuningsplannen actueel
(in PC2 binnen 1 jaar herzien/getekend) 91% 95%

Aantal agressie incidenten 130 103

Aantal medicatie incidenten
(*in 2017 nog niet apart in systeem op te tellen) - 228

Aantal klachten van cliënten
(klachtenfunctionaris + VGU-klachtencommissie) 6 3+1VGU

Ieders stemt telt, dus ook die van mensen met 
een verstandelijke beperking. Reinaerde spant 
zich in voor toegankelijke en begrijpelijke 
verkiezingen.
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Werkplezier en waardering

In 2017 ging het in de teamreflecties vooral 
over medewerkers. In 2018 hadden we als doel 
om de cliënt meer centraal te stellen. Van de 
32 teams zijn er 20 gestart met een SLIMM 
teamtraject (SLIMM kick-off en SLIMM verga-
deren), onder begeleiding van de eigen mana-
ger en in samenwerking met het SLIMM Zeist 
projectteam. Vervolgens is met de input hieruit 
gewerkt aan een effectieve manier van verga-
deren, het werken aan team- en cliëntdoelen 
en het steeds blijven verbeteren. Dit noemen 
we ‘SLIMM vergaderen’. Met deze manier van 
vergaderen is er een nieuwe impuls gegeven 
aan de teamreflectie, door het expliciet benoe-
men en monitoren van teamdoelen en door 
cliëntdoelen als onderdeel van het teamover-
leg te maken. 

Verbeteringen door SLIMM vergaderen:
• er is veel minder focus op probleemgedrag 

bij cliënten
• bij elke vergadering worden cliëntdoelen 

nagelopen waardoor de kwaliteit van leven 
omhoog gaat

• er is ruimte en aandacht voor kleine ver-
beteringen; doelen leven veel meer bij het 
team

• er ligt meer regie bij de cliënten; er wordt 
beter gekeken naar behoeften van de cliën-
ten, bijvoorbeeld de menukeuze

Voorbeelden van SLIMM werken 
verbeterborden:
• verbeterbord Varia: eens per maand een 

gezamenlijke grote activiteit organiseren
• verbeterbord Bloemenhof 6: heldere taak-

verdeling, zodat een ieder bijdraagt in de 
zorg rondom de cliënten

• verbeterbord Bomenhof 2: zorgen voor 
schone en gezellige leefomgeving voor de 
cliënten

In oktober is er op eigen initiatief een bij-
eenkomst geweest met 60 medewerkers van 
Dennendal. Naar aanleiding hiervan zijn er 
samen met Ontwikkeling & Personeel werk-
teams samengesteld, op een thema’s betref-
fende verbetering van arbeidsomstandigheden 
te werken. Deze thema zijn: ‘de arbeidsmarkt’, 
‘veiligheid’, ‘LVB methodieken’ en ‘een gezond 
rooster’.
Een aantal signalen is ook Reinaerde-breed van 
toepassing. Deze signalen worden samen met 
de procesgroep Ontwikkeling & Personeel ver-
der aangepakt. Voor Dennendal zijn de huidige 
speerpunten de BHV-organisatie en het vergro-
ten van het veiligheidsgevoel. Zo is er besloten 
om versneld een aanbesteding te doen voor 
een nieuw zorg-en alarmeringssysteem. Een 
systeem dat gebruiksvriendelijk, eenvoudig in 
onderhoud, betrouwbaar en daardoor veilig is. 
Samen met medewerkers en I&A wordt dit sys-
teem voor de zomer 2019 geïnstalleerd. Tot die 
tijd is er extra technische ondersteuning waar 
medewerkers op terug kunnen vallen.

Gemeente Zeist

Regio Zeist

Innovatie als motor

Binnen het project ‘Nachtzorg centrale’ zijn 
we in 2018 gestart met een pilot ‘Domotica 
passend bij de persoon’. Bij domotica kun je 
denken aan bijvoorbeeld uitluisteren of een 
camera. Er wordt hierbij gekeken naar pro-
fessionalisering met SLIMM werken, Triple C, 
Weerbaarheid en triage in de nacht. Ook is er 
aandacht voor aansluiting op dagzorg en de 
andere disciplines, en voor het terugbrengen 
van het aantal meldingen.
Vooruitlopend op de Wet zorg en dwang (2020) 
kijken we of we ‘s nachts minder domotica 
kunnen inzetten, of minder zware middelen. 
Daarnaast wordt het aantal locaties in de 
wijk dat op het zorgsysteem is aangesloten, 
uitgebreid. Op termijn willen we naar een 
24/7-zorgcentrale.

Er is in 2018 een pilot geweest met slim 
incontinentiemateriaal en er zijn Tovertafels 
aangeschaft van het welzijnsbudget.
Er is een verbeterinitiatief gestart, genaamd 
‘Gezonder roosteren’. Door het planbureau de 
openstaande diensten op alle locaties van 
Dennendal te laten coördineren, worden deze 
diensten beter opgevuld. Er is een standaard-
proces ontwikkeld waarmee het voor iedereen 
duidelijk is welke stappen er gevolgd worden 
en wie waarvoor verantwoordelijk is.
Op de daken van woningen en dagbesteding 
zijn plantjes geplant voor isolatie.
Twee medewerkers van regio Zeist hebben 
plaatsgenomen in de Reinaerde-brede project-
groep Klimaatbeheersing.
Op dagbesteding Varia is het luchtfiltersysteem 
aangepast. Medewerkers hebben nu minder 
hoofdpijnklachten.

Opleidingsplekken voor managers

In het eerste kwartaal is gestart met een pilot voor 
managers A, die in een tweejarig traject worden op-
geleid tot tactisch manager. Op Dennendal deden vier 
managers mee; een vijfde manager van KDC De Berk 
deed het kwartaal daarop mee. De managers A worden 
voor de duur van het traject gekoppeld aan een ervaren 
buddy (manager C). Eén kandidaat is in 2018 gestopt, 
maar een nieuwe manager A-in opleiding is gestart. 
Samen met de procesgroep Ontwikkeling & Personeel 
wordt bekeken of in de regio’s Lekstroom en Wouden-
berg met de daar pas begonnen managers-in-opleiding 
eenzelfde traject kan worden gestart. Ook worden de 
mogelijkheden verkend om deze opleiding Reinaerde- 
breed aan te bieden.

Gezien en gehoord worden

Cliënten zijn best tevreden in de regio Zeist. 
Er zijn minder klachten en het aantal inciden-
ten is ongeveer hetzelfde gebleven. Als je als 
cliënt ergens niet zo blij mee bent, kun je altijd 
met een begeleider praten. Die vraagt dan wat 
jij zelf wilt.

Persoonsgerichte Zorg en het 
ondersteuningsplan
In 2018 hadden we als jaardoelen: beter luiste-
ren naar de cliënten en beter kijken naar welke 
zorg iedereen persoonlijk nodig heeft. We 
hebben avonden georganiseerd met familie en 
vertegenwoordigers, cliënten en professionals, 
om samen te spreken over de ondersteunings-
plan-cyclus en hoe we deze persoonsgericht 
kunnen maken. Dit noemen we Persoonsgerich-
te Zorg. Daarbij hebben we tot en met medio 
2018 hulp gehad van Vilans, waarna we met 
een eigen projectgroep verder aan de slag 
gingen met de opgehaalde informatie.
 
Bij Persoonsgerichte Zorg gaat het erom dat 
cliënten het ondersteuningsplan beter be-
grijpen. We passen de gesprekken aan op het 
niveau van de cliënt. Daardoor kunnen we de 
ondersteuning verbeteren zodat de cliënt meer 
regie kan voeren op zijn eigen leven. Het on-
dersteuningsplan en de ondersteuningsplan-cy-

clus worden aangepast aan de behoeften 
en/of de vraag van de cliënt. Zo evalueren  
we op de momenten dat hier behoefte aan is, 
in plaats van op vaststaande momenten.  
De cliënt kan ook zelf kiezen hoe doelen  
worden opgeschreven. 
Soms is het te belastend voor cliënten om 
aanwezig te zijn bij een bespreking van het 
ondersteuningsplan. We voeren dan vooraf een 
persoonlijk gesprek met de cliënt, waarbij we 
de communicatiekoffer van Persoonsgerichte 
Zorg gebruiken. Daarmee wordt het schrijven 
van het ondersteuningsplan begrijpelijker voor 
de cliënt. We beslissen samen met de cliënt. In 
deze samenwerking hebben alle betrokkenen 
(cliënt, ouders, professionals) een gelijkwaar-
dige rol.
Medewerkers krijgen gesprekstechnieken aan-
gereikt in een speciaal ontwikkelde scholing. 
In 2018 is deze manier van werken verder 
uitgebreid binnen Dennendal. De intentie blijft 
om de opgedane kennis, vaardigheden en 
resultaten te delen met de andere regio’s van 
Reinaerde.

Pilot Triple C
Als pilotlocatie binnen het project Intensieve 
Ondersteuningsvragen zijn Kapelweg 5 en 7 in 
2018 gestart met de scholing in Triple C. Het 
gaat hierbij om training van het gedachtegoed 
en het werken met deze methodiek.
 

Werkplezier en waardering 2017 2018

Aantal teamreflectieverslagen 0 20

Aantal uitgevoerde audits 12 7

Aantal risico inventarisaties en evaluaties 25 10

Aantal veiligheidstrainingen 27 18

Aantal SLIMM verbeteraars in de regio 17 11

Aantal klachten van medewerkers 0 1
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Ernest woont op Dennendal. Hij vertelt over zijn leven op het terrein. Ernest heeft geen 
goed beeld van zijn ondersteuningsplan en of daarin rekening gehouden is met zijn me-
ning. Wel heeft hij het gevoel dat er goed naar hem geluisterd wordt. Op zijn woning wer-
ken veel flexwerkers, zegt hij, maar dit zijn wel vaak ‘vaste’ flexers. Ernest voelt zich veilig, 
ook ’s nachts, wanneer hij fijn ‘over zijn liefje’ droomt. Op Dennendal zelf doet hij mee aan 
de activiteiten die daar georganiseerd worden, zoals de wintermarkt, het zomerfeest en het 
nieuwjaarsfeest. Ernest vond dit mooie en leuke ervaringen. Toch heeft hij niet zo’n sterke 
band met de andere cliënten en met het terrein. Hij voelt zich vooral thuis als hij aan het 
werk is met ‘de Groene Eenheid’. 

Leefomgeving

Het plan voor de nieuwbouw op het terrein 
van Dennendal is uitgebreid met drie nieuwe 
woongebouwen en een verzamelgebouw, met 
ruimte voor werk, dagbesteding en bewegen. 
Om de cliënten van Dennendal meer met 
de rest van de samenleving in aanraking te 
laten komen, wordt de Boshut gerenoveerd.
Samen met cliënten en hun familie hebben we 
daarvoor een plan opgesteld met de fasering 
(2019-2023).
Na lange voorbereidingen is in de zomer 
gestart met de nieuwbouw van Dennendalweg 
2, met op 7 september de feestelijke aftrap. 
In het gebouw komen twee woonlagen, ieder 
met 12 studio’s en een gemeenschappelijke 
ruimte. Het gebouw zal in het najaar van 2019 
in gebruik worden genomen door een deel van 
de cliënten van Houtlaan/Tuinlaan. 

Ernest

 

De kracht van samen

Regio Zeist praat veel met de gemeente Zeist. 
Bij het instellingen-overleg dat we voeren met  
Altrecht, Fivoor, Dennendal en de burgemees-
ter, gaat het vaak over veiligheid en leefbaar-
heid. In 2018 hebben we het gehad over het 
onderzoek naar leefbaarheid in het gebied van 
de W.A. Hoeve.
Veel jongeren zijn op zoek naar een beschutte 
woning voor (deeltijd) wonen en logeren. Voor-
al voor jongeren van 18 tot 25 jaar zijn er niet 
zoveel van deze woningen. Wij gaan daarom 
bedenken hoe wij hiermee kunnen helpen.

We praten ook met de wethouder over wat er 
in de gemeente gebeurt met wonen en zorg. 
Zodoende kregen we contact met het Kunsten-
huis in Zeist. In het Kunstenhuis zit nu dagbe-
steding KunstWerk voor cliënten van Reinae-
rde. Ze maken daar niet alleen kunst, maar 
zorgen ook voor koffie en thee voor iedereen 
die in het gebouw werkt.
Omdat we veel met mensen in de gemeente 
praten, leren steeds meer mensen Reinaer-
de kennen. Daardoor krijgt bijvoorbeeld het 
Klusteam ook steeds meer werk en heeft 
De Boswerf gevraagd of Reinaerde mee wil 
denken over welke activiteiten daar gedaan 
kunnen worden.

In de regio waren er veel dingen te doen.  
Daardoor leerden meer mensen ons kennen. 
Er kwamen mensen uit de buurt naar ons toe 
en wij gingen ook zelf dingen doen in 
de buurt:
• er was een wintermarkt op Dennendal, 

we hebben meegedaan aan de Avondvier-
daagse, we gingen eten bij de buren en op 
Dennendal kon je auto worden gewassen

• op het Plein op Dennendal was in de zomer 
de kiosk open met een terrasje waar je wat 
kon drinken, ijsjes eten en kersen kopen

• ook waren er plantjes te koop die cliënten 
zelf gekweekt hadden

• bij KDC De Berk was er het zomerfeest, 
waar nieuwe vrijwilligers hielpen bij de 
activiteiten

• de Driest in Zeist hield een open dag waar 
veel mensen uit de buurt een kijkje kwa-
men nemen

• het Klusteam ruimde samen met de bos-
wachter vaak op en repareerde spullen.

• In Den Dolder deelden we in de Week van 
de Zorg plantjes uit bij de Albert Heijn

Gezien & gehoord worden 2017 2018

Clientervaringen rapportcijfer
(*in 2017 nog geen lijst in PlanCare) - 7,9

Ondersteuningsplannen actueel
(in PC2 binnen 1 jaar herzien/getekend) 58% 95%

Aantal agressie incidenten 1754 1742

Aantal medicatie incidenten
(*in 2017 nog niet apart in systeem op te tellen) - 282

Aantal klachten van cliënten
(klachtenfunctionaris + VGU-klachtencommissie) 2 3

Tijdens het zomerfeest op Dennendal in Den 
Dolder konden bewoners zich laten schminken. 
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Werkplezier en waardering
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
en reflecties 2017 waren belangrijke aan-
dachtspunten in 2018: feedback geven, het 
ervaren van een hoge werkdruk en het cli-
enttevredenheidsonderzoek (CTO) meenemen 
als uitgangspositie voor de teamreflectie. In 
2018 werd er nog steeds een te hoge werkdruk 
ervaren. Binnen de teams waar dit speelde is 
er ondersteuning geweest op het geven van 
feedback. 
In 2018 is een CTO en MTO afgenomen. Er is 
geen aparte teamreflectie-verslaglegging. Wel 
is naar aanleiding van uitkomsten door alle 
teams nagedacht over de vraag: wat zeggen 
deze uitkomsten en wat kunnen wij verbe-
teren? Een verbeterpunt is dat medewerkers 
vooral hebben gekeken naar hun eigen manier 
van werken en minder naar wat er verbeterd 
zou kunnen worden in het proces rondom de 
individuele cliënt en de algemene zorg. Hier 

gaan wij in 2019 meer aandacht aan schenken 
en op sturen.  
We zijn van twee medewerkers met een erkend 
SLIMM certificaat (Green belt) naar zeven 
gegaan. Van de 36 teams hebben er zeven 
een workshop over SLIMM werken gedaan en 
26 teams hebben een verbetertraject gestart. 
Het resultaat: meer tijd (2810 uur) voor direct 
cliëntencontact en een besparing van € 9.000,- 
aan arbeidstijd. Cliënten merken verschil en 
geven aan dat er meer tijd is voor hen, dat me-
dewerkers minder lang op het kantoor zitten 
en zij meer overzicht en duidelijkheid ervaren.
Er is ook een intern verbeterteam van begelei-
ders met een Lean Green Belt gestart (SLIMM), 
die op locatieniveau ondersteuning bieden 
aan verbetertrajecten. Samen met begeleiders 
worden knelpunten en/of wensen opgehaald. 
Bijna alle medewerkers hebben contact gehad 
met het SLIMM verbeterteam, een groot deel 
heeft een tool ingezet en een nog groter deel 
heeft een SLIMM workshop gedaan.

Gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en 
Vijfheerenlanden

Regio Lekstroom

Innovatie als motor

We zijn gevraagd om een uitleen van 
innovatieve materialen op te zetten. Hier 
kunnen mensen deze materialen eerst 
uitproberen voordat ze worden gekocht. Ook 
krijgen ze uitleg hoe ze deze materialen 
kunnen gebruiken bij de dagelijkse zorg of 
voor dagelijkse ontspanning. Producten die 
bij de uitleen opgehaald kunnen worden zijn 
bijvoorbeeld: een zorgpoes (robotpoes) of een 
CRDL. Het voordeel van de uitleen is dat deze 
laagdrempelig is. Iedereen kan materialen 
komen lenen. Cliënten van Studio 10 helpen bij 
het beheer en verzorging van de uitgeleende 
spullen en geven desgewenst uitleg over de 
mogelijkheden van de materialen. Na wat 
kleine verbouwingen en opruimen is de uitleen 
in januari 2019 officieel geopend.
Wat betreft goed werk en gezondheid zijn 
we gestart om wekelijks via Local2Local 
fruit te leveren aan woningen en dagcentra. 
Local2Local levert fruit van telers in de regio, 
zonder tussenkomst van grote bedrijven of 

supermarktketens. Dat er dagelijks vers fruit 
voorhanden is wordt als zeer prettig ervaren.
Vanuit Weteringhoek in Houten zijn in het kader 
van duurzaamheid verschillende wijkgerichte 
activiteiten ondernomen. Het gaat om licht 
terreinonderhoud bij SV Houten, glasinzameling 
en inzamelen van zwerfvuil. Er is ook gestart 
met een boodschappenservice onder de noemer 
Graag Gedaan. In samenwerking met Albert 
Heijn Oude Dorp worden voor inwoners die 
slecht ter been zijn boodschappen gedaan. 
In samenwerking met de gemeente en met 
winkeliersvereniging het Rond zamelt het 
wijkserviceteam in een aantal wijken zwerfvuil in. 
Vanuit het Cultuurhuis worden lichte 
werkzaamheden verricht in het kindercentrum 
en de bibliotheek. Daarnaast zijn cliënten 
beschikbaar voor allerlei hand- en spandiensten.
Een cliënt doet mee in een buurtproject waarbij 
plastic doppen van flessen worden geselecteerd 
voor recycling. Dit levert tevens een bijdrage 
op voor een hulpprogramma voor kinderen met 
een achterstand in ontwikkelingslanden.

 

Gezien en gehoord worden 

Wat opvalt is dat de cijfers op de meeste onder-
werpen bijna gelijk zijn gebleven ten opzichte 
van 2017. Wel is er een duidelijke daling te zien 
in het aantal klachten van cliënten. De cliënten 
zijn meer tevreden; dit is ook te zien aan het 
cijfer van cliëntervaring, namelijk een 8,4.
In het kwaliteitskader van 2017 staan afspra-
ken over persoonlijke begeleiding, onder meer 
dat cliënten nóg meer de regie over hun eigen 
leven kunnen ervaren. We kijken naar wensen 
en behoeften van cliënten en letten erop dat 
afspraken worden nagekomen. Afgelopen jaar 
is de cliënt nog meer betrokken geweest bij het 
opstellen van het ondersteuningsplan. Werken 
in de driehoek (cliënt, ouders, professional) is 
hierin een belangrijk onderdeel. Samenwerken 
en goede communicatie kan zorgen voor een 
gelijkwaardige driehoek. Het digitale cliënten-
dossier PlanCare2 kan hierin ondersteunen. Zo 
is er nu de mogelijkheid om het ondersteu-
ningsplan en de rapportage in te zien, waardoor 
iedereen van dezelfde informatie op de
hoogte is.
Cliënten ervaren het verloop in de begelei-
ding als onprettig. Het zou fijn zijn als er meer 
stabiliteit komt binnen de teams. Hier willen we 
graag aan werken.

Binnen de regio Lekstroom is aan elke locatie 
een methodiek gekoppeld, passend bij de doel-
groep. Sommige locaties gebruiken al langere 
tijd dezelfde methodiek; soms wordt er gekeken 
of een andere methodiek beter passend is. Een 
voorbeeld hiervan is de Loerickerstee waar de 
cliëntgroep steeds ouder wordt en de leergang 
ouderen als methodiek beter passend is dan de 
huidige methodiek Krachtig en Zelfbewust. Het 
team is dan ook in 2018 geschoold in de gehele 
leergang ouderen. Daarnaast zijn er locaties 
met twee methodieken, bijvoorbeeld omdat 
er meerdere groepen binnen één locatie zijn, 
zoals bij de Fluweelmos en Wijkersloot. Op deze 
manier sluiten we zo goed mogelijk aan bij de 
doelgroep.
In 2018 is er een start gemaakt om bekendheid 
te geven aan ‘Werken in de Driehoek’ ofwel 
‘Driehoekskunde’. Elke medewerker heeft een 
theorieboek gekregen hierover. En we hebben 
twee bijeenkomsten georganiseerd voor familie 
en begeleiders. We hebben als doel om de 
samenwerking te verbeteren ten behoeve van 
de cliënt. Daarnaast zijn er op meerdere locaties 
teamtrajecten ingezet of afgerond en hebben 
verschillende locaties de training vanuit de Jel-
linek gevolgd, in verband met middelengebruik. 
Daarmee hebben we meer handvatten in de 
begeleiding van cliënten met een verslaving.

Werkplezier en waardering 2017 2018

Aantal teamreflecties 32(MTO) 0

Aantal uitgevoerde audits 7 15

Aantal risico inventarisaties en evaluaties
(besproken en afgerond)

21 9

Aantal veiligheidstrainingen 31 23

Aantal SLIMM verbeteraars in de regio 4 3

Aantal klachten van medewerkers 1 0

Gezien & gehoord worden 2017 2018

Cliëntervaringen rapportcijfer
(*in 2017 nog geen lijst in PlanCare) - 8,4

Ondersteuningsplannen actueel
(in PC2 binnen 1 jaar herzien/getekend) 75% 76%

Aantal agressie incidenten 854 811

Aantal medicatie incidenten
(*in 2017 nog niet apart in systeem op te tellen) - 374

Aantal klachten van cliënten
(klachtenfunctionaris + VGU-klachtencommissie) 14 6+3VGU
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“Ik ben een jonge vrouw van 22 jaar. Toen ik 15 jaar was, ben ik uit huis geplaatst en bij Reinaerde 
komen wonen. Ik kon slecht mijn gevoel onder woorden brengen. Daardoor liepen mijn frustraties 
op en kon ik mijzelf niet goed ontwikkelen. Door duidelijke afspraken, kaders, structuur én door 
psychomotorische therapie die ik bij Reinaerde heb gekregen, groeide mijn zelfvertrouwen. Ik kan 
mijn emoties beter uiten en ik geniet weer van het leven. Vorig jaar kon ik verhuizen van de 
Meander naar een studio in Wijkersloot. Het voelde als een sprong in het diepe, want het was een 
grote stap naar meer zelfstandig wonen. Ik heb het nu onwijs naar mijn zin en werk aan mijn zelf-
redzaamheid. Zo heb ik heb bijvoorbeeld geleerd om voor mezelf te koken; hier ben ik erg trots op. 
Begeleiding komt dagelijks naar mijn studio, we nemen dan samen door wat ik heb gedaan of ga 
doen en hoe ik me voel. Buiten deze bezoekjes zoek ik regelmatig gezelligheid op, uitstapjes naar 
familie of ga ik iets leuks doen met vriendinnen. Samen met de begeleiding heb ik gezocht naar 
mijn droombaan: zorgen voor én werken met dieren bij kinderboerderij IJsselstee in Nieuwegein.”

Tamara
De kracht van samen

IJsselstein: De samenwerking met Pulse (wel-
zijn) is goed. Samen hebben we het initiatief 
genomen om als zorg (in brede zin) en welzijn 
nauwer samen te werken. Uiteindelijk ligt er nu 
een samenwerkingsvoorstel klaar tussen Pulse, 
Reinaerde, Vitras en Lister in de vorm van een 
voorliggende voorziening in de ambulante 
welzijn en zorg.

Houten: Er is een goed contact opgebouwd 
met wethouders zorg, huisvesting en een 
aantal beleidsmedewerkers. Er is een samen-
werkingsovereenkomst gesloten over het Huis 
van Houten (oude bibliotheek) met Van Houten 
& Co (welzijn), Lister, GGD, bibliotheek, de 
Heemlanden (onderwijs) en de gemeente. We 
verzorgen sinds juni koffie en broodjes in het 
Huis van Houten.
Er is een goed contact met woningcorporatie 
Viveste, waardoor woningen verbeterd gaan 
worden. We doen met drie appartementen 
mee in een nieuwe woning aan De Molen 20, 
met dragende en vragende huurders. Er is 
meegedacht op het concept-collegeakkoord 
(VVD, CDA, CU, GroenLinks). Er is een contract 
ondertekend voor het bouwen van 37 apparte-
menten (Het Spoor), te huren bij Viveste.
De Molen is een woonproject waar zowel vra-
gende mensen, onder wie cliënten, als dragen-
de andere mensen samenwonen in één com-
plex. Ontmoeten is een van de doelstellingen 
van het project. De cliënten hebben onderling 
vastgesteld dat ontmoeten wel erg lastig is als 
je allemaal achter een voordeur woont en de 
enige verbinding een galerij is. Als oplossing 
hebben ze bedacht dat er een tuintje moet 
komen met een bankje. Deze vraag is tot stand 
gekomen in een bewonersoverleg, waarbij ve-
len aanwezig waren. Voor de uitvoering wordt 
advies gevraagd bij Reinaerde Groendiensten.

Nieuwegein: Er is een goed contact ontstaan 
met beleidsmedewerkers van huisvesting en 
zorg. Er ontstaan mogelijkheden om in het 
stadscentrum mee te doen in een project van 

Mitros. We hebben meegedacht aan een econo-
mische visie voor de stad. We denken ook mee 
met nieuwe invullingen van dagbesteding en 
werk. In het Natuurkwartier is een aanbeste-
ding in de groenvoorziening gegund aan ons.
‘Kinderzwerfboek Nieuwegein’ heeft contact 
met ‘Samen duurzaam Nieuwegein’. Zowel 
Reinaerde als Samen Duurzaam Nieuwegein 
zijn gebruiker van het Natuurkwartier in Nieu-
wegein. In het najaar van 2018 is onze groep 
gevraagd een kast te bouwen waar zwerfboe-
ken een tijdelijk onderkomen hebben. Ook 
hebben ze gevraagd of wij erop willen toezien 
dat alles netjes blijft. De kast komt te staan op 
de kinderboerderij. Hier ondersteunt Reinaerde 
bij de voorkomende dagelijkse werkzaam-
heden. Een fantastisch mooi voorbeeld waar-
in we met vier partijen samenwerken en iets 
betekenen voor een andere doelgroep: de 
kinderen. Cliënten betekenen hier echt iets 
voor elkaar. We hebben het initiatief met beide 
handen aangepakt. De uitwerking is inmiddels 
in volle gang.

Lopik & Vijfheerenlanden: In deze gemeenten 
bieden we alleen ambulante producten of 
reizen cliënten naar dagbesteding in de aan-
grenzende gemeente. Contacten met politiek 
en ambtenaren zijn daar niet intensief maar 
worden wel onderhouden.

Er is een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan 
met daarin ook vragen over wonen: over het 
huis, de inrichting, de voeding en veiligheid. 
Daar waar er verbeterpunten zijn benoemd, is 
geprobeerd hier iets aan te doen. Cliënten van 
de Loerickerstee (Houten) hebben bijvoorbeeld 
aangegeven zonneschermen te willen. Deze 
gaan er ook komen. Hier zijn de cliënten heel 
blij mee.
Daarnaast zijn er een paar nieuwbouwprojec-
ten voor cliënten die naar een grotere woning 
willen met een eigen badkamer en toilet. We 
zijn allemaal gespitst op nieuwe kansen om 
een zo passend mogelijk woonaanbod tot 
stand te brengen.

Tamara heeft haar droombaan gevonden.
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Terugblik, dit hebben w
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Gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 
Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg

Regio Woudenberg en Eemland
Werkplezier en waardering
 
In 2018 zijn er 5 teamreflectieverslagen 
gemaakt, tegenover 6 in 2017. Daarnaast zijn 
er, in overleg met de regiomanager, op vijf 
woningen evaluatiegesprekken met het team 
gehouden over de huidige zorg en ondersteu-
ning die geboden wordt. Deze gesprekken zijn 
verwerkt zijn in concrete ontwikkelplannen. 
Medewerkers hebben in de evaluatiegesprek-
ken/reflectiegesprekken kritisch durven kijken 
naar hun handelen en het effect daarvan op 
de zorg voor cliënten. Naast continuïteit in de 
bezetting kwam ook de wens voor een betere 
samenwerking bij meerdere woningen naar 
voren. Er zijn concrete acties uitgezet om dit 
te verbeteren.
In 2018 zijn er 8 audits uitgevoerd, tegenover 
6 in 2017. Er zijn 13 Risico Inventarisatie en 
Evaluaties (RI&E’s) afgenomen, tegenover 7 
het jaar ervoor. Een aantal wordt nog afgerond. 
Er zijn 18 veiligheidstrainingen geweest, twee 
meer dan in 2017. In 2018 zijn er 2 klachten 

van medewerkers ingediend en behandeld, 
tegenover 0 het jaar ervoor.
Het aantal verbeteraars binnen de regio is 
gestegen van 5 in 2017 naar 9 in 2018. Door 
het inzetten van SLIMM heeft het manage-
mentteam de vergaderstructuur veranderd, 
waardoor er meer aandacht is voor de lange-
termijndoelstellingen. We zijn gestart met het 
planbureau om de inzet van tijdelijke externe 
medewerkers te verminderen en om inzicht te 
krijgen waarom zij worden ingezet. Ook is er 
gewerkt aan het verbeteren van het rooster. 
Het resultaat is dat er betere roosters voor 
medewerkers zijn gekomen. Helaas heeft de 
krapte op de arbeidsmarkt ons in 2018 hard 
getroffen. Op veel woningen en dagcentra is 
het toch nodig geweest om tijdelijk externe 
medewerkers in te zetten. De regionale wer-
vingsgroep en het aantrekken van extra leer-
lingen en stagiaires hebben in 2018 tot veel 
acties geleid en zullen ook in 2019 doorgaan.

Leefomgeving

Eén van de woningen op De Heygraeff is 
uitgebouwd, waardoor er twee extra cliënten 
kunnen wonen. De nieuwbouw aan de Prins 
Hendrikstraat in Woudenberg, die het Slotlaan-
tje gaat vervangen, loopt. In september 2019 
zullen de cliënten naar deze prachtige nieuwe 
woningen kunnen verhuizen. 
In het afgelopen jaar is het niet gelukt om 
een paar woonplekken gevuld te krijgen. De 
leefomgeving (hoogbouw en verouderde 
kamers zonder eigen sanitair) speelt hierbij 
een rol. Daarnaast zien we een toename in 
complexe ondersteuningsbehoefte. Naast veel 
verzorging/verpleging is er ook sprake van 
een gedragscomponent. De woningen zijn 
van oudsher echter gericht op één van beide 
vraagstukken. Dat maakt plaatsing op de open 
plekken niet altijd mogelijk. In 2019 zullen 
we daarom, naast het ‘aantrekkelijk’ laten zijn 
van de open plekken, ook moeten kijken hoe 
we de teams kunnen scholen op meervoudige 
ondersteuningsvragen van cliënten.

 

Innovatie als motor

Bij dagcentra zijn technologische ma-
terialen aangeschaft zoals de zorgpoes, 
qwiek-up en de Wellness Nordic Relax 
Chair. De activiteiten die hiermee gedaan 
kunnen worden zijn enthousiast ont-
vangen door cliënten. Naast het vergro-
ten van het activiteitenaanbod wordt 
hiermee ook de leefwereld van cliënten 
vergroot.
Op het gebied van duurzaamheid zijn we 
erg actief. Naast de afvalscheiding waar 
de cliënten van De Heygraeff een grote 
rol spelen, werkt een aantal cliënten in 
hun directe omgeving. Op het prachtige 
terrein van het Henschotermeer dragen 
cliënten bij aan een schone omgeving en 
het onderhoud van het terrein. 
Ook is er in 2018 veel ingezet op spor-
tieve activiteiten, zowel voor cliënten als 
medewerkers. Voorbeelden van diverse 
evenementen zijn de Florijnloop, structu-
rele sportactiviteiten voor cliënten zoals 
de avondvierdaagse en de inzet van Rei-
naerde Fit. Door de aanvraag van Fit-eu-
ro’s is een aantal initiatieven ondersteund 
en ook is er veel aandacht geweest 
voor het vergroten van kennis over hoe 
voeding bijdraagt aan het fysieke welzijn 
van iedereen. Voeding blijft voor ons een 
belangrijk punt, ook in 2019.

Gezien en gehoord worden 

De ondersteuningsplannen zijn voor 98% 
op orde. In 2017 scoorden we 46%, door de 
overgang naar PlanCare 2. Omdat nog niet 
alle benodigde systemen aan elkaar gekop-
peld waren, waren de cijfers over 2017 niet 
betrouwbaar. Inmiddels is deze koppeling 
goed. In 2018 zijn er 691 agressie-incidenten 
gemeld, tegenover 1031 in 2017. Op een groot 
aantal plekken zijn er duidelijk minder agres-
sie-incidenten. Deze forse vermindering komt 
ook doordat er een andere kijk is op omgaan 
met agressie. We kijken beter naar de onder-
steuningsvraag van de cliënt. Ook de overgang 
van POMA (Professioneel Omgaan met Agres-
sie) naar weerbaarheidstrainingen heeft aan 
de vermindering bijgedragen. Er zijn daardoor 
veel minder fixaties toegepast. Met oog op de 
nieuwe Wet zorg en dwang is het belangrijk 
om goede afspraken te maken over wat te mel-
den en de incidenten structureel te analyseren.
In 2018 tellen we 387 medicatie-incidenten. 

De incidenten zijn erg divers, van vroegtijdig 
fouten ontdekken in de uitzetting/levering tot 
foutief toedienen of vergeten/te laat toe-
dienen. Met verbetertrajecten willen we het 
aantal medicatie-incidenten terugdringen.
Het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen 
in 2017 en 2018 kan niet vergeleken worden, 
omdat we niet de juiste gegevens hebben.
In 2018 waren er twee klachten van cliënten/
vertegenwoordigers, tegenover 12 het jaar 
ervoor.
Op 19 woningen en dagcentra gebruiken we 
Driehoekskunde. In 2019 worden nog 5 wonin-
gen, 3 dagbestedingscentra en de paramedici 
getraind in Driehoekskunde. De voorbereidin-
gen voor de plekken waar we een proef gaan 
doen met Triple C zijn in volle gang. Het is erg 
lastig gebleken om de hiervoor meewerkende 
teamcoaches te vinden. Het starten van de 
pilot wordt daarom uitgesteld naar het najaar 
van 2019. Op Boog 10 zijn er 60 medewerkers 
geschoold in LACCS.

Werkplezier en waardering 2017 2018

Aantal teamreflectieverslagen 6 5

Aantal uitgevoerde audits 6 8

Aantal risico inventarisaties en evaluaties 7 10

Aantal veiligheidstrainingen 16 15

Aantal SLIMM verbeteraars in de regio 5 9

Aantal klachten van medewerkers 0 1

Gezien & gehoord worden 2017 2018

Cliëntervaringen rapportcijfer
(*in 2017 nog geen lijst in PlanCare) - -

Ondersteuningsplannen actueel
(in PC2 binnen 1 jaar herzien/getekend) 46% 98%

Aantal agressie incidenten 1031 705

Aantal medicatie incidenten
(*in 2017 nog niet apart in systeem op te tellen) - 387

Aantal klachten van cliënten
(klachtenfunctionaris + VGU-klachtencommissie) 7 2
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Caron

Caron woont aan het Slotlaantje. Hij vertelt over de bijeenkomst waarin de politieke partijen 
in Woudenberg vertelden over hun plannen. “Ik vond het erg goed dat ze er waren en deze 
informatie gaven. De politiek bepaalt wat er wel en niet gebeurt in het land. Ik vind het be-
langrijk dat mensen een partij vinden die bij hen past en daar dan ook op kunnen stemmen. 
Door mensen persoonlijk uit te leggen waar de partij voor staat, wordt het meer tastbaar en 
begrijpelijker en kun je beter bepalen welke partij bij jou past. Er komt veel informatie via 
het internet. Veel mensen met een beperking gebruiken het internet niet. En als je dan de 
informatie niet hebt, ga je niet stemmen. Dat de partijen het kwamen uitleggen vond ik dus 
heel goed. Als je iemand ziet vertellen dan heb je een gezicht erbij, dat werkt ook beter. De 
politici moeten zelf ook opletten dat ze niet zoveel moeilijk woorden gebruiken. 
Ik vind het erg als mensen niet stemmen. Zonder dat ze het weten heeft het toch effect op de 
uitslag. Als mensen niet stemmen is de opkomst lager. Veel mensen weten niet dat partijen 
daardoor minder stemmen nodig hebben om een zetel te halen. Mensen die niet stemmen 
denken dat er dan gewoon geen stem gegeven is, dus dat het niet uitmaakt of ze stemmen of 
niet. Maar dat maakt wel uit!
Mensen met een beperking mogen nu ook niet geholpen worden in het stemhokje, wat 
het nog moeilijker voor hen maakt. Rondom verkiezingstijd zie je dat dit onderwerp wordt 
aangekaart maar helaas is het tot op heden niet aangepast. Als de verkiezingen voorbij zijn 
dan ebt het onderwerp ook weer weg waardoor het bij de volgende verkiezing dan weer niet 
is opgelost. Een grote doelgroep, mensen met een beperking, gaat dus nu niet stemmen en 
daarmee gaan er heel veel stemmen verloren. Reinaerde zou nog meer kunnen stimuleren 
om wel te gaan stemmen door meer hulp en uitleg te geven over hoe het werkt, meer mid-
dagen of avonden vóór het stemmen te organiseren samen met politieke partijen. Dan gaat 
het meer leven.”

De kracht van samen

We hebben met de gemeente Woudenberg 
over veel thema’s contact gehad. Er zijn 
gesprekken gevoerd over de aanleg van een 
zebrapad, zodat cliënten veilig en zelfstandig 
kunnen oversteken. Helaas bleek de provincie 
hier geen mogelijkheid voor te hebben.
 Voorafgaand aan de verkiezingen hebben 
de politieke partijen van Woudenberg hun 
plannen in begrijpelijke taal aan de cliënten 
uitgelegd, zodat cliënten zelf goed konden 
kiezen op welke partij ze wilden stemmen. 
Een geweldige ontwikkeling, die cliënten meer 
zeggenschap heeft gegeven.
Naar aanleiding van een debat hebben jon-
geren in Woudenberg een bbq georganiseerd 
voor de cliënten die in Woudenberg wonen, om 
meer begrip voor elkaar te krijgen en angst bij 
cliënten weg te nemen. 

Bij de nieuwbouw die Reinaerde in Wouden-
berg neerzet, zijn ook burgemeester en wet-
houders betrokken. Ook over de bereikbaarheid 
van De Heygraeff met het openbaar vervoer 
zijn gesprekken gevoerd, waardoor er weer een 
beperkte verbinding is gekomen.
Er is er veel energie gestoken in het project-
plan Re-creatie. Re-creatie, bedacht samen 
met twee kunstenaars, is een prachtig concept 
waarmee we nog uitnodigender en toeganke-
lijker willen worden voor onze buurt en directe 
omgeving. Daarnaast is het een duurzaam 
plan, door het hergebruik van materialen. De 
gemeente is eveneens betrokken bij Re-creatie. 
In 2019 hopen we ermee te kunnen beginnen. 
Een beweegcoach heeft een subsidieaanvraag 
ingediend voor een Motor Activity Training 
Program.
In het afgelopen jaar bestond De Bongerd 25 
jaar. Dit jubileum is groots gevierd met een 
buurtfeest, waar veel buren op af zijn gekomen.
We hebben ook regelmatig contact met de 
beheerder van het Henschotermeer. 

Caron Landzaat (rechts): 
“Ik vind het erg als mensen niet stemmen.”
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Gemeenten Barneveld, Bunnik, De Bilt, Ede, Nijkerk, 
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug, 
Veenendaal en Wijk bij Duurstede

Regio Heuvelrug Veenendaal

Gezien en gehoord worden 

Van cliënten krijgen we een mooie 8. Van de 
ondersteuningsplannen en samenwerkings-
overeenkomsten is 70% op orde. Voor het 
nieuwe jaar willen we dit naar minimaal 75 
% brengen. Het aantal agressie-incidenten is 
licht gestegen. We zien heel duidelijk dat de 
vragen die bij ons terecht komen gecompli-
ceerder worden: combinaties van cognitieve 
beperking, gedragsproblemen en een psychi-
atrische aandoening. Deze verandering van de 
ondersteuningsvraag zien we zowel in werk/
dagbesteding, bij de kinderdagcentra als in 
de ambulante ondersteuning. In een aantal 
gevallen ligt de oorzaak in oorlogstrauma’s van 
kinderen en/of de ouders.
We zijn in 2018 gestart met het trainen van 
teams in het werken volgens positieve gezond-
heid. De mensvisie van eigen ervaren gezond-

heid, eigen regie en de persoonlijke motivatie 
staan hierin centraal. Dit sluit goed aan op de 
visie in LACCS en het voeren van het goede 
leven gesprek, op Triple C en op de verschil-
lende methodieken. Een aantal medewerkers 
is getraind in LACCS en de Verwijsindex Risico 
Jongeren. Gemeenschappelijk doel is het 
versterken van het eigenaarschap op het eigen 
functioneren en gezondheid van het individu. 
Medewerkers sluiten vanuit hun expertise aan 
en ondersteunen hierin.
We hebben verschillende doelen geformuleerd: 
teamdoelen, medewerkersdoelen, speerpunten 
van de woning of dagbestedings-/werkplek en 
natuurlijk het door de cliënt geformuleerde 
eigen doel. Op De Vlindervallei is de afstem-
ming met de ouders/verzorgers verbeterd door 
de aanschaf van een smartphone per team, 
waardoor ouders nu per app foto’s en bericht-
jes ontvangen van hun kinderen.

Werkplezier en waardering
 
In de krappe arbeidsmarkt zien we dat veel 
medewerkers tevreden zijn met Reinaerde als 
werkgever. Bij het zoeken naar geschikte colle-
ga’s wordt het netwerk ingeschakeld, waardoor 
zich meerdere geschikte kandidaten melden. 
Dat is prettig, omdat een constant personeels-
bestand een positief effect heeft op de kwa-
liteit van de dienstverlening. We hebben op 
verschillende plekken team-intervisie. Thema’s 
zijn het werken met positieve gezondheid, 
leren van elkaar en de inzet van het sterke 
netwerk.
We werken met een verbetercyclus van 4 
maanden: vanuit de huidige situatie vooruitkij-
ken naar en terugkijken op de achterliggende 
periode. We formuleren steeds één doel voor 
verbetering van de cliëntenzorg en één doel 
voor verbetering van de onderlinge samen-
werking. Daarnaast worden op een bord de 
agendapunten geplaatst en successen en actu-
ele acties gedeeld, zodat we van elkaar weten 
waar we mee bezig zijn.
Alle teams hebben teamreflecties georgani-
seerd in allerlei vormen: intervisie, teamdag, 
leergroep en kwaliteitskring. Hier kwam uit 

naar voren dat elk team zijn eigen werkwijze 
en aandachtspunten heeft. Enerzijds ligt de 
focus op de cliënt, anderzijds op de onderlinge 
samenwerking. De wens is om gezamenlijk het 
werk te organiseren, plezierig en opbouwend 
samen te werken en een bijdrage te leveren 
aan de Reinaerde-doelen vanuit de sterke 
gemeenschappelijke koers.
Zo is er op De Reiger in Bilthoven het afge-
lopen jaar hard gewerkt aan de opbouw van 
een stabiel en kundig team, zodat we nu meer 
accent op de kwaliteitsverbetering kunnen 
leggen. Op de Gandhistraat in Veenendaal 
werd het werkplezier negatief beïnvloed door 
klimaatproblemen, die inmiddels zijn opgelost. 
Het beheer van De Schaapskooi in Bilthoven is 
feestelijk overgedragen aan Reinaerde, tijdens 
een geslaagde dag waar we ons netwerk heb-
ben verstevigd. Het team van Het Molenpark in 
Veenendaal heeft een feest georganiseerd met 
en voor de bewoners en familie in verband met 
het 10-jarig bestaan. Op verschillende plekken 
werken we volgens de uitgangspunten van 
SLIMM met de dagstart en werkborden; zo is in 
De Regenboog een grote opruimactie georga-
niseerd volgens de Lean-methodiek. De kracht van samen

In 2018 hebben we opnieuw ingeschreven 
op de aanbesteding Wmo in de gemeenten 
Veenendaal en Renswoude. Reinaerde is een 
van de gecontracteerde partijen, wat in de-
cember werd gesymboliseerd door een Reinae-
rde-kerstbal in de gemeentelijke kerstboom. 
Bijzonder onderdeel van de aanbesteding 
was de casusregie waar Reinaerde als enige 
VG-partij al ervaring mee had.
We zien een toename van de vraag naar 
jeugdhulp, met name door vechtscheidingen, 
jonge moeders met een licht verstandelijke 
beperking en verslaving. We werken hierin 
nauw samen met onze partners zoals Youké, 
ProPersona en Victas, en natuurlijk met de so-
ciale teams. De uitdaging is om deze stijgende 
vraag met het beschikbare geld uit te voeren. 
Gemeenten weten ons goed te vinden, zeker 
voor de ingewikkeldere vraagstukken.
Ook in de besteding van het beschikbare 
welzijnsbudget is gekeken naar de kracht van 
samen: zo is er op vraag van de gebruikers van 
het Arbeidscentrum samen met Reinaerde Fit 

besloten om een airhockeytafel aan te schaf-
fen, naast voetbaldoelen en basketbal-baskets.
In de zoektocht naar betere huisvesting voor 
Arbeidscentrum Vos in Wijk bij Duurstede 
zijn we via de wethouder aan een vervan-
gend pand gekomen en verhuizen we binnen 
enkele maanden naar Feniks. Dit pand ligt 
in het centrum en biedt veel mogelijkheden 
voor samenwerking met partners in en buiten 
het pand. Vanuit Het Lichtruim in Bilthoven 
hebben we onze dienstverlening uitgebreid 
met het schenken van koffie en thee op de 
wekelijkse markt met heerlijke versnaperingen. 
Dit initiatief wordt zeer gewaardeerd door de 
buurtbewoners en de marktkooplui.
In het Arbeidscentrum Veenendaal is een paar 
keer per jaar een eethuis, Suryaya, waarbij ie-
dereen kan genieten van Syrisch eten. De koks 
bereiden op meerdere feestjes heerlijke buffet-
ten en doen ervaring op voor het waarmaken 
van hun droom: een eigen eethuis.
Voor 2019 willen we proberen om meer geld 
over te houden. Dat doen we samen met de 
ondersteunende afdelingen.

Werkplezier en waardering 2017 2018

Aantal teamreflectieverslagen 2 8

Aantal uitgevoerde audits 2 5

Aantal risico inventarisaties en evaluaties 7 9

Aantal veiligheidstrainingen 17 13

Aantal SLIMM verbeteraars in de regio 3 3

Aantal klachten van medewerkers 0 0
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CliëntverhaalMarieke

Marieke is een vrolijke en ondernemende dame. Voor haar is het belangrijk echt iets te betekenen 
voor een ander. Daarom gaat zij een paar keer per week naar Zorggroep Charim in Veenendaal om 
ouderen te ondersteunen. Het idee voor werken bij Charim is ontstaan in een gesprek met het Wmo 
Loket in Veenendaal: zij vertelden dat veel mensen bij Charim hulp konden gebruiken bij het eten 
en bij het verplaatsen tussen woning en dagbesteding. We kijken steeds naar maatschappelijke 
vragen in gemeenten en matchen dat met talenten van de cliënten, zoals bij Marieke.

 

Gezien & gehoord worden 2017 2018

Clientervaringen rapportcijfer
(*in 2017 nog geen lijst in PlanCare) - 8

Ondersteuningsplannen actueel
(in PC2 binnen 1 jaar herzien/getekend) 64% 70%

Aantal agressie incidenten 213 223

Aantal medicatie incidenten
(*in 2017 nog niet apart in systeem op te tellen) - 34

Aantal klachten van clienten
(klachtenfunctionaris + VGU-klachtencommissie) 3 1

Innovatie als motor

Eind november 2018 zijn alle medewerkers 
uitgenodigd voor de jaarlijkse medewerkersbij-
eenkomst, dit keer in Ouwehands Dierenpark, 
met spreker Ruud Veltenaar als inspirator. Hij 
nam ons mee in vele verrassende digitale 
ontwikkelingen. Als uitsmijter benoemde hij de 
grootste innovatie voor de gezondheidszorg: 
het werken volgens de principes van de posi-
tieve gezondheid. Een bevestiging dat we met 
de goede dingen bezig zijn. In 2019 gaan we 
verder om vanuit onze ervaringen actief bij te 
dragen aan de invoering van deze belangrijke 
visie.
We bemerkten een gat tussen werk en dag-
besteding bij ons en begeleid werk bij IW4 in 
Veenendaal. Daarom zijn we een nieuwe groep 
gestart in het pand van IW4 in Veenendaal 
voor mensen die een stap willen maken naar 
begeleid werk, of juist een stap naar dagbeste-
ding. We zien dat er een nieuwe groep mensen 
komt voor wie deze meer op arbeid gerichte 
plek heel passend is. In 2019 gaan we de 
samenwerking versterken en komt ook VSO-
school De Blink op deze plek werken.

De Regenboog is naast De Bombardon en 
Arbeidscentrum Veenendaal nu ook officieel 
een Fairtrade instelling. Op verschillende plek-
ken zamelen we babykleding in, deze wordt op 
de dagcentra gesorteerd en verzonden naar 
verschillende ontwikkelingslanden. Vanuit De 
Bombardon wordt veel (oude) spijkerkleding 
en zeil verwerkt in hippe tassen, placemats en 
keukenschorten. Op kinderdagcentrum De Vlin-
dervallei wordt geëxperimenteerd met vormen 
van cradle to cradle, de manier om grondstof-
fen die je gebruikt volledig te hergebruiken 
zonder verlies van waarde.
Het Arbeidscentrum Veenendaal is een van de 
zes Samenwerkplaatsen van Reinaerde, waar 
flexibele en activiteitgerichte werkplekken 
beschikbaar zijn voor medewerkers en 
samenwerkingspartners. Een cliënt heeft alvast 
mooie houten houders gemaakt voor de 
uitleen van leesbrillen. Vanuit de houtwerk-
plaats zijn verschillende tafels gemaakt op 
bestelling voor de samenwerkplaats in Utrecht.

Terugblik, dit hebben w
e gedaan en bereikt

“Voor Marieke is het belangrijk echt iets 
te betekenen voor een ander.”
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Gezien en gehoord worden, Reinaerdebreed

Cliëntervaringsonderzoek: gemiddelde rapportcijfer een 8.
Reinaerde is eind 2018 overgegaan naar een andere manier van cliëntervaringsonderzoek, 
met als motto ‘van moeten meten naar willen weten’.
In 2012 en 2015 heeft Reinaerde gebruikt gemaakt van het door de VGN goedgekeurde 
instrument van Ipso Facto. Daarnaast wordt in de regio’s nog een vragenlijst van Reinaerde 
zelf gehanteerd. Eén van de vragen daarin is de waardering over de ondersteuning en 
zorg van Reinaerde over de afgelopen periode. Voor heel Reinaerde is het gemiddelde 
rapportcijfer een 8. De rapportcijfers zijn per regio vermeld in de voorgaande bijdragen. 
De verbetering van cliëntervaringsonderzoek was één van de ontwikkelpunten uit het 
Kwaliteitsrapport over 2017. De wens was onder meer om het instrument beter te laten 
aansluiten bij de ondersteuningsplan-cyclus zodat individuele wensen van de cliënt beter 
en sneller in doelen en afspraken kunnen worden omgezet.
Samen met cliënten hebben we in 2 bijeenkomsten in juli en september 2018 gekozen 
om het instrument ‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE) te gaan gebruiken. Een eerste groep van 10 
medewerkers heeft de tweedaagse training gevolgd en heeft met cliënten gesprekken 
gevoerd aan de hand van de 10 vaste gespreksthema’s (zie hieronder). 
Het instrument wordt in 2019 verder ingevoerd, via onder meer het opleiden van 
leerbegeleiders die de interne trainingen gaan verzorgen en het inbouwen van de 
rapportages in PlanCare 2. Hoewel nu dus nog geen generieke rapportage beschikbaar is, 
kan uit de gesprekken met de eerste 30 cliënten wel een beeld worden opgemaakt over 
de verschillende thema’s die aan de orde komen bij de gesprekken. 

1.  Thema gevoel: de meeste cliënten zijn tevreden, als ze dat minder of niet zijn, gaat het 
over moeite hebben met verandering en met nee zeggen.

2.  Thema lijf: cliënten zijn over het algemeen tevreden, zijn zich bewust van aspecten die 
daarbij horen en zijn bijvoorbeeld actief met sport.

3.1 Terugblik gemeenschappelijke 
onderwerpen en thema’s
In het voorgaande zijn de gegevens gepresenteerd die door cliënten en medewerkers 
uit de verschillende regio’s zijn geschreven vanuit lokaal perspectief. In het navolgende 
worden gemeenschappelijke onderwerpen en thema’s vanuit Reinaerdebreed perspectief 
beschreven. Ook hier gaan we weer uit van de 4 perspectieven van de koers.

Gezien & gehoord worden 2017 2018

Score cliëntervaringen
(*in 2017 nog geen lijst in PlanCare) - 8

Vrijheidsbeperkende maatregelen collectief - 1514

Vrijheidsbeperkende maatregelen individueel
(*in 2017 anders geregistreerd) - 2439

Melding Consultatie en Advies team 99 101

FOBO incidenten 3704 3580

Agressie incidenten 4813 4382

ARBO incidenten 156 219

Ondersteuningplannen
(in PC2, binnen 1 jaar herzien/getekend) 68% 80%

De 18-jarige Caitlin woont al 11 jaar bij pleeg-
moeder Marianne en haar grote gezin. De 
gezinswoonvorm biedt Caitlin de stabiliteit die
ze nodig heeft. 
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Het aantal meldingen agressie en geweld is gedaald, van 4.813 naar 4.382. We kunnen 
hier geen harde conclusies aan verbinden aangezien vele variabelen een rol spelen bij 
zowel het ontstaan en vóórkomen van deze incidenten, zoals doelgroep, de in- of uitstroom 
van cliënten met complexe gedragsproblematiek, als bij het al dan niet melden van 
structureel voorkomend gedrag (zoals knijpen, haren trekken door kinderen). We zien wel 
dat een betere kijk op de ondersteuningsvraag van de cliënt, invoering van de methodiek 
Triple C en weerbaarheidstrainingen een bijdrage leveren aan preventie en de-escalatie 
van agressie.  
Het aantal meldingen over arbeidsomstandigheden (ARBO) is gestegen van 156 naar 
219. Wij zijn nog niet tevreden over het nieuwe meldsysteem en zijn hierover met de 
leverancier in gesprek.
Incidenten die ernstig van aard zijn c.q. calamiteiten die gemeld zijn bij de inspectie, 
worden te allen tijde onderzocht door daartoe opgeleide PRISMA-onderzoekers. Reinaerde 
heeft een interne pool met medewerkers opgeleid (begeleiders, gedragskundigen, 
projectleiders, etc.). Daarnaast zijn wij ook medeverantwoordelijk voor het goed 
functioneren van een PRISMA-pool met collega instellingen in VGU-verband (Vereniging 
Gehandicaptenzorg Utrecht).

Medicatieveiligheid: vervolg nodig
In 2018 is aandacht besteed aan de medicatieveiligheid door het uitvoeren van het 
verbetertraject medicatie, met de regio Noordwest-Utrecht als actieve voortrekker. Voor de 
analyse wordt gebruik gemaakt van de checklist toepassen veilige principes medicatie. 
De resultaten van het verbetertraject zijn dat op woningen en dagcentra het aantal 
medicatiefouten daalt t.o.v de nulmeting.  
Het is belangrijk het continu verbeteren van medicatieveiligheid onder de aandacht 
te brengen en te houden. Belangrijke punten die steeds worden meegenomen in het 
verbetertraject zijn:
• een vast aanspreekpunt vanuit de verpleegkundige dienst, die samen met de 

begeleiders het verbetertraject vorm geeft
• het overdragen van de inhoudelijke deskundigheid
• het inwerken van nieuwe medewerkers op medicatie
Voor 2019 staat een vervolg op het verbetertraject op de agenda.

Minder klachten cliënten en vertegenwoordigers
In 2018 zijn 23 klachten door of namens cliënten voorgelegd aan en behandeld door de 
klachtenfunctionaris, die via een bureau bij Reinaerde gedetacheerd is. Vorig jaar waren 
dat er 42.
In het jaarverslag van 2017 werd een toename van klachten genoemd over een veilige 
woonsituatie i.v.m. overlast door een medebewoner. Deze trend heeft zich niet voortgezet. 
Er is één klacht rondom dit thema in 2018 afgerond. In 2018 is er een toename 
van klachten met betrekking tot communicatie en planning rondom diagnostiek en 
behandeling. Als verbeterpunt formuleren we, dat we de communicatie over de (on)
mogelijkheden van diagnostiek, behandeling en begeleidingsmogelijkheden binnen 
de verschillende vormen van dienstverlening verhelderen. Een tweede verbeterpunt 
is de zichtbaarheid van de klachtenfunctionaris. We hebben de wens om dichter bij 
de klachten van de cliënten te komen. We ontvingen echter 19 minder klachten dan 
vorig jaar en onderzoeken daarom ook de voor- en nadelen van externe inzet van de 
klachtenfunctionaris.

3.  Thema familie: de meeste cliënten zijn tevreden over het contact met de familie, soms 
woont familie te ver weg naar de zin van de cliënt.

4.  Thema vrienden en kennissen: de sociale kring wordt door de meeste cliënten als 
goed ervaren. Cliënten rekenen daar ook regelmatig medewerkers bij.

5.  Thema meedoen: de helft van de cliënten gaf aan mee te doen met activiteiten of iets 
te ondernemen in de buurt. Bij de andere helft was dit niet ingevuld.

6.  Thema hulp: hier is niet veel op gerapporteerd, enkele cliënten vinden het goed.
7.  Thema huis: cliënten zijn met name tevreden over het interieur en uiteenlopende 

activiteiten die ze in huis doen. 
8.  Thema doen: naast tevreden cliënten geven een paar cliënten aan dat zij verandering 

willen, bijvoorbeeld specifiek rond een vrijwilliger die is gestopt.
9.  Thema kiezen: cliënten zijn tevreden, maar een aantal geeft ook aan dat ze kiezen 

lastig vinden.
10.  Thema veilig voelen: dit is te weinig ingevuld om een algemene opmerking over te 

kunnen maken.

Zoals dat in de regel gaat met meer algemene bevindingen is ook nu zichtbaar dat 
cliënten over het algemeen tevreden zijn. De meerwaarde van cliëntervaringsonderzoek 
zoeken we vooral in de individuele gesprekken en de specifieke aandachtspunten die 
voor de unieke cliënt van belang zijn. Deze krijgen een plek in het ondersteuningsplan, 
waardoor het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoek leidt tot daadwerkelijk resultaat 
voor de cliënt. Wij verwachten dat we, wanneer we meer gegevens beschikbaar hebben,  
ook op collectief niveau verbeterpunten kunnen oppakken.

Aantal meldingen aan Consultatie en Advies Team (CAT) is gestabiliseerd
Het CAT levert aan cliënt, familie en teams op basis van haar specifieke deskundigheid en 
ondersteuning op het gebied van (vermoeden) van seksueel misbruik, een waardevolle 
bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van cliënten. Wij zien dat het aantal meldingen 
(101) over geheel Reinaerde in 2018 ongeveer gelijk is gebleven t.o.v. 2017 (99), de ernst 
van de meldingen lijkt niet te zijn toegenomen. Daarin vallen twee dingen op. Het aantal 
medewerkers (9) dat als betrokkene bij een melding genoemd wordt is hoog, vorig jaar 
waren dit er 5. Het tweede wat opvalt is dat er binnen een aantal regio’s sprake is van een 
flinke daling dan wel stijging van het aantal meldingen. Wij doen nader onderzoek om 
beide opvallendheden te verklaren, dan wel om verbeteringen te doen.
 
We verbeteren naar aanleiding van incidenten
We concluderen dat teams aandacht hebben voor het melden en bespreken van 
incidenten, zij zijn zich bewust van het belang van melden. Tegelijkertijd zien we dat we 
nog wel verbeteringen te doen hebben in 2019. Bijvoorbeeld dat ieder team van een 
woning of dagbesteding structureel de analyse van de incidentmeldingen inplant bij de 
dag- of weekstart en dat ook flexmedewerkers en uitzendkrachten gefaciliteerd worden 
om incidentmeldingen te doen. Daarnaast willen we de analyses en verbeterpunten ook 
regionaal en op trends in de organisatie bezien, zodat we mogelijke signalen of risico’s 
voor cliënten en medewerkers tijdig kunnen oppakken. 
Het aantal meldingen van fouten ongevallen en bijna-ongevallen (FOBO) of risicovolle 
situatie voor de cliënt is ongeveer hetzelfde gebleven, namelijk 3.580 meldingen 
tegenover 3.704 in 2017. Medicatieincidenten zijn daarbinnen ruim vertegenwoordigd, 
zoals zichtbaar is in de tabellen van de regio’s (zie ook navolgend onder 
medicatieveiligheid). Door de overgang van het meldingssysteem (in NINTEX) is geen 
precieze vergelijking 2017-2018 overall mogelijk op dit onderdeel.
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Werkplezier en waardering, Reinaerdebreed

Teamreflecties: voor verbetering vatbaar
In 2018 is het totaal aantal geregistreerde teamreflecties (51) iets hoger dan in 2017 
(46). In de regio Utrecht zien we een toename van 0 naar 10 teamreflecties, en in regio 
Heuvelrug Veenendaal van 2 naar 8. In de regio Lekstroom zijn vorig jaar 32 reflecties 
georganiseerd op basis van een medewerkerstevredenheidsonderzoek en dat is dit 
jaar niet uitgevoerd. In de regio Zeist zijn dit jaar 20 teamreflecties onder die naam 
geregistreerd, waarbij reflectie plaatsvond via ‘SLIMM vergaderen’ waarin het werken aan 
team- en cliëntdoelen en continu verbeteren uitgangspunt zijn. 
Een ontwikkelpunt uit het rapport van 2017 was dat er meer gefocust zou moeten 
worden op cliëntgerelateerde thematiek. Getuige de eerder beschreven informatie uit de 
regio’s is dit deels wel gebeurd, maar in z’n totaliteit is de verbetering niet dusdanig dat 
we hier tevreden over zijn. Het vooral aan de teams zelf overlaten van planning, wijze 
van uitvoering (en al dan niet gebruik maken van ondersteuning) heeft ons niet verder 
gebracht in het (beter) uitvoeren van reflecties in teams. Cyclisch reflecteren op behaalde 
resultaten (waarom is wat wel en waarom is wat niet gelukt) is wel de intentie bij de 
regio’s, maar is in de rapportages slechts sporadisch zichtbaar. 
De reflecties gaan vooral over communicatie, samenwerking, roosteren, werkdrukbeleving. 
De aandachtsgebieden die we naar voren hebben gebracht, zoals het proces rond de 
individuele cliënt, de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers, borging van 
veiligheid, ontwikkelpunten voor kwaliteitsverbetering, komen nog onvoldoende naar 
voren. Onze conclusie is dat zowel bewustzijn op het belang van teamreflecties, als vorm 
en inhoud belangrijke verbeterpunten blijven.  

Weinig meldingen bij klachtencommissie medewerkers
In 2018 is de commissie in zijn geheel gewijzigd wegens vertrek van het interne lid 
en wegens de maximale zittingsduur van de externe leden. In dit jaar is één klacht 
ontvangen. Deze melding is door de klachtencommissie niet ontvankelijk verklaard, omdat 
uit de stukken bleek dat niet alle mogelijkheden waren benut. De commissie adviseerde 
medewerker en leidinggevende om samen het gesprek aan te gaan. Dit heeft geleid tot 
goede resultaten, waarna de klacht is ingetrokken.
In 2018 heeft de commissie een reeds ingediende klacht uit 2017 ontvankelijk verklaard 
en in behandeling genomen. Wij verwachten begin 2019 standpuntbepaling en advies aan 
de raad van bestuur.
Het aantal meldingen van medewerkers bij de klachtencommissie blijft daarmee opvallend 
laag. Daarentegen ontvingen we wel signalen van onvrede van medewerkers over 
management. Dit signaal hebben we opgepakt door gericht de dialoog te starten tussen 
medewerkers en management en door ‘werkplezier en waardering’ als hoofdlijn in de 
strategie 2019-2021 op te nemen. Aandacht voor een open meldcultuur blijft een prioriteit.

 

Via de VGU-klachtencommissie zijn in 2018 4 klachten ingediend (1 in 2017). 1 klacht 
was niet ontvankelijk en 1 klacht is via bemiddeling naar tevredenheid afgehandeld. 2 
klachten zijn in behandeling genomen. De eerste, betreffende een nieuwe centrale wijze 
van medicatieverstrekking, alsmede het betrekken van vertegenwoordigers bij belangrijke 
besluitvorming, is gegrond verklaard. De medewerkers hier zijn daarom overgegaan 
op de oude wijze van medicatieverstrekking en er zijn nadere afspraken gemaakt over 
communicatie en het betrekken van familie. De behandeling van de tweede klacht, 
betreffende de ontevredenheid van een cliënt over de bejegening en begeleiding, is nog 
niet afgerond.

Nieuwe uitdagingen voor Reinaerde Fit
Reinaerde Fit heeft ook dit jaar een aantal mooie resultaten te melden. Om een paar 
voorbeelden te noemen: Er is een gesprekstool ontwikkeld, die cliënten en begeleiders 
stimuleert in gesprek te gaan over gezonde voeding. Deze tool is sinds januari 2019 
beschikbaar. En om de kwaliteit van Reinaerde Fit te valideren hebben we samenwerking 
met Vilans gezocht en de in de praktijk ontwikkelde methodiek aangedragen voor een 
Erkenningstraject Interventies. Tegelijkertijd zien we dat de impact die Reinaerde Fit 
aanvankelijk had wat aan het afnemen is, de targets coaching zijn minder hoog, het 
gebruik van de Fit-euro’s is afgenomen. Een eenduidige oorzaak is niet aan te geven. We 
verwachten met gerichte communicatie en spraakmakende activiteiten hier in 2019 een 
goede impuls aan te kunnen geven.
 
Commissie vrijheid en veiligheid: vergroten bewustzijn op onvrijwillige zorg
De commissie vrijheid en veiligheid kenschetst 2018 en 2019 als voorbereidende jaren op 
de implementatie en borging van de Wet zorg en dwang. De commissie ziet de nieuwe wet 
als een kans om bewustzijn op onvrijwillige zorg te vergroten en alternatieven in te zetten. 
We zoeken naar een juiste impuls in deze. Het verbeteren van de procesmatige scholing, 
monitoring en auditing is onderdeel van de verbetercyclus kwaliteit. Net als bij de 
implementatie van methodieken, bijvoorbeeld Triple C en positieve gezondheid, werken we 
aan beter toegeruste medewerkers. Wij zien als verbeterpunt voor 2019, dat wij cijfers en 
het daarbij horende verhaal meer inzichtelijk maken, zowel in de teams als in de regio en 
op Reinaerdeniveau. Dat geeft ons meer inzicht en overzicht en daarmee handvatten om 
te sturen op vrijheid en veiligheid. Wij vinden het belangrijk om ook behandelaars ruim te 
betrekken bij het “tellen en vertellen”. Wij verwachten dat de commissie komend jaar van 
naam verandert en commissie onvrijwillige zorg gaat heten.
  
Ondersteuningsplannen: 80% ook formeel op orde
Alle cliënten hebben een ondersteuningsplan of een daarvan afgeleid plan (bij ambulante 
ondersteuning). De ondersteuningsplannen zijn niet altijd volgens afspraak tijdig 
geëvalueerd en geactualiseerd. Tegelijkertijd liet tot vorig jaar de registratie van de 
actualiteit te wensen over, zodat cijfers niet altijd overeenkwamen met de werkelijke 
situatie. Door de afronding van de invoering van PlanCare 2 in 2018 is dit probleem 
inmiddels verholpen, maar we zien nog wel een na-ijleffect, zodat de norm van 95% nog 
niet is behaald. Inmiddels is 80% van alle plannen in PlanCare 2 opgenomen én binnen 1 
jaar herzien en getekend.
Door PlanCare 2 is de koppeling met het dagelijks werk, agendabeheer en rapportage 
een stuk verbeterd. Dit heeft ook geholpen bij het in praktijk brengen van een van de 
belangrijkste ontwikkelpunten uit 2017, namelijk dat de ondersteuningsvragen van de 
cliënten de agenda van de begeleiders bepalen.
Het formuleren en opstellen van werkdoelen blijft niet altijd makkelijk, met name als er 
geen sprake is van ontwikkeling. 

Werkplezier en waardering 2017 2018

Totaal teamreflecties 46 51

Moreel beraad 45 65

SLIMM verbeteraars 59 66
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• hygiëne en veiligheid in een aantal woningen/dagcentra
• bekendheid met de aanpassingen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Na een audit worden verbeterplannen door de manager ingevuld en geretourneerd aan de 
regiomanager. Dit loopt in de praktijk niet altijd volgens afspraak. Een ontwikkeling die in 
2018 in gang is gezet, is om meer verbinding te leggen tussen de audits en de opvolging 
van verbeterpunten. Met regelmaat constateren we dat de bevindingen uit een vorige 
audit niet tot de gewenste opvolging hebben geleid. In de planning voor 2019 worden 
auditoren gekoppeld aan medewerkers in de rol van verbeteraar. Deze zorgt samen met 
teamleden voor een goede oorzakenanalyse en uitvoering van verbeterafspraken (SLIMM 
werken). We verwachten hiermee de Plan Do Check Act- cyclus met name op de laatste 
twee onderdelen te verbeteren. De eerste pilot vindt in regio Noordwest-Utrecht plaats.

Platform Moreel Besef stimuleert en inspireert
Het Platform Moreel Besef houdt zich bezig met kwaliteit van bestaan van de cliënt in 
relatie tot de thema’s moreel besef en moreel beraad, zingeving en ethiek. In 2018 werd 
65 keer een moreel beraad gehouden en is daarmee als middel voor teams om vanuit 
moreel besef te reflecteren op goede zorg, ingebed en geborgd. VUmc doet onderzoek 
zowel naar de vraag of door deze beraden het moreel besef van medewerkers gegroeid 
is, als naar de vraag of de cliënt daardoor betere zorg ervaart. Zingeving is altijd en bij 
elke cliënt aan de orde in het ondersteuningsplan als één van de domeinen van Schalock. 
Er zijn meerdere handvatten beschikbaar gekomen om de vraag van de cliënt op het 
gebied naar zingeving te herkennen en te analyseren. Er is een toolbox beschikbaar, 
waar begeleiders ideeën en methodes kunnen vinden om goed toegerust te zijn. Als 
aandachtspunt voor 2019 nemen we mee, dat we het doel van het platform nog scherper 
willen formuleren in relatie tot de strategie 2019-2021. Dat helpt ons de plaats van ethiek, 
het derde thema van het Platform, een plaats in het geheel te geven.
 
SLIMM werken en continu verbeteren leeft
Uit de regioinformatie komt het beeld naar voren dat SLIMM werken en continu 
verbeteren leeft binnen elke regio. Op operationeel en op tactisch niveau wordt er op 
projectmatige wijze verbeteringen gerealiseerd. Deze verbeteringen liggen op het gebied 
van kwaliteit, effectiever werken, verspilling voorkomen en verminderen, sturing op 
(kwaliteits)thema’s en teamafstemming. Het ontwikkelen van onderscheidende kennis 
en vaardigheden heeft grootschalig plaatsgevonden in 2018, er zijn veel kennisdragers 
opgeleid en veel workshops gegeven. Een voorbeeld is het zorgdragen voor goed 
document- en dossierbeheer (een apart verbeterproject) waarbij begeleiders informatie en 
ondersteuning krijgen bij het zorgvuldig opschonen en actueel houden van cliëntdossiers. 
Qua mindset op het gebied van continu verbeteren is er veel in gang gezet; in meerdere 
regio’s wordt er gewerkt aan het opbouwen van een ‘continu verbeteren cultuur’ 
door middel van het creëren van lokale en regionale netwerken waar mensen elkaar 
vinden en kennis uitwisselen. SLIMM werken en continu verbeteren is een belangrijk 
kwaliteitsonderwerp en blijft dat ook in 2019. 

Interne audits: auditor gekoppeld aan verbeteraar
Elke woning of dagbesteding wordt minimaal eens in de drie jaar bezocht. Er zijn speci-
fieke startaudits om een nieuwe manager aan de hand van alle kwaliteitsitems wegwijs 
te maken en de stand van zaken te toetsen. We houden ook speciale veiligheidsaudits, 
bijvoorbeeld in de vorm van gecombineerde bijeenkomsten met adviseur ARBO (met het 
oog op de Risico Inventarisatie en Evaluatie), brandveiligheidsinstructie en een gesprek 
over veiligheid met cliënten, familie en medewerkers.
Uit de interne audits komen specifieke woning of dagbesteding gebonden items naar 
voren, maar we zien ook dat een aantal onderwerpen op meerdere plekken een aandachts-
punt of soms tekortkoming blijft. Dit geldt met name voor:
• dossiers cliënten (bijv. onvoldoende in acht nemen van bewaartermijnen), werken met 

verouderde documenten
• kennis en uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming ( bijv. het gebruik 

van sociale media, met name Whatsapp)
• gebruik medicatieaftekenlijsten (niet consequent en goed aftekenen), locatiegebonden 

medicatieprotocol niet up to date
• calamiteitenhandboeken (actualiteit van de calamiteitenkaart cliënten)
• inwerken en uitvoeren functioneringsgesprekken volgens afspraak Ook medewerkers hebben plezier in hun 

werk. Annebeth van Harderveld begeleidt 
Rijk Middelman die fietsen opknapt bij 
Arbeidscentrum Veenendaal. 
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De kracht van samen, Reinaerdebreed
 

Leefomgeving: de bouw van de eerste woningen is gestart
In 2018 is er hard gewerkt om cliënten meer keuzemogelijkheden te bieden qua plekken 
waar zij prettig kunnen wonen en leven. Het voorbereiden van een bouwproject kost altijd 
veel tijd. We zijn blij dat er in 2018 twee bouwprojecten zijn gestart. In Zeist is gestart 
met de bouw van 24 studio’s aan de Dennendalweg 2 en in Woudenberg is aan de Prins 
Hendrikstraat gestart met de bouw van 12 studio’s en 12 appartementen. Voor beide 
projecten geldt dat iedereen hier een eigen woon/slaapruimte met eigen wc en douche 
krijgt. We verwachten dat beide projecten net na de zomer van 2019 gereed komen. In de 
tweede helft van 2018 is ook de renovatie van de Marokkodreef in Utrecht afgerond en 
heeft een feestelijke opening plaatsgevonden. Een mooie plek waar kinderen en jongeren 
zich al snel thuis voelen. Begin 2019 is de bouw van 37 appartementen in Houten aan ’t 
Spoor gestart. Deze woningen kunnen begin 2020 in gebruik worden genomen. Andere 
nieuwbouwprojecten zijn nog in voorbereiding. Om de snelheid van het ontwikkelen 
van de projecten te verhogen wilden we in 2018 werken aan verdere standaardisering 
van processen en rekenmodellen. Daarnaast wilden we komen tot een intensievere 
samenwerking met partners. Door ons programma van eisen met hen te delen wilden we 
proberen eerder bij ontwikkelingen betrokken te raken. We onderzoeken daarom in 2019 
welke partners hier aan mee willen werken.
We hebben in 2018 in beeld gebracht welke woonvorm we voor welke doelgroep waar 
hebben. Om cliënten meer regie te bieden in waar zij wonen en leven, willen we in 2019 
de ontwikkelportefeuille verder uitbreiden met 24 wooneenheden die dan in de jaren 
daarna gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van 
andere huurmodellen en IT toepassingen zodat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen wonen. Onze ervaring is dat de realisatie van bouwprojecten veel onzekerheden 
kent. Het verkrijgen van vergunningen, de nodige inspraakprocedures voor de omgeving 
en natuurlijk de weersomstandigheden zijn moeilijk te beïnvloeden factoren. Wel krijgen 
we steeds meer beeld bij een gemiddelde doorlooptijd van een project.
 
Samen met de gemeenten
In de bijdragen vanuit de regio’s hebben we veel goede voorbeelden van de kracht van 
samen met gemeenten gezien. Dit samenspel komt het beste tot uitdrukking, daar waar we 
in gezamenlijkheid, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, werken aan kwaliteit voor 
de cliënt en continuïteit van dienstverlening.  
We constateren ook een aantal knelpunten. De doorstroom van cliënten tussen verschil-
lende dienstverleningsvormen stagneert, net als in 2017. Zo is er met name spanning op 
het vinden van Wmo-plekken, schiet de capaciteit voor cliënten met LG en NAH tekort, en 
zijn er te weinig woningen voor 18-25 jarigen. Er is een toename van vragen naar andere 
vormen van werk of dagbesteding. In een enkele gemeente is tijdige afgifte van beschik-
kingen een knelpunt, alsmede de financiering in het kader van behandeling jeugdhulp.
 
Samen met de buurt en andere professionals 
Het algemene beeld over 2018 is dat er meer contact is met omwonenden en dat we 
aansluiten op sociaal-maatschappelijke initiatieven. Ook zien we meer samenspel in 
dienstverlening, bijvoorbeeld door advies aan leerkrachten/docenten en op het gebied van 
nieuwe werkmogelijkheden voor cliënten.

Clëntverhaal: Ik kies zelf
In alle regio’s lezen we dat cliënten meer keus hebben over de invulling hun eigen leven. 
Sommige cliënten hebben gekozen voor een andere woning of werkplek die beter bij hen 
past. Andere cliënten waren betrokken bij de inspanningen van Reinaerde om verkiezingen 
toegankelijk en begrijpelijk te maken. 

Deze aandacht komt voort uit de Kamerbrief ‘’Samen werken aan een betere 
gehandicaptenzorg” (2016) waarin aandacht wordt gevraagd voor versterking van de 
positie van de cliënt. De cliënt maakt met naasten zelf keuzes over het inrichten van zijn 
leven. Dus ook over de zorg en ondersteuning die hij nodig heeft. Zelf kunnen kiezen 
verhoogt de ervaren kwaliteit van bestaan. De Wet zorg en dwang helpt om ons verder te 
ontwikkelen in deze gewenste richting. Versterking van de positie van de cliënt is en blijft 
ook in 2019 een belangrijk kwaliteitsonderwerp.  

Boris van der Ham (VGN) en Femke 
Stoffelsma in gesprek over het belang 
van Toegankelijke en begrijpelijke 
verkiezingen. 
De stembiljetten mogen van Femke wel 
wat eenvoudiger.
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Innovatie als motor, Reinaerde

Initiatieven op duurzaamheid
Uit de input van de regio’s blijkt dat initiatieven vooral zijn gericht op een gezond rooster 
(doel 3), het verbeteren van de arbeidsomstandigheden (doel 8), en klimaat (doel 13). 
Bewust omgaan met voedsel en afval (doel 12) en hierin de samenwerking zoeken met de 
buurt en de lokale middenstand is iets waar we allemaal aan werken. Tevens combineren 
we dit met het creëren van werk en dagbesteding voor cliënten en zo werken we tevens 
aan een inclusieve samenleving (doel 11). Reinaerdebreed werken we aan toegankelijke en 
begrijpelijke verkiezingen (doel 11), waarbij ook een aantal cliënten betrokken is.

Technologische vernieuwingen
Het overall beeld is dat er meer technologische middelen worden ingezet, met 
als resultaat dat er meer contact en aandacht is. De inzet van de middelen is 
geprofessionaliseerd en wordt gefaciliteerd zodat deze ter beschikking zijn voor iedereen 
en de inzet duurzaam is.

Privacy en Informatieveiligheid
Bij het uitvoeren van taken speelt het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 
van cliënten, werknemers en vrijwilligers een belangrijke rol. Door de verdergaande di-
gitalisering van het dagelijks leven is de complexiteit rondom de bescherming van deze 
gegevens sterk gegroeid.
Reinaerde verzamelt niet alleen steeds meer persoonsgegevens, maar deelt deze gegevens 
in toenemende mate ook met derden.  Het is in deze context en in de context van de in-
voering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van belang dat wij aan 
de hand van het privacybeleid op een begrijpelijke manier uitleggen dat wij op zorgvuldi-
ge manier omgaan met de persoonsgegevens die worden verwerkt en dat deze persoons-
gegevens ook op passende wijze tegen onrechtmatig gebruik worden beschermd. 
 
Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Om aan de bepalingen uit deze AVG te kun-
nen voldoen is een jaarplan Privacy opgesteld. Veel zaken zijn in het verleden al opgestart 
maar waren nog niet afgerond. Ook vanuit de Carante Groep zijn veel modellen en best 
practices gebruikt om te kunnen voldoen aan de AVG. Dit betekende dat de longlist van 
acties vrij snel kon worden teruggebracht naar een overzichtelijke actielijst. Er is voor 
gekozen om de activiteiten zo veel mogelijk te laten uitvoeren door en te borgen binnen 
bestaande processen en afspraken.
De belangrijkste uitgevoerde acties en resultaten in 2018 zijn: 
• uitvoering bewustwordingsprogramma (regionaal) en via de ‘Maand van de privacy’ met 

de slogan “Privacy begint bij jezelf “
• site “Privacy begint bij jezelf” ingericht, waar alle medewerkers informatie kunnen 
 vinden en veelgestelde vragen beantwoord zien
• instellen en actueel houden van het informatie gegevensregister, zodat er meer regie is 

op waar informatie in de organisatie aanwezig is
• continu proces van communicatie met aandacht voor actuele privacy en informatie-
 problemen bijvoorbeeld datalekken
• beleid gegevensregistratie en privacyverklaringen voor cliënten, medewerkers en 
 vrijwilligers geactualiseerd
• veilige systemen ingericht zodat gegevens veilig worden verzonden en de toegang tot 

gegevens goed geautoriseerd zijn

 

Reinaerde heeft een brede visie op duurzaamheid en wil uit de 
17 Duurzame Ontwikkeldoelen verschil maken op bovenstaande 4
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Ontwikkelingen & thema’s
Het werk van de CCR wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris medezeggenschap. 
Tot 1 november was dat Lena Hillenga. Sinds 1 november is dat Wim Eggens.

De centrale cliëntenraad heeft een financiële commissie. Deze commissie bespreekt 
regelmatig het financiële beleid van Reinaerde. Uitgangspunt daarbij is dat er zoveel 
mogelijk geld ten goede moet komen aan de zorg voor cliënten.

Informatie, advies & instemming
In 2018 heeft de centrale cliëntenraad over de volgende onderwerpen gesproken:
• kwaliteitssysteem
• Wet zorg en dwang
• Woon Werk Toekomst Plan en voortgang
• cliëntenparticipatie
• jaarverslag en jaarrekening
• werkwijze flexbureau
• participatie en medezeggenschap
• fonds
• voortgang cliënttevredenheidsonderzoek
• MedTzorg

De centrale cliëntenraad heeft in 2018 positief geadviseerd over:
• het Woon Werk Toekomst Plan
• het beleid op het gebied van cliëntenparticipatie
• de begroting 2019
• de strategie 2019 – 2021

4.1 Medezeggenschap cliënten 
en vertegenwoordigers
Lokale medezeggenschap
Alle cliënten worden aangemoedigd mee te praten over de zorg. Er zijn meer dan 40 
groepen waarin cliënten en hun vertegenwoordigers dat doen. Dat zijn cliëntenraden en 
dat zijn andere vormen van overleg.
We hebben gesproken over heel veel zaken, zoals nieuwbouw en verhuizing, de besteding 
van het welzijnsbudget, het verloop onder medewerkers, voeding, vrijwilligers, de 
schoonmaak en de samenwerking tussen wonen en dagbesteding.
Cliënten en vertegenwoordigers praten ook mee bij het ontwikkelen van het beleid. 
Een voorbeeld daarvan is hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van een nieuwe 
strategie voor Reinaerde. Andere voorbeelden zijn deelname aan klankbordgroepen en 
themabijeenkomsten.
Ook de raad van advies is daar een goed voorbeeld van. Nieuwe ideeën en nieuwe plannen 
worden in deze raad, waarin cliënten, familieleden én medewerkers deelnemen, besproken. 
Deze brede samenstelling levert nieuwe inzichten en suggesties op.
 
Centrale medezeggenschap
De centrale cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van álle cliënten. De CCR vindt 
dat de cliënten op de voorgrond horen te staan bij alles wat Reinaerde doet. De eigen 
regie van cliënten is belangrijk. Daarvoor is goede samenwerking tussen cliënt, familie 
en de organisatie nodig. Daarom bewaakt de CCR dat cliënten invloed hebben op de 
ontwikkelingen. De CCR let dan ook goed op of cliënten en hun vertegenwoordigers goed 
betrokken zijn bij besluiten die hen aangaan. Als dat niet gebeurt, laat de raad van zich horen.
In de CCR zitten cliënten én vertegenwoordigers van cliënten. Die twee groepen 
vergaderen apart, maar werken nauw samen. De centrale cliëntenraad heeft in 2018 zeven 
keer met het bestuur overlegd. Deze vergaderingen worden in de CCR voorbereid.

Samenstelling

In de CCR hebben de volgende 
cliënten zitting:
Stiena Emo
Nico Fonville
Vincent Groot
Jan van de Pol [vicevoorzitter]
Jacqueline Rouwenhorst [voorzitter]

In de CCR zitten de volgende 
vertegenwoordigers van cliënten:
Robert de Bruijne
Bas Jonker [voorzitter]
Marcel Kaijen
Jolanda Klein Entink
Rinus de Lange
Erwin Pijper
Diederick Wouters
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70 Feedback en bevindingen uit de interne reflectie 
De CCR ziet dat er lokale verschillen zijn in de wijze waarop cliënten, medewerkers en 
familie met elkaar samenwerken. Dit past binnen de koers van de organisatie en gaat op 
een groot aantal locaties goed. 
Op een aantal locaties zijn er echter verbeterpunten te realiseren. Het gaat dan om vraag-
stukken als:
• in hoeverre worden familieleden/wettelijk vertegenwoordigers daadwerkelijk betrok-

ken bij de zorg voor cliënten? 
• worden cliënten ook daadwerkelijk gehoord, zoals zij gehoord willen worden? De CCR 

vindt het belangrijk dat er overal werk wordt gemaakt van het luisteren naar de wen-
sen van de cliënten en dat dit samen met hun familie/wettelijk vertegenwoordiger 
gebeurt 

Dit betekent ook dat cliënten (nog meer) de ruimte ervaren om hun leven naar eigen 
inzicht in te kunnen richten. En op die locaties waar medewerkers meer moeten luisteren 
naar cliënten, zij daar ook de nodige ruimte voor krijgen om hun professionaliteit in te 
zetten gebaseerd op de vraag van de cliënt.
De zorgverlening van cliënt tot cliënt kan verschillen. Reinaerdebreed moeten er echter 
minder verschillen bestaan in de wijze waarop die zorg tot stand komt, namelijk na over-
leg tussen cliënt, zorgverlener en familie/wettelijk vertegenwoordiger.

Met betrekking tot de kwaliteit van zorg doet de CCR daarom een aantal aanbevelingen:
• een snelle invoering van de driehoekskunde (bij voorkeur eind 2019) op alle locaties
• alle medewerkers (ook de tijdelijke) dienen de cliënten waar ze mee te maken krijgen 

te kennen. Organiseer daarom waar dit nodig is de ken-mij-kaart (een soort menukaart 
van de cliënt)

• zorg ervoor dat er gedisciplineerd wordt omgegaan met agenda en planning
 (informatieoverdracht is van groot belang)
• borg dat teamreflectie op regelmatige basis plaatsvindt en start die met feedback van 

cliënten & familie/wettelijk vertegenwoordigers
• Reinaerde heeft betrokken managers nodig met passie voor mensen (medewerkers, 

cliënten, familie). Houd hier oog voor
• zorg ervoor dat medewerkers minimaal éénmaal per jaar een (vorm van een) functione-

ringsgesprek krijgen. Gericht op leren en ontwikkelen
• maak gebruik van het cliënt ervaringspunt (beleidszaken) en breidt het aantal mede-

werkers van het cliëntervaringsteam dit jaar uit naar minimaal 7 leden. Dit gaat helpen 
om cliënten ook daadwerkelijk organisatiebreed te horen

4.2 Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit medewerkers die zijn gekozen door hun collega’s. Het 
mooie en belangrijke aan het werk van de ondernemingsraad is, dat je met het bestuur 
overlegt over onderwerpen die vaak iedereen aangaan binnen Reinaerde. Omdat er veel 
verschillende onderwerpen zijn, die ook nog eens flink wat kennis en voorbereiding 
vragen, heeft de ondernemingsraad een aantal werkgroepen waarover de verschillende 
onderwerpen zijn verdeeld: werkgroep Arbo-Sociaal voor onderwerpen die te maken 
hebben met de collectieve arbeidsovereenkomst, veiligheid, gezondheid en arbo; 
werkgroep Financieel-Organisatie voor onderwerpen die te maken hebben met begroting, 
uitgaven, plannen, veranderingen in de organisatie en [nieuw]bouwplannen; werkgroep 
communicatie en relaties voor onderwerpen die te maken hebben met intranet, verslagen 
en nieuwsbrieven. 
Aan het hoofd van de ondernemingsraad staan de voorzitter en de vicevoorzitter. 
Beiden worden gekozen door leden van de ondernemingsraad.

Samenstelling

Tineke van Asselt 
Ilona Beijloo
Marco Boere [vicevoorzitter]
Ad van Dijk 
Adrie van Helden
Ron Hortensius 

Marieke Klomp 
Bas van der Marck
Klaas-Jan van der Meer 
Joost Niesthoven [voorzitter]
Jarno Wildner 
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73 Ontwikkelingen & thema’s
In 2018 hebben de OR en het bestuur 12 keer een overlegvergadering gehad, waarvan 
één in aanwezigheid van de leden van de raad van toezicht, rondom de thema’s ‘Strategie 
2019-2021 en ‘Arbeidsmarkt’ en waarbij de traditionele vergaderopstelling werd vervangen 
door een vrije dialoog langs de thema’s. Voorafgaand aan deze vergaderingen heeft er 12 
keer een agendaoverleg plaatsgevonden 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 werkafspraken tussen de OR en de 
bestuurder te maken. De medezeggenschap door medewerkers en de besluitvorming wordt 
begeleid en gesteund door de ambtelijk secretaris medezeggenschap die de verbindingen 
legt tussen bestuur, organisatie en de ondernemingsraad, door iedereen te informeren 
en te voorzien van de juiste verslagen, agenda’s en onderwerpen. De ambtelijk secretaris 
(Henri Surquin) heeft veel (vertrouwelijke) gesprekken om onderwerpen zo duidelijk en op 
tijd mogelijk voor het overleg klaar te hebben.
Een belangrijk thema was psychosociale arbeidsbelasting. In de week van de werkstress 
(12 t/m 15 november 2018) organiseerden de OR en de procesgroep Ontwikkeling en 
Personeel van Reinaerde het symposium ‘werkdruk en werkstress’. Wat is werkstress, 
welke factoren veroorzaken werkstress en hoe kom je daarachter? Met die vragen 
gingen we tijdens het symposium aan de slag. Jac Christis, lector Arbeidsorganisatie en 
arbeidsproductiviteit, introduceerde het instrument dat de oorzaken van werkdruk in kaart 
brengt. De ruim 100 medewerkers die naar het symposium waren gekomen, konden er 
alvast mee aan de slag. Na afloop waren er veel enthousiaste reacties over de inhoud en de 
praktische aanpak. 

Informatie, advies & instemming
• voortgang Arbo Risico Inventarisatie & Evaluatie: de taken van de preventiemedewerker 

en de nieuwe rol van de OR in de implementatie van de nieuwe Arbo wetgeving
• roosteren en plannen: het belang van de dialoog en best-practices om van elkaar te leren  

(initiatiefvoorstel van de OR en praktijkvoorbeelden vanuit diverse zorgorganisaties)
• strategie Informatisering & Automatisering (I & A) en Carante groep
• ontwikkelingen functiehuis
• jaarplan 2018 Reinaerde en de accenten van de OR
• begroting 2018
• continuïteit personeel (strategiedocument manager O&P), hoe mensen werven 
 en behouden
• kwaliteitssysteem
• Algemene Verordening Gegevensbescherming
• advies voorgenomen benoeming lid raad van toezicht
• jaarplan OR 2018
• adviesaanvraag Woon Werk Toekomst Plan
• businesscase fase II ‘Dennendal ontwikkelt’
• instemmingsaanvraag aanbrengregeling nieuw personeel
• instemmingsaanvraag Klokkenluidersregeling
• ter informatie: samenvatting jaarverslag 2017 vertrouwenspersoon
• ter informatie: samenvatting jaarverslag 2017 klachtencommissie medewerkers
• ter informatie: strategische communicatielijn
• het instemmingsverzoek procesverbetering arbeidsparticipatie bij arbeidsongeschiktheid
• het instemmingsverzoek basiscontract Arbo dienstverlener ‘BlijWerkt’

• adviesaanvraag I & A en Carante groep
• verdiepingsonderzoek functiewaardering
• landelijk Nza-onderzoek naar zorgfuncties
• aanpassing Kieswet
• medewerkers tevredenheidsonderzoek
• het akkoord van de OR op het voorgenomen besluit tot de personele paragraaf van de  

transitie I&A
• resultaten pilot versterken lokale kracht
• pilot bereikbaarheid en beschikbaarheid gedragskundigen

Feedback en bevindingen uit de interne reflectie
‘Zonder medewerkers geen zorg voor cliënten’ is voor de ondernemingsraad een belangrijke 
‘bril’ voor de reflectie. Medewerkers hebben hart voor de cliënt, hun professie en het samen-
werken in teams. Tegelijkertijd ontvangt de ondernemingsraad signalen dat zinvolle initia-
tieven zoals ‘Triple C’, ‘Dit vind ik ervan!’ en ‘Driehoekskunde’ in onvoldoende mate en in te 
laag tempo worden geïmplementeerd en dat het verzuim onder medewerkers te hoog is. De 
ondernemingsraad is blij met de stijgende lijn in het aantal verbeterprojecten dat gestart is. 
En de raad waardeert dat de werkgever meer aandacht wil geven aan de veiligheid en werk-
druk van medewerkers. 

De ondernemingsraad vraagt (meer) aandacht voor:
• heldere communicatie over de focus van de organisatie, de daaruit voortvloeiende keuzes 

t.a.v. wijze van werken (wat doe je niet meer, wat doe je nog wel en wat moet je anders 
doen)

• heldere facilitering, aansturing en oprechte waardering van medewerkers opdat zij hun 
werk met en voor de cliënt zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren 

• de basis op orde
• voldoende instroom, ontwikkeling en doorstroom van medewerkers
• het terugdringen van uitstroom 
• de invoering van de Wet zorg en dwang en de moeilijkheden die dit kan opleveren voor 

medewerkers
• het terugdringen van (ernstige) agressie-incidenten 
• de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de klachtenfunctionaris
• een prettig en toekomstbestendig Reinaerde voor cliënten en medewerkers
• vakgerichte opleiding voor medewerkers en mogelijkheden om medewerkers in breder 

perspectief op te leiden
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74 4.3 Raad van toezicht
Governancecode Zorg is uitgangspunt
Cliënten ontvangen professionele begeleiding en zorg die past bij wet- en regelgeving. 
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor het realiseren van goede zorg. 
Bij het uitvoeren van hun taken en verantwoordelijkheden hanteren bestuur en raad van 
toezicht de Governancecode Zorg. Deze is gebaseerd op een zevental principes. Het eerste 
principe luidt: ‘ De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is 
het bieden van goede zorg aan cliënten.’ De andere principes gaan onder andere over aan-
dacht voor waarden en normen en een open aanspreekcultuur. Reinaerde heeft een eigen 
gedragscode voor medewerkers die een nadere uitwerking is van bepalingen uit de CAO 
Gehandicaptenzorg. Reinaerde acht het voorkomen en bestrijden van ongewenste om-
gangsvormen, seksueel misbruik en discriminatie van het grootste belang. Daarnaast hecht 
Reinaerde aan respectvolle omgangsvormen tussen medewerkers onderling en tussen 
medewerkers en cliënten.

Samenstelling

Naam C.W. (Cees) Meijers (1953)
Woonplaats Amersfoort
Rol en commissie lidmaatschap
 • voorzitter raad van toezicht vanaf 1-1-2017
 • voorzitter remuneratie-commissie vanaf 1-1-2017      
Profiel Gezondheidszorg
Hoofdfunctie  Voormalig bestuurder Meander Medisch Centrum

Naam dr. C.M.H.A. (Christel) Deckers MBA (1961)
Woonplaats Amsterdam
Rol en commissie lidmaatschap
 • voorzitter auditcommissie bedrijfsvoering en financiën vanaf 1-1-2016
 • lid remuneratie-commissie vanaf 1-1-2017
 • lid raad van toezicht Carante Groep vanaf 27-9-2017
 • vicevoorzitter raad van toezicht vanaf 19-5-2018
Profiel Bedrijfsvoering
Hoofdfunctie Vanuit Deckers Management Services:
 • bestuurder a.i. bij Present t/m 1 april 2018
 • lid raad van bestuur a.i. bij GGZ InGeest van apr. t/m sept. 2018
 • raad van bestuur stichting CATO
Nevenfuncties • lid raad van toezicht Trimbos en voorzitter auditcommissie
 • lid raad van toezicht ASKO en voorzitter auditcommissie
 • lid raad van toezicht Raphaëlstichting en voorzitter auditcommissie
 • ambassadeur NVTZ voor Noord-Holland
 • NIAZ auditor

Naam J.T.M. (Jan) Menting (1958)
Woonplaats Oostvoorne
Rol en commissie lidmaatschap
 • lid raad van toezicht vanaf 1-1-2016, 
  op voordracht van centrale cliëntenraad
 • voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid vanaf 19-5-2018
  (lid vanaf 1-1-2016)
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

Naam drs. J.C. (Johan) van Houwelingen MCM (1977)
Woonplaats Houten
Rol en commissie lidmaatschap
 • lid raad van toezicht vanaf 1-1-2017.
 • lid auditcommissie bedrijfsvoering en financiën vanaf 19-5-2018
Profiel Bedrijfsvoering, vastgoed
Hoofdfunctie AAG, raad van bestuur
Nevenfuncties AAG, raad van bestuur voorzitter Stichting JCI Houten
 (beheerstichting van JCI Houten)

Naam drs. L.M. (Leonique) Niessen (1967)
Woonplaats Hilversum
Rol en commissie lidmaatschap
 • lid raad van toezicht per 19-5-2018
 • lid commissie kwaliteit en veiligheid vanaf 19-5-2018
Profiel Kwaliteit en veiligheid
Hoofdfunctie Directeur Instituut voor Positive Health a.i. (tot 1 december 2018)
Nevenfuncties • lid raad van toezicht Equipe Zorgbedrijven
 • lid raad van toezicht Ziekenhuis Bernhoven,
    lid commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • lid raad van toezicht Stichting Huisartsen-posten Midden-Brabant

Van links naar rechts: 
Jan Menting, Christel Deckers, Johan van Houwelingen, Cees Meijers, Ella van Lingen en Leonique Niessen.



 

Interne en externe raden; feedback en bevindingen

Jaarrapport 2018

76 77Ontwikkelingen, thema’s en adviezen
De voltallige raad van toezicht vergadert zes keer per jaar. In 2018 is een nieuw lid  
toegetreden en een bestaand lid afgetreden. Tijdens de vergaderingen wordt een thema 
besproken dat voorbereid is door een medewerker of externe relatie. Elk jaar hebben  
centrale cliëntenraad, ondernemingsraad, strategisch team, raad van toezicht en het  
bestuur een gezamenlijke themabijeenkomst. Dit jaar is het onderwerp ‘Kwaliteit en conti-
nuïteit voor cliënt en medewerker vanuit ieders rol en verantwoordelijkheden’ gekozen. 
De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur alle in aanmerking komende belangen 
van de bij Reinaerde betrokken personen en organisaties zorgvuldig en evenwichtig heeft 
afgewogen. Om hun rol als toezichthouder zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt 
er jaarlijks een zelfevaluatie gedaan. Dit jaar onder begeleiding van een extern adviseur. 
Ook werkbezoeken aan woningen, dagcentra en werkprojecten helpt de raad van toezicht 
in het krijgen van een zo goed mogelijk beeld van Reinaerde. 
De raad van toezicht kent drie commissies; de auditcommissie bedrijfsvoering en 
financiën, de commissie kwaliteit en veiligheid en de remuneratiecommissie.

 
Besluiten, goedkeuring & klankbord
De auditcommissie bedrijfsvoering en financiën heeft in 2018 in zes bijeenkomsten de vol-
gende onderwerpen behandeld:
• de jaarrekening 2017
• het accountantsverslag 2017
• de begroting 2019
• quadrimesterrapportages
• de managementletter 2018
• de kaderbrief 2018
• de strategie 2019-2021
• het controleplan 2018 van de accountant
• benchmark Care 2018
• nieuwbouw- en verbouwplannen vanuit het programma Leefomgeving
• werking van governance bij investeringsbesluiten
• transitie Informatisering & Automatisering

De commissie kwaliteit en veiligheid heeft in 2018 in drie bijeenkomsten de volgende 
onderwerpen behandeld:
• het jaarplan kwaliteit 2018
• quadrimesterrapportages
• prismaonderzoeken, klachten en inspectiemeldingen
• kwaliteitstoezicht Wmo van GGD regio Utrecht
• de strategie 2019-2021 vanuit kwaliteitsoogpunt
• jaarverslagen van diverse commissies
• de medewerkerstevredenheid
• het nieuwe zorgmodel RAAK
• de voortgang van het digitaal ondersteuningsplan PlanCare
• de pilot bereikbaarheid en beschikbaarheid gedragskundigen
• de Klokkenluidersregeling
• de Wet zorg en dwang, vrijheid en veiligheid, middelen en maatregelen
• informatieveiligheid en Algemene Verordening Gegevensbescherming

De remuneratiecommissie heeft in 2018 tijdens twee bijeenkomsten de volgende onder-
werpen behandeld:
• de classificatie rechtspersoon
• het functioneren van het bestuur
• WNT Bezoldiging bestuur en raad van toezicht richtlijnen NVTZ
• zelfevaluatie raad van toezicht met extern begeleider
 
De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht hebben, als remuneratiecommissie, 
jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. Daarin beoordelen zij de prestaties 
van het bestuur. Het gesprek waarin de raad van toezicht de bereikte resultaten onder 
verantwoordelijkheid van de bestuurder positief beoordeelde, vond plaats in november.
Het bestuur besprak met de raad van toezicht de strategie, prestaties, risicobeheersing en 
control. Hierover legt het bestuur via quadrimesterrapportages gestructureerd, schriftelijk 
en met mondelinge toelichting, verantwoording af aan de raad van toezicht. Deze rappor-
tages worden ook gebruikt in de besprekingen met de centrale cliëntenraad en de onder-
nemingsraad. Aanvullend op de quadrimesterrapportage hebben het bestuur en de raad 
van toezicht in hun gezamenlijke vergadering de volgende onderwerpen besproken:
• het jaarverslag 2017
• de kaderbrief 2018
• de werving & selectie, benoeming nieuw lid raad van toezicht
• de voortgang van de strategie 2019-2021
• de strategische communicatielijn
• diverse compliance onderwerpen
• dilemma’s van bestuur en besturing
• interne en externe actualiteiten
• het programma Leefomgeving
• de transitie Informatisering & Automatisering
• innovatie
• de Klokkenluidersregeling

Het bestuur heeft ook in 2018 enkele keren met leden van de raad een klankbordgesprek 
gevoerd.
 

Feedback en bevindingen uit de interne reflectie
De raad van toezicht herkent in de jaarrapportage, dat de aandacht van de organisatie 
primair gericht is op ondersteuning en verbetering van kwaliteit van bestaan van cliënten.
Door deel te nemen aan bijvoorbeeld de zogenoemde Springcafé themabijeenkomsten, 
brede strategiesessies en beleidsoverleggen, is de raad van toezicht op verschillende 
manieren in de cyclus in 2018 betrokken bij de wijze waarop in doelstellingen resultaten 
worden behaald, bijsturing plaatsvindt en vanuit de principes in ‘leren’ en ‘ontwikkelen’ 
wordt gewerkt aan het continu verbeteren. De keuze voor het laten vervallen van het meer 
statische kwaliteitssysteem HKZ wordt gewaardeerd en ondersteund. In de rapportage 
herkent de raad de onderwerpen en de beweging in de organisatie die zijn gerealiseerd, zij 
herkent ook de onderwerpen waarin de organisatie voor zichzelf de verbeterpunten heeft 
benoemd. 
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Vanuit haar specifieke rol ziet de raad in de rapportage terug dat de veranderende rol voor 
zorgorganisaties in de nabije toekomst zich inmiddels aftekent; van een dienstverlenende 
naar een meer regisserende rol. De trend waarin de cliënt steeds meer initiatief neemt in 
het leven en in de eigen zorg zet zich verder voort. 

De kracht van samen
De maatschappij vraagt ons hierin om een passende en adequate manier van dienstverle-
ning te ontwikkelen, waarbij gebouwd wordt aan een zorgnetwerk dat er anders uit gaat 
zien dan dat nu het geval is. Dit vraagt om goede afstemming met externe partijen om tot 
een gedeelde visie te komen over deze ontwikkeling in het zorglandschap. Deze opgave 
is de kern van de strategische koers, zoals die in en door de organisatie tot stand is geko-
men in 2018. Deze opgave is verwoord in de missie ‘met elkaar te bouwen aan een betere 
wereld om ons heen waarin iedereen een rol van betekenis heeft’. Door samenwerking te 
intensiveren en ook te vernieuwen met partners in deze visie, wordt gewerkt aan het be-
houden en vernieuwen van kwaliteit en wordt gerealiseerd dat aan duurzame verbanden 
in en om zorg en samenleving wordt gewerkt. 

De raad van toezicht onderschrijft dat de hoofdlijn ‘gezien en gehoord worden’ een be-
langrijk gespreksonderwerp is in de samenleving en vindt het belangrijk dat dit thema 
zowel uitgewerkt wordt in relatie tot kwaliteit van bestaan en dienstverlening van huidige 
en nieuwe cliënten, als in relatie tot het werkplezier van medewerkers.  
Het beeld is dat Reinaerde verbeteringen integraal aanvliegt en daarmee continu de 
kwaliteit over de hele breedte van de organisatie verbetert. In de strategische hoofdlijn 
‘innovatie als motor’ past het ons inziens om zogenoemde ‘springveren’ te creëren, waarbij 
de focus ligt op verkennen en experimenteren, om zo te werken aan belangrijke en urgen-
te thema’s die snel(ler) resultaat opleveren op een specifiek onderwerp, in vergelijking met 
verbetering die breed wordt ingezet. 
Thema’s als persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid, vernieuwing van faciliteiten door 
en voor medewerkers, worden op deze manier standaard in de driehoek (cliënt, familie, 
professional) geïntegreerd en via trialoogsessies bespreekbaar gemaakt, om sneller te 
kunnen anticiperen op de veranderende samenleving. 

In de rapportage zien wij verwoord dat de gekozen strategische doelen voortkomen uit 
resultaten van 2018 en uit thema’s die pregnant op onze agenda staan. De raad van toe-
zicht waardeert de integrale keuzes die voor elk mens (medewerker en cliënt) essentieel 
zijn. Het met prioriteit werken aan het gedachtengoed van positieve gezondheid is daarbij 
in de hoofdlijn ‘werkplezier en waardering’ leidend en draagt eveneens bij aan duurzame 
gezonde bedrijfsvoering. 

De kwaliteit van de begeleiding en de zorg aan cliënten is over het algemeen goed en 
wordt door cliënten gemiddeld beoordeeld met een 8. De raad van toezicht dankt me-
dewerkers, cliënten, naasten, medezeggenschap en bestuur voor de inzet en de behaalde 
resultaten en zal de komende jaren toezicht houden of het kwaliteitsproces parallel loopt 
aan de ontwikkeling in de maatschappij.

4.4 Raad van bestuur
Samenstelling
Het bestuur legt maatschappelijke verantwoording af. De eindverantwoordelijkheid voor 
het besturen van de organisatie ligt bij de bestuurder. De raad van toezicht houdt toezicht 
op het beleid van het bestuur. De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd 
aan de raad van toezicht.

Bestuurder is in 2018 geaccrediteerd
Leren en continu verbeteren vinden we belangrijk voor het werk van alle professionals. 
Hieronder verstaan we ook jezelf blijven ontwikkelen en reflecteren op jezelf, je vak en 
de trends. Ook bestuurder Ella van Lingen volgde een traject om bestuurlijke kwaliteiten 
te beschouwen en uit te diepen. Er is getoetst of ze actief werkt aan haar professionele 
ontwikkeling en beschikt over reflectief vermogen op haar eigen functioneren. In augustus 
is ze geaccrediteerd als bestuurder door de Nederlandse vereniging van bestuurders in de 
zorg (NVZD). De accreditatie bestaat sinds eind 2015. 
Er zijn nu in het hele land 292 geaccrediteerde bestuurders in de zorg. Het is voor het 
eerst dat een bestuurder van Reinaerde in het kwaliteitsregister is opgenomen.

Samenstelling bestuur 2018

Naam P.W. (Ella) van Lingen

Functie Bestuurder
Nevenfuncties • lid raad van commissarissen Amfors, 
  Sociale Werkvoorziening Amersfoort e.o. (vanaf 2009 tot 1-6-2018)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Samen Oplopen te Zeist (vanaf 2014)
 • lid raad van commissarissen Volkshuisvesting Arnhem (vanaf 1-3-2018)

Conclusies en keuzes
Zie hoofdstuk 6.
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Cliënten, familie en vrijwilligers 

Medewerkers 

Lokale (buurt) en regionale 
belanghebbenden 

MEE, gevestigd op Koningin 
Wilhelminalaan Utrecht 

Vitras,  gevestigd op Zadelstede 
Nieuwegein

Buro Verschillig, Utrecht

4.5 Externe visitatie
Aanpak
Recent hebben wij ons voornemen om dichtbij cliënten te werken gerealiseerd. Er is geen 
hoofdkantoor meer; overal waar medewerkers werken, werken ook cliënten. Vanuit onze 
ambitie om podium te geven aan samenspel, vragen wij zowel onze nieuwe buren als de 
wijkverantwoordelijken van de samenwerkplaatsen Koningin Wilhelminalaan in Utrecht 
en Zadelstede in Nieuwegein naar hun bevindingen over dit jaarrapport. Het biedt ons een 
gelegenheid om elkaar inhoudelijk beter te leren kennen. Zo kunnen tevens kansen voor 
cliënten ontstaan om (zichtbaar) deel uit te maken van de lokale samenleving. 
Daarnaast nodigen we de medeschrijvers (managers en verbeteraars en de betrokken cliën-
ten) van dit het jaarrapport uit om samen met de externen een goed gesprek te voeren.

 Kerndoelgroepen beschouwd vanuit de samenwerking  
 in de driehoek  

 

Reactie: 
kijk kritisch naar het rapport en geef jezelf een positief podium!
Op 12 april 2019 is een externe visitatie uitgevoerd over de inhoud en de totstandkoming 
van dit kwaliteitsrapport. Reinaerde beoogde met de visitatie vanuit meerdere perspec-
tieven feedback te krijgen over de inhoud van het kwaliteitsrapport en het proces van 
totstandkoming ervan, om daarvan te leren en het verantwoording afleggen verder te 
ontwikkelen.

De visitatie vond plaats door middel van een onderzoekende dialoog van externe deskun-
digen met de bestuurder en een vertegenwoordiging van de organisatie. Er is feedback 
ontvangen van drie verschillende externe organisaties. Het externe visitatieteam is sa-
mengesteld uit:
• mevrouw Dominique van Toorn, programma manager MEE Nederland
• de heer Edwin Baljon, regiomanager Santé Partners (Vitras)
• mevrouw Ady Hoitink (Buro Verschillig) 

Wat vindt u van het proces van totstandkoming?
Aanwezigen waren onder de indruk van de kwaliteit van het rapport en van de meervou-
digheid van perspectieven die erbij is betrokken. Het is duidelijk dat er een zorgvuldig 
proces is doorlopen waarbij het eigenaarschap van medewerkers en de inbreng van 
cliënten zeer serieus genomen is: ‘Knap dat jullie er in geslaagd zijn om die veelkleurig-
heid in beeld te brengen en toch samenhang te bewaren in de rapportage.’ Heel bijzonder 
dat Reinaerde haar kwetsbaarheid toont door elk jaar externen mee te laten lezen met het 
kwaliteitsrapport.

Wat vindt u van de inhoud van het kwaliteitsrapport?
Het rapport is breed en veel omvattend. Dit roept de vraag op waarin Reinaerde zich on-
derscheidt. De inhoud van de dienstverlening is divers, mede door de strategische keuze 
om alle vragen van mensen met een beperking te bedienen, ongeacht het financieringska-
der (Wlz, Wmo, Jeugd). Ook werken we door de hele provincie. Medewerkers van Reinaerde 
geven aan dat ze aansluiten op de ontwikkelings- of hulpvraag van cliënten. Dit onder-
scheid kunnen wij verder expliciteren.

In hoeverre deelt u de beschreven kwaliteitsopgaven in paragraaf 5.3 
en de conclusies van het bestuur?
• ga verder op de ingeslagen weg van Tellen en Vertellen: concretiseer je opgaven, maak 

het meetbaar voor medewerkers. En maak dit kenbaar aan cliënten en doorleefd bij 
medewerkers, maak hen eigenaar van het verhaal

• versterk je positie als aantrekkelijk werkgever: ook voor de huidige medewerkers, juist 
door te investeren in visie, lerend vermogen en innovatie. En geef naar buiten toe aan 
wat de aantrekkingskracht is

• ook mag Reinaerde minder bescheiden zijn: laat zien wie je bent en waarom ben je er 
trots op. Verkoop wat je gelooft!

• reflecties in teams versterken door in te gaan op de vraag ‘Doen we ook het goede voor 
de cliënt?’

• spiegel de kwaliteitsdoelen vaker door het jaar heen; niet alleen achteraf ineens
• kijk kritisch naar het rapport maar geef jezelf een positief podium!

Kern
Alle aanwezigen zijn onder de indruk van het werk in alle woningen en dagcentra, het 
totstandkomingsproces van de rapportage en de aspiraties van Reinaerde - en ook van de 
openheid waarmee dit proces gedeeld wordt. 
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5.1 Omgaan met risico’s en kansen
Aantrekkelijke woningen
In 2017 is met cliënten, medewerkers en relaties een nieuw Woon Werk Toekomst Plan 
(WWTP) opgesteld. Dit vergt de komende tien jaar grootschalige investeringen in (ver)
nieuwbouw. We zijn gestart met de eerste vier nieuwbouw- en verbouwplannen om 
mensen met een beperking aantrekkelijke woningen te bieden. Dat is een positieve 
beweging. In 2018 is het eerste project Marokkodreef in de stad Utrecht opgeleverd. 
In Woudenberg worden nieuwe woningen gebouwd aan de Prins Hendrikstraat en op 
Dennendalweg 2 in Zeist is de eerste paal ook de grond in gegaan voor nieuwe woningen. 
In 2019 wordt gestart met nog 3 of 4 projecten.
De bouwmarkt heeft te maken met snel stijgende prijzen. We lopen het risico dat bij 
de aanbesteding van enkele grote nieuwbouwprojecten de budgetten fors worden 
overschreden. Indien daarmee de interne rendementseis niet wordt gerealiseerd, kan 
het mogelijk zijn dat we een project moeten heroverwegen. Ook de beschikbaarheid van 
aannemers vormt momenteel een risico om projecten tijdig te kunnen realiseren. We 
krijgen daarnaast veel verzoeken om met andere zorgpartners en projectontwikkelaars 
mee te doen met nieuwe initiatieven. Realisatie van deze mogelijkheden leidt tot een 
toename van omzet. De veelheid aan projecten brengt risico’s op overzicht en planning 
met zich mee. Dat vraagt actie om deze zoveel mogelijk te beheersen.

Opgave
De samenhang en veelheid van projecten en beoogde effecten vergt een programmatische 
aanpak: we werken vanuit meerdere disciplines met het programma Leefomgeving. Dit 
verstevigt 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 Rei-
naerde, uitgewerkt in programmadoelen. Deze doelen zijn vervolgens vertaald in concrete 
inspanningen.
Maandelijks monitoren we de voortgang op zowel het vervangings- en uitbreidingspro-
gramma als op de benodigde samenhang op inzet personeel, exploitatie en financiering. 
Onderdeel hiervan is ook het opstellen van alternatieve scenario’s, dynamisch (her)priorite-
ren van projecten op basis van marktvraag, mogelijkheden in de markt van ontwikkelaars 
en aannemers. Dat vraagt naast reguliere inzet ook veel specifieke expertise die we zo 
nodig extern erbij betrekken.
 

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. Het programma 
Leefomgeving stuurt op de kwaliteit van woningen Dit is uitgewerkt in het WWTP. Tevens 
bestaat er spanning op het plaatsingsproces door een toenemende complexiteit van de 
ondersteuningsvraag van cliënten waardoor een passende match moeilijker wordt.

Opgave
We monitoren maandelijks de bezettingscijfers en bespreken individuele situaties met 
managers en gedragskundigen om maatwerk te bieden. Tevens werken we actief aan het 
zo spoedig mogelijk vervangen van verouderde en dus onaantrekkelijke woningen. We 
werken naast instroom ook gericht aan de mogelijkheden van doorstroom van cliënten 
binnen en buiten Reinaerde.

Continuïteit van dienstverlening door onze medewerkers
Het is moeilijk om voldoende kwalitatief goed personeel te werven en te binden. Dit 
manifesteert zich niet overal, maar vergt in een aantal regio’s veel inspanningen en 
alertheid om de continuïteit van dienstverlening te borgen. Dit heeft ook een effect op de 
inzetbaarheid van bestaand personeel, wat vervolgens invloed heeft op de kwaliteit van 
dienstverlening met risico op verzuim en extra kosten voor personeel niet in loondienst.

Opgave
Goed werkgeverschap is sinds medio 2018 tot één van de belangrijkste speerpunten 
benoemd: het goed zien en horen van medewerkers en werken aan werkplezier en 
waardering is daarbij de kern van onze opgave. Medewerkers worden gesteund om regie 
over hun eigen leven en werk te voeren. Er worden veel concrete (project)initiatieven 
ondernomen om medewerkers te werven, te binden en te boeien, zodat medewerkers 
(blijvend) kiezen voor Reinaerde. We werken daarbij ook aan een leer- en ontwikkelcultuur 
in combinatie met versterking van zelforganiserend vermogen en leiderschap.
 

Positieve gezondheid medewerkers
Het verzuimpercentage is gestegen tot 6,8%. Factoren die leiden tot toename van ver-
zuim zijn enerzijds de toename van de complexiteit in zorgvragen, anderzijds de werkdruk 
(mede als gevolg van toenemende arbeidsmarktproblematiek). In het bijzonder het lang-
durige verzuim (langer dan drie maanden) vergt een gerichte aanpak op zowel beheersing 
als preventie.

Opgave
We zijn gestart met een regiegroep verzuim gericht op beheersing en preventie. Focus ligt op:
• inzicht (dashboard)
• verbetering arbeidsparticipatie in de eerste drie 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, e-learning, inzet nieuwe technieken)
• professioneel roosteren

Informatie en technologie
We hebben in 2017 besloten tot transitie van Informatisering & Automatisering van 
beheerorganisatie naar een regie-organisatie. Sinds januari 2019 hebben we de ICT-
diensten overgedragen naar ons samenwerkingsverband Carante Groep. De technische 
transitie van de IT-infrastructuur is in april 2019 gerealiseerd. Hieraan ging een zorgvuldig 
proces vooraf omdat we geen continuïteitsrisico’s wilden lopen. In 2018 hebben we de 
nieuwe I&A-functie bij Reinaerde ontworpen: verbinding met zorg, regiefunctie, goed 
opdrachtgeverschap. In 2019 zal dit geoperationaliseerd worden.

Opgave
Afronden zorgvuldige transitie en implementatie zowel met betrekking tot systemen 
als personeel.
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Gezonde exploitatie in meerjarenperspectief
Afgelopen jaren was er een ruim positieve vastgoedexploitatie. De grootschalige (ver)
nieuwbouwplannen drukken de vastgoedexploitatie en zullen daarmee het exploitatie-
resultaat meerjarig beïnvloeden. Tegelijk ontstaat er meer druk op de zorgexploitatie 
vanwege de krappe arbeidsmarkt. Het genormaliseerde rendement is nog te krap, waar-
door we risico’s lopen bij tegenvallers.

Opgave
We gaan ons lokale palet van dienstverlening financieel en maatschappelijk rendabel 
maken. Ook werken we aan een evenwichtig samengestelde vastgoed- & zorgexploitatie.
We werken aan dienstverleningsportfolio’s op basis van maatschappelijke en financiële 
criteria. Daarbinnen werken we onder andere door middel van implementatie van 
RAAK (zorg met effect) aan het optimaliseren van interne werkprocessen op met name 
behandelingen. Daarmee krijgen we ook meer zicht en stuurinformatie ten behoeve van 
besluitvorming over onze inzet in onze dienstverlening.
Daarnaast werken we aan het verbeteren van de zorg- en vastgoedexploitatie van 
woningen/dagcentra met het grootste verlies. De implementatie van een lokale integrale 
resultatenrekening en een rolling forecast geeft integraal inzicht en versterkt de sturing 
door managers.
Voorts werken we via het project ‘Anders Organiseren’ aan vernieuwde werkconcepten om 
medewerkers in dagcentra en woningen gemakkelijker te faciliteren en meer maatwerk te 
kunnen bieden in specifieke vraagstukken.
We zetten stevig in op goed werkgeverschap en het concept van positieve gezondheid 
om meer te komen tot een stabiele bezetting, minder uitstroom, lager verzuim en 
vermindering van personeel niet in loondienst.

5.2 Evenwichtige zorg- en vastgoedex-
ploitatie: balans onder druk.
De continuïteit van dienstverlening aan cliënten heeft in 2018 meer inspanningen ge-
vergd dan van te voren verwacht werd. De krapte op de arbeidsmarkt is steviger ervaren. 
Dit heeft ook een effect op de inzetbaarheid van medewerkers, bijvoorbeeld op het ver-
zuim. In 2018 heeft dit tot meer personeelskosten en inhuur van uitzendkrachten geleid. 
Tegelijk is de omzet opnieuw gestegen, vooral in het sociaal domein. Het actualiseren van 
het financieel meerjarenperspectief heeft ook geleid tot het versneld afschrijven in ver-
band met nieuwbouw. 
Het financieel resultaat over 2018 komt uit op € 619.000, lager dan het begrote genorma-
liseerde resultaat van 1,3 miljoen. Het verwachte rendement staat onder druk. De span-
ning op de arbeidsmarkt en de inzetbaarheid van medewerkers hebben hun weerslag op 
het rendement. We zullen ook meer gericht en integraal gaan sturen op onze dienstverle-
ningsportfolio’s en dan met name op de dienstverlening die nu onrendabel is. De interne 
beheersing willen we strakker monitoren om tijdiger te kunnen anticiperen op lokale 
ontwikkelingen. Deze sturing doen we in de wetenschap dat de financiële positie gezond 
is: zowel de vermogens- als liquiditeitspositie voldoen aan alle ratio’s.  

 
 

Aanbestedingen gemeentelijk domein
De gemeenten zijn gestart met aanbestedingen van de uitvoering van de Wmo en Jeugd-
wet. Gemeenten en zorgaanbieders staan voor de uitdaging met elkaar een nieuw samen-
spel te ontwerpen waarin meer preventief, meer ontschot en efficiënter uitvoering wordt 
gegeven aan de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Het geheel moet ook leiden tot een 
meer gezonde exploitatie voor zowel gemeenten als zorgaanbieders. Dit vergt veel innova-
tie en loslaten van bestaande werkwijzen.

Opgave
Met onze strategie 2019-2021 ‘Podium geven aan samenspel’ hebben we een belangrijke 
voorzet gedaan om meer de kracht van samen te benutten. We willen actief kennis delen 
en organiseren dienstverlening samen met partners, waarbij we toekomstbestendige en 
effectieve zorg in een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden.

Met een bolderkar doen cliënten van dagcentrum 
Weteringhoek in Houten boodschappen voor 
mensen die dat zelf niet kunnen. ‘Graag gedaan’ 
heet deze boodschappendienst, die in samenwer-
king met de plaatselijke supermarkt is opgezet.
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Jouw stem 
(bouwsteen 2 - leren van onderzoek naar cliëntervaringen)

Wat gaat goed?
Cliënten geven Reinaerde gemiddeld een 8 als rapportcijfer.
In 2018 hebben we gekozen voor een ander meetinstrument om cliëntervaringsonderzoek 
te doen en is een pilot gedaan. ‘Dit vind ik ervan!’ is tevens een methodiek, die begelei-
ders helpt in de dialoog om tot een ondersteuningsplan te komen. We zijn gestart met de 
trainingen van begeleiders die verantwoordelijk zijn voor opstellen en uitvoeren van het 
ondersteuningsplan. Zo gaan we van een verplichte driejaarlijkse exercitie naar een waar-
devolle activiteit voor alle leden van de driehoek: cliënt, familie en medewerker. 

Wat kan beter?
We hebben meer verbinding nodig van ‘Dit vind ik ervan!’ met Triple C en Persoonsgerichte 
Zorg, zodat meerdere soorten dialooggesprekken worden afgestemd en/of geïntegreerd. 
Ook is inbedding van de rapportage van ‘Dit vind ik ervan!’ in PlanCare2 nog nodig, zodat 
meer kennis wordt opgedaan van overstijgende thema’s die bij cliënten van verschillende 
doelgroepen spelen, voor gerichte verbeteracties.

Werk in uitvoering 
(bouwsteen 3 - kritische zelfreflectie door teams borgen)

Wat gaat goed?
Het voldoen aan toetsingseisen van het kwaliteitssysteem voelen we niet meer 
als externe verplichting. Het systeem ontwikkelt naar een overzichtelijke set van 
onderwerpen, normen en bijbehorende documenten en handvatten voor medewerkers: het 
Kwaliteitskader Reinaerde.
SLIMM werken wordt meer en meer geïntegreerd, zodat aandachtspunten en 
verbetertrajecten die vanuit het oogpunt van cliënten komen systematischer en gerichter 
worden aangepakt.
De invoering van de Wet zorg en dwang in 2020 genereert extra aandacht voor 
onvrijwillige zorg. We zijn gestart met een traject om medewerkers hiervoor goed toe te 
rusten en cliënten en familie goed voor te bereiden. 

Wat kan beter?
We zagen in 2018 goede voorbeelden van teamreflecties waarbij medewerkers 
gereflecteerd hebben op cliëntgerelateerde onderwerpen. In zijn geheel is er ten opzichte 
van 2017 echter geen duidelijke verbetering in het aantal teamreflecties en in de inhoud 
van de reflecties.
In 2018 waren de cijfers op verschillende kwaliteits- en veiligheidsthema’s (zoals 
vrijheidsbeperkende maatregelen) niet adequaat en werden deze op verschillende wijzen 
gerapporteerd. Cijfers en eenduidige interpretatie dienen inzichtelijk te zijn voor teams, in 
de regio en op Reinaerdeniveau. 
In 2019 werken we verder aan de verbetering daarvan via de ontwikkeling van een 
kwaliteitsdashboard.

5.3 Kwaliteitsopgaven 
In 2018 hebben we belangrijke stappen gezet om het werken aan kwaliteitsverbetering 
door medewerkers, steeds beter te integreren in het dagelijkse werk, om de cliënt te zien, 
te horen en zijn positie te versterken.
Op het gebied van kwaliteit zien we volop aandacht voor het kwaliteitsthema ‘basis op 
orde’, denk bijvoorbeeld aan de ondersteuningsplannen. Ook het kwaliteitsthema ‘continu 
verbeteren’ is in 2018 op tal van plekken versterkt. We zijn nog zoekende hoe we het 
kwaliteitsthema ‘vernieuwing’ beter kunnen invullen om ook in de toekomst adequaat 
onze kwaliteitsopgaven in te vullen.

Gezien en gehoord worden 
(bouwsteen 1 - een verzorgd proces rond de individuele cliënt borgen)

Wat gaat goed?
We zien dat cliëntenparticipatie en regie door de cliënt in 2018 zijn versterkt. We voeren 
de ondersteuningsplangesprekken steeds beter in dialoog met cliënt en familie.  
Door PlanCare 2 is de koppeling met het dagelijks werk, agendabeheer en rapportage een 
stuk verbeterd. Dit heeft ook geholpen bij het beter in praktijk brengen van een van de 
belangrijkste ontwikkelpunten voor 2018 (gelet op conclusies over 2017), namelijk dat de 
ondersteuningsvragen van de cliënten de agenda van de begeleiders bepalen.
Het aantal meldingen agressie en geweld is gedaald. We zien dat een betere kijk op de 
ondersteuningsvraag van de cliënt, invoering van de methodiek Triple C en weerbaarheids-
trainingen een bijdrage leveren aan preventie en de-escalatie van agressie.  
Kwaliteitsthema’s, zoals bijvoorbeeld medicatieveiligheid, document- en dossierbeheer, zijn 
projectmatig versterkt.

Wat kan beter?
Iedere cliënt heeft een ondersteuningsplan. Het op orde houden van de registratie van de 
ondersteuningsplannen (en het actueel houden van het cliëntdossier) vraagt volharding: 
tijdige herziening, zowel inhoudelijk als procesmatig.
Kwaliteitsthema’s, zoals medicatieveiligheid, moeten ook en vooral zijn beslag krijgen in het 
proces rond de individuele cliënt. Het is daarbij van belang dat medewerkers goed worden 
ingewerkt en dat daarvoor de benodigde tijd en ondersteuning wordt uitgetrokken.
De zichtbaarheid van de klachtenfunctionaris kan worden verbeterd.
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92 936. Conclusies en keuzes 
 door het bestuur
Dit is het tweede jaar waarin we ons verantwoorden binnen het kwaliteitskader. Vorig 
jaar hebben we een kwaliteits-challenge gedaan en deze hielp ons gericht te veranderen. 
Mooie voorbeelden hiervan zijn: onze keuze voor het nieuwe cliëntervaringsonderzoek  
‘Dit vind ik ervan!’ de borging van SLIMM werken en de pilot met de methodiek Triple C. 
Het kwaliteitskader helpt ons bij het realiseren van onze missie: met elkaar bouwen aan 
een betere wereld om ons heen waarin ieder een rol van betekenis heeft.

Het concept-kwaliteitsrapport is gedeeld met centrale cliëntenraad, ondernemingsraad 
en raad van toezicht. De reflecties vanuit deze verschillende perspectieven verrijken de 
kijk op kwaliteit van dienstverlening en maken dat we samen kunnen werken aan het 
realiseren van onze missie.

Belangrijke signalen die wij van deze drie raden terugkregen, waren:
•  Reinaerde is een grote en diverse organisatie. Hoewel we naar kwaliteit kijken vanuit 

het brede perspectief, zien we juist grote verschillen vanuit het lokale perspectief.
•  concretiseer het ‘gezien en gehoord worden’ van cliënten, bijvoorbeeld door training 

van medewerkers in ‘Dit vind ik ervan!’
•  duidt de cijfers op een juiste manier: hoewel het totale aantal agressiemeldingen daalt, 

zien we op een aantal plekken dat aantal en ernst van de meldingen juist toenemen. 
Zeker in combinatie met een hoog verzuim en uitstroom van medewerkers vraagt dit 
om gerichte actie

•  help medewerkers om de prioriteiten duidelijk te krijgen, zorg dat ze gezien en gehoord 
worden. Geef meer focus en duidelijkheid over de richting waarvoor we kiezen en 
faciliteer de invulling van deze richting

•  houden we voldoende scherp voor ogen wat de rol van zorgorganisaties in de toekomst 
kan worden en passen onze huidige werkwijzen hier nog bij?

Dit zijn mooie en stevige reflecties die maken dat we scherper kunnen handelen. 
Het is mooi om te zien dat er grote overeenkomsten zijn in de reflecties van zowel 
centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad als de raad van toezicht: geef aandacht aan 
randvoorwaarden voor de medewerkers om continuïteit van dienstverlening voor cliënten 
te borgen. Op basis van het kwaliteitsrapport en de verschillende reflecties is het aan 
het bestuur om af te sluiten met de belangrijkste conclusies. Conclusies die we, na de 
reflecties, ook hebben gedeeld met de raden: we willen graag met hen werken aan het 
realiseren van onze koers.

Concluderend trekt het bestuur  - in lijn met het jaarplan 2019 - de volgende conclusies:
•  wij versterken de driehoek tussen cliënt, familie en medewerker omdat dit zowel 

kwaliteit van bestaan van cliënten verbetert als het werkplezier van medewerkers 
verhoogt. Dit doen we door:
  ruimte en tijd te geven voor trainingen die ondersteunen bij beter zien en horen van  

 cliënten en familie
  te werken aan meer keuzemogelijkheden voor medewerkers
  continu leren en ontwikkelen te blijven stimuleren

•  wij houden oog voor lokale verschillen en geloven dat dit in de toekomst nodig blijft 
om succesvol te zijn

•  daar waar nodig, geven we meer aandacht aan het op orde krijgen van de basis door:
  gericht te verbeteren op de ondersteuning van teams
  beter zichtbaar te maken hoe en waar we werken aan deze verbetering

•  in het realiseren van de strategische doelen uit de koers 2019 – 2021 moeten we 
prioriteiten stellen. We kiezen ervoor prioriteit te geven aan:
  positieve gezondheid, zowel voor de cliënt als voor de medewerker
  RAAK: organiseren dat cliënten snel de ondersteuning krijgen die effect heeft
  projecten die helpen om uitdagend en veilig werk passend bij het leven van de 

individuele medewerker te realiseren
•  tenslotte realiseren we ons dat we in een tijd leven en werken waarin we continu de 

balans moeten vinden tussen het op orde hebben van onze basis en het verbeteren en 
vernieuwen van ons werk.

We vertellen graag over wat goed gaat. Tijdens de reflecties is er ook kritiek geuit. We 
vinden het belangrijk om reflecties uit te wisselen en elkaar goed te begrijpen. 
En dat is ook precies wat we willen bereiken: door de reflecties komen we vanuit 
gezamenlijkheid en lokaal eigenaarschap dichterbij kwaliteit. In een gezamenlijk 
leerproces waar we een aantal jaren voor uittrekken realiseren we samen met  
cliënten, familie, medewerkers en externe partners onze koers.

Hans Spitsbaard is de winnaar van Heel 
Holland Bakt. Hij opende het vernieuwde 
Eetatelier in Houten.
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96 7.1 Jaarrekening

7.1.1 Balans per 31 december 2018  
(na resultaatbestemming)        
 
ACTIVA Ref. 31-dec-18 31-dec-17

Vaste activa € €

Materiële vaste activa   1  74.534.789  74.297.809 

Financiële vaste activa   2  834.903  - 

Totaal vaste activa  75.369.692  74.297.809 

Vlottende activa 
Vorderingen uit hoofde van bekostiging  3  1.833.087  244.591 

Overige vorderingen  4  7.034.227  7.510.503 

Liquide middelen  5  26.840.590  33.088.685 

Totaal vlottende activa  35.707.904  40.843.779 

Totaal activa  111.077.596 115.141.588

PASSIVA  Ref. 31-dec-18 31-dec-17
Eigen vermogen 6  €  € 

Kapitaal 476  476 

Bestemmingsreserves  - 625.000 

Bestemmingsfondsen 43.272.577 42.028.520 

Algemene en overige reserves  654.836 654.836 

Totaal eigen vermogen 43.927.889 43.308.832

  

Voorzieningen  7  3.095.170  3.960.638

  

Langlopende schulden   8  33.696.801  37.428.952

Kortlopende schulden  
Overige kortlopende schulden 9  30.357.736  30.443.166 

Totaal passiva  111.077.596  115.141.588

7.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018   
        

Ref. 2018 31-dec-17
Bedrijfsopbrengsten € €

Opbrengsten zorgprestaties 
en maatschappelijke 
ondersteuning

 11  141.948.809  136.699.445

Subsidies (exclusief Wmo 
en Jeugdwet)  12 761.464  766.722  

Overige bedrijfsopbrengsten  13  4.066.071   3.112.886 

Som der bedrijfsopbrengsten   146.776.344   140.579.053  

BEDRIJFSLASTEN:  

Personeelskosten 14  101.963.449   96.038.271  

Afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa  15 8.822.991   7.430.661  

Bijzondere waardeverminderingen van 
vaste activa  16 -   715.000  

Overige bedrijfskosten  17 34.454.908  34.285.622 

Som der bedrijfslasten 145.241.348  138.469.555

BEDRIJFSRESULTAAT 1.534.996  2.109.498 

Financiële baten en lasten 18 915.939   1.091.532  

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 619.057  1.017.966  

Resultaat boekjaar  619.057  1.017.966  
 

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: € € 

Toevoeging

Bestemmingsreserve aanvaardbare 
kosten  1.244.057  1.292.966 

Bestemmingsreserve innovatie -275.000

Bestemmingsreserve welzijn -350.000 - 275.000

 619.057  1.017.966 
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7.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018  
        

Kasstroom uit operationele activiteiten Ref. 2018 2017
€ € € €

 Bedrijfsresultaat  1.534.996  2.109.498 

 Aanpassingen voor:

• afschrijvingen 15  8.486.725  7.430.661  

• boekwinst/boekverlies   

• bijzondere waardeverminderingen 16 -  715.000 

 • mutaties voorzieningen  17  -865.468 -1.766.499

  7.621.257   6.379.162

Veranderingen in vlottende middelen:   

• vorderingen  4  476.275   -1.523.692

• vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 3  -1.588.496  216.561 

• kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)  9  398.956  -1.056.504

  -713.265  -2.363.635

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  8.442.988  6.125.025

 

Ontvangen interest  18  269.684  222.395 

Betaalde interest  18  -1.185.623 -1.313.927

 -915.939  -1.091.532

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  7.527.049    5.033.493 

Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa  1  -9.133.039 -8.274.432

Desinvesteringen materiële vaste activa  1  409.334 119.524  

Overige investeringen in financiële vaste activa -834.903     
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -9.558.608  -8.154.908
 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden  8 -4.216.536  -4.711.524

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  -4.216.536 -4.711.524
Mutatie geldmiddelen   -6.248.095  -7.832.939

Stand geldmiddelen per 1 januari  5  33.088.685 33.088.685 40.921.624 

Stand geldmiddelen per 31 december  5  26.840.590 33.088.685 

Toelichting:
Specificatie:

Mutatie liquide middelen  -6.248.095  -7.832.939
 -6.248.095  -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 2018 geldmiddelen zijn opgeofferd.   
    

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN 
RESULTAATBEPALING   
 
7.1.4.1 Algemeen   
 
Algemene gegevens en groepsverhoudingen    
Stichting Reinaerde is feitelijk gevestigd op Postbus 3364, statutair gevestigd op de 
Koningin Wilhelminalaan 3 te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophan-
del onder nummer 30170001.Stichting Reinaerde is de zorgorganisatie in de regio 
Utrecht die zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen. Voor een brede groep men-
sen 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 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 bestuurder.    
   
Eigen vermogen: € 2.298.306 negatief per 31 december 2018.    
      
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke 
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 Jaarverslaggeving alsmede Titel 9 
Boek 2 BW 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 voortgezet.    
Gebruik van schattingen   
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
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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.  
     
Stelselwijzigingen    
In 2018 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 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk 
te maken.    
   
Kasstroomoverzicht    
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen die zonder 
beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van 
transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
     
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 winst-en-
verliesrekening over de looptijd van het contract.    
     
Grondslagen WNT    
Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in 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 en resultaatbepaling gevolgd.    
     
Grondslagen belastingen    
Omzetbelasting en loonheffing worden gewaardeerd op nominale waarde.   
   
      
7.1.4.2 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.     

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 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.

In 2017 is vanwege voorgenomen sloop en nieuwbouw voor diverse panden op het 
terrein Dennendal een schattingswijziging doorgevoerd. Dit houdt in dat de resterende 
boekwaarde in een beperkt aantal jaren zal worden afgeschreven tot nihil.   
    
Op grond van een herbeoordeling van het vastgoed is vast komen te staan dat een 
aantal panden een kortere levensduur hebben. Voor deze panden is in 2018 een 
schattingswijziging doorgevoerd.    
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):
• Woningen stad en weidegebied 50,00%
• Woningen en Hoofdgebouw 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  
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boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de 
toekomstige netto-kasstromen 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.     
   
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 winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de 
boekwaarde van het betreffende actief.
     
In 2018 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 terug te vorderen transitie-
vergoedingen opgenomen die vanaf april 2020 kunnen worden geclaimd bij het UWV. 
      
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 waarde-veranderingen 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 rentemethode, 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. Handelsvorderingen 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%.                                                                                                                                           
                 
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 personeelsvoorzieningen die zijn opgenomen in het kader van ziekteverzuim en 
jubilea. Deze voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van de lasten van langdurig 
ziekteverzuim en jubilea uitkeringen die op basis van de CAO gevormd worden. De 
voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte 
uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt 
onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.  
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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 PBL-uren. Dit wordt gedaan op basis van opbouw van rechten. De berekening 
is gebaseerd op de CAO-bepalingen, ingeschatte blijfkans, actuele salaris- en 
dienstverbandgegevens en het aantal jaren tot het bereiken van de specifieke leeftijd. De 
voorziening levensfasebudget PBL is gewaardeerd tegen de contante waarde.  
     
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 winst-en-verliesrekening 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 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 2019 
bedroeg 100,8%. 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.    
   
  

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

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in 
dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.    
     
Bepaling opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties   
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van verplichte 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding 
tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar 
kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag 
kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijk economische voordelen; c. 
de mate waarin dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze 
worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt 
kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken 
tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk 
budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de na-indexering. De 
met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin 
de baten zijn verantwoord.    
   
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 verzekeringsmaatschappijen betaald door Reinaerde. 
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een 
terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde 
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.   
Reinaerde heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. 
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de 
pensioen verplichting worden ook in de winst-en-verliesrekening 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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7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
        
ACTIVA 31-dec-18 31-dec-17
1. Materiële vaste activa € €

De specificatie is als volgt:

Bedrijfsgebouwen en terreinen 53.004.924  55.421.080 

Machines en installaties 8.953.171  9.112.019 

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en 
administratieve uitrusting 4.457.688  5.988.234 

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en 
vooruitbetalingen op materiële vaste activa 8.119.006  3.776.476 

Totaal materiële vaste activa  74.534.789  74.297.809

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is 
als volgt weer te geven: 2018 2017

Boekwaarde per 1 januari  74.297.809  74.029.669 

Bij: investeringen  9.133.039  8.274.432 

Af: afschrijvingen 8.486.725  7.171.768 

Af: bijzondere waardeverminderingen  -  715.000 

Af: desinvesteringen  409.334  119.524 

Boekwaarde per 31 december  74.534.789  74.297.809

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.          

ACTIVA 31-dec-18 31-dec-17
2. Financiële vaste activa € €

De specificatie is als volgt:

Compensatie Nza -  - 

Gesloopte panden -  - 

Compensatie -  - 

Vordering UWV inzake transitievergoedingen  834.903  - 

Totaal financiële vaste activa  834.903 -

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2018 2017
Boekwaarde per 1 januari -  258.893  

Af: waardeverminderingen -  258.893 

Te vorderen betaalde transitievergoedingen 2016-2018   418.090  - 

Te vorderen toekomstige transitievergoedingen   416.813   - 

Boekwaarde per 31 december   834.903  -



   
Jaarrekening

109

Jaarrapport 2018

108 ACTIVA 31-dec-18 31-dec-17
3. Vorderingen uit hoofde van bekostiging € €

1. Vordering uit hoofde van financieringstekort  1.833.087   244.591  

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging   1.833.087   244.591 

Specificatie vorderingen uit hoofde van 
financieringstekort 2018 2017

Saldo per 1 januari   244.591   - 

Financieringsverschil boekjaar -   1.833.087  

Betalingen/ontvangsten   -244.591  - 

Subtotaal mutatie boekjaar   -244.591   1.833.087 

Saldo per 31 december  -   1.833.087 

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 2018 2017
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten    123.872.113    120.873.149  

Af: ontvangen voorschotten  122.039.026   120.628.558   

Saldo per 31 december  1.833.087   244.591  

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Stichting Reinaerde c a

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

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2018 123.872.113

Correcties voorgaande jaren    -   

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 
(exclusief subsidies)  123.872.113

ACTIVA 31-dec-18 31-dec-17
4. Overige vorderingen € €

De specificatie is als volgt:    

Vorderingen op debiteuren 2.340.840  607.525 
Gemeentes  1.887.052    3.213.373  

Voorschotten werknemers 47.214   1 34.092   

Rekening courant Tres 766.405   676.976 

Overige overlopende activa:  1.992.715   2.978.537 

Saldo per 31 december 7.034.227  7.510.503 

Toelichting:          
In de post vorderingen op debiteuren is een bedrag opgenomen van € 81.088 (2017: 
€ 75.446) voor een voorziening dubieuze debiteuren. Op de rekening courant Tres is 
een rentevergoeding afgesproken van 10%. Er is geen aflossingsschema overeenge-
komen. Voor de rekeningcourantpositie van € 3.076.174 van Tres is een voorziening 
opgenomen van € 2.309.768. De vorderingen hebben een kortlopend karakter.  
        

5. Liquide middelen € €

De specificatie is als volgt:    

Bankrekeningen 26.774.868 33.017.520 
Kassen 65.722   71.165  

Saldo per 31 december 26.840.590 33.088.685 

Toelichting:          
De stichting heeft geen vrije beschikking over haar geldmiddelen door de afgegeven 
bankgaranties ad € 279.056,-. 
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. bedraagt per 31 december 
2018 € 3.500.000,- (2017: € 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%       
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110 PASSIVA 31-dec-18 31-dec-17
6. Eigen vermogen € €

Kapitaal 476  476

Bestemmingsreserves 0 625.000 
Bestemmingsfondsen 43.272.577    42.028.520  

Algemene en overige reserves 654.836   654.836   

Totaal eigen vermogen 43.927.889  43.308.832 

Saldo per
1-jan-2018

Resultaat-
bestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2018

Eigen vermogen € € € €

Het verloop is als volgt weer te geven:  

Stichtingskapitaal  476 0 0  476 
Stichtingskapitaal 476 0 0  476 

Saldo per
1-jan-2018

Resultaat-
bestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2018

Bestemmingsreserves € € € €

Het verloop is als volgt weer te geven:  

Bestemmingsreserve welzijn 
cliënten  350.000 0 -350.000 0 

Bestemmingsreserve innovatie 
(incl.duurzaamheid)

275.000 0 -275.000 0

Totaal bestemmingsreserves 625.000 0 -625.000  476 

Saldo per
1-jan-2018

Resultaat-
bestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2018

Bestemmingsfondsen € € € €

Het verloop is als volgt weer te geven:  

Reserve aanvaardbare kosten:  
Reserve aanvaardbare kosten 42.028.520 1.244.057 0 43.272.577

Totaal bestemmingsfondsen 42.028.520 1.244.057 0  43.272.577

Saldo per
1-jan-2018

Resultaat-
bestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2018

Algemene en overige reserves € € € €

Algemene reserves 654.836 0 0 654.836

Totaal algemene en overige reserves 654.836 0 0 654.836 
Totaal eigen vermogen 43.308.832 1.244.057 -625.000  43.927.889

Toelichting:         
In het kader van bevordering van het welzijn van cliënten is in 2018 € 404.898,- be-
steed, waarvan € 221.400 als investering is verwerkt. In 2018 is de Bestemmingsre-
serve Innovatie vrijgevallen en toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten. 
        

Saldo per
1-jan-2018 Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

31-dec-2018
7. Voorzieningen € € € € €

Terugbouwverplichting  575.687 -  310.000  265.687 -

Langdurig zieken   666.784  239.367 - -  906.151
Uitgestelde beloning  1.148.895  97.790  69.474 -  1.177.211

Levensfasebudget PBL  1.269.272 -  407.464  861.808

Transitie I&A  300.000 -  150.000  150.000

Totaal voorzieningen  3.960.638  337.157  379.474   823.151   3.095.170

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

Toelichting per categorie voorziening:       
De voorziening Terugbouwverplichting dient voor terugbouw van gehuurde woningen 
naar de situatie bij in gebruikname. Ultimo 2018 is een nieuwe beoordeling gemaakt 
en op grond hiervan is er geen voorziening Terugbouwverplichting meer noodzakelijk. 
          
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 opgehe-
ven. Verplichte doorbetaling in de toekomst komt voor rekening van Reinaerde. 

De voorziening uitgestelde beloning is per ultimo 2018 gebaseerd op gedane toezeg-
gingen, blijfkans en leeftijd van de medewerkers.                      
           
Er is een levensfasebudget (PBL) gerealiseerd voor alle werknemers vallend onder de 
CAO Gehandicaptenzorg. Dit PBL kan in twee vormen gespaard worden: via de le-
vensloopregeling 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 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.    
            
  

Saldo per
31-dec-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.108.980

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.986.191

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 882.908
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8. Langlopende schulden € €

Schulden aan banken 476  476

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 0 625.000 
Het verloop is als volgt weer te geven: 43.272.577    42.028.520  

Algemene en overige reserves 654.836   654.836   

Totaal eigen vermogen 43.927.889  43.308.832 

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017
Stand per 1 januari  41.645.488  4.216.536
Af: aflossingen  4.216.536  4.216.536
Stand per 31 december  37.428.953  41.645.488
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar  3.732.152  4.216.536
Stand langlopende schulden per 31 december 33.696.801  37.428.952

31-dec-18 31-dec-17
€ €

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden 
als langlopend moeten worden beschouwd:  

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsver-
plichtingen  3.732.152  4.216.536  

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)  33.696.801      37.428.953   

Hiervan langlopend (> 5 jaar)  22.400.569   24.231.282    

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijla-
ge overzicht langlopende schulden. 
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 ge-
dragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te 
beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen ver-
schuldigde 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 opge-
nomen 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 ge-
bruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Wel zijn er met de huisban-
kier financiële ratio’s afgesproken. Deze betreffen een solvabiliteitsratio en een Debt 
Service Coverage ratio. Ultimo 2018 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 boek-
waarde 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. Stich-
ting 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.     
     

31-dec-18 31-dec-17
9. Overige kortlopende schulden € €

De specificatie is als volgt:

Crediteuren 5.261.161  5.454.039  
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 3.732.152     4.216.537   

Belastingen en sociale premies 4.091.922   4.014.561    

Schulden terzake pensioenen 209.795   232.081  

Nog te betalen salarissen 889.831  688.579

Vakantiegeld 3.151.101  3.017.533 

Vakantiedagen  668.181   670.475 

Overige schulden:  

PBL en wettelijk verlof  6.716.6873   6.046.213 

Te betalen rente 79.364  99.355 

Nog te betalen kosten:

Overige te betalen kosten 1.426.131  2.093.987

Vooruitontvangen opbrengsten:

Vooruitontvangen opbrengsten 3.646.370  3.649.600

Overige overlopende passiva:

Overige passiva 485.042   260.205 

Totaal overige kortlopende schulden  30.357.736  30.443.165
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7.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA  
 
        

Toelichting: 
Overige kortlopende schulden hebben een looptijd van binnen 1 jaar. In de vooruitont-
vangen opbrengsten is een post opgenomen van € 3.646.370,- met betrekking tot frictie-
kosten 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 voor-
zien van een accountantsverklaring. Vanaf 2018 worden, in afstemming met het zorgkan-
toor, afgesproken bestedingen gerealiseerd.

31-dec-18
10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen €

Huurverplichtingen
Ultimo boekjaar bedragen de totale verplichtingen uit hoofde van huurverplichtingen  30.968.779   
Hiervan vervalt tussen 1 jaar en 5 jaar   5.672.592    

Hiervan vervalt na 5 jaar  14.033.679 

Leaseverplichtingen         
Ten behoeve van 9 voertuigen zijn leaseverplichtingen aangegaan. Het betreft full-ope-
rational lease en de totale contante waarde leasesom bedroeg in 2018 € 274.753. Dit 
betreft een bedrag per jaar.         
        
Bouwverplichtingen         
Er wordt een verplichtingenadministratie gevoerd door Stichting Reinaerde met betrek-
king tot vastgoedprojecten. Op 31 december 2018 bedroeg de bouwverplichting van-
uit onderhanden werk € 9.080.131 (2017: € 4.275.510,-)     
 
Zekerheden          
Stichting Reinaerde is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector.  
          
Het Waarborgfonds kent een achterborgregeling met de overheid en een verplicht obli-
go van 3% van de geborgde restschuld van deelnemende instellingen.  
Stichting Reinaerde heeft ultimo 2018 een verplicht obligo ad € 421.313,-  
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,- af-
gegeven 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 € 375.130,-   
       

Bedrijfs-
gebouwen en

terreinen

Machines en
installaties

Andere vaste
bedrijfs-

middelen,
technische 

en
administra-

tieve
uitrusting

Materiële 
vaste

bedrijfsactiva 
in

uitvoering en
vooruitbeta-

lingen
op materiële
vaste activa

Totaal

Bestemmingsreserves € € € €

0 - 5 % 5 - 10 % 20 - 33 % 

Stand per 1 januari 2018      

- aanschafwaarde  115.091.628  18.783.434  16.077.286 3.776.476 153.728.824

- cumulatieve afschrijvingen 59.670.548 9.671.415 10.089.052  -  79.431.015

Boekwaarde per 1 januari 2018  55.421.080  9.112.019  5.988.234  3.776.476  74.297.809

Mutaties in het boekjaar     
- investeringen  1.224.007 430.936 1.844.612 5.633.484 9.133.039

- activering vanuit onderhanden werk  946.906  342.871  1.177  1.290.954- -

- afschrijvingen 4.429.153  772.362  3.285.210 - 8.486.725

- bijzondere waardeverminderingen  - - - - -

- desinvesteringen  

  aanschafwaarde  1.895.749  410.734  92.670 -  2.399.153 

  cumulatieve afschrijvingen  1.737.833  250.441  1.545 -  1.989.819

  per saldo  157.916  160.293  91.125 -  409.334

Mutaties in boekwaarde (per saldo)  2.416.156-  158.848-  1.530.546-  4.342.530  236.980

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde  115.366.792  19.146.507  17.830.405  8.119.006  160.462.710

- cumulatieve afschrijvingen  62.361.868  10.193.336  13.372.717 -  85.927.921

Boekwaarde per 31 december 2018  53.004.924  8.953.171  4.457.688  8.119.006  74.534.789
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Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-

tijd
Soort 

lening
Werkelijke-

rente
Effectieve 

rente-
voet

Rente 
herzie-
nings-
datum

Aflossings-
datum

Restschuld 
31 

december 
2017

Nieuwe 
leningen 
in 2018

Aflossing in 
2018

Restschuld 
31 

december 
2018

Restschuld 
over 5 

jaar

Resteren-
de looptijd 

in jaren 
eind 2018

Aflossings-
wijze

Aflossing 
2019

Gestelde 
zekerhe-

den

€  %  % € € € € € €

NWB 15-05-97 1.975.646 40 overig 0,95% 0,97% 15-05-21 15-05-18 404.088  -  76.439 327.649  -  4  overig  76.439 S/H

RABO 02-01-91 726.048 40 lineair 4,35% 4,45% 2-01-21 2-01-18 254.117  -  18.151 235.966  145.211  13  lineair  18.151 S/H

RABO 17-01-01 539.772 29 lineair 3,89% 3,96% 17-01-20 18-01-18 233.902  -  17.992 215.910  125.950  12  lineair  17.992 S/H

BNG/OHRA 21-03-05 317.000 13 lineair 3,80% 3,87% 21-03-18 21-03-18 24.384  -  24.384 0  -  -  lineair S/H

BNG/OHRA 12-01-06 21.500.000 20 lineair 0,85% 0,85% 12-01-16 12-01-18 8.868.750  -  1.075.000 7.793.750  2.418.750  8  lineair  1.075.000 W/H

ACTIAM/ ASN 10-09-08 4.600.000 10 lineair 4,60% 4,70% 10-09-18 10-09-18 460.000  -  460.000 0  -  -  lineair W/H

NWB 01-10-09 1.875.000 15 lineair 3,76% 3,83% 1-10-19 1-01-18 875.000  -  125.000 750.000  125.000  6  lineair  125.000 W/H

RABO 14-10-09 10.000.000 20 lineair 3,83% 3,90% 14-10-19 14-10-18 6.000.000  -  500.000 5.500.000  3.000.000  11  lineair  500.000 W/H

NWB 01-12-10 2.837.100 30 lineair 3,17% 3,22% 1-12-20 14-10-18 2.175.110  -  94.570 2.080.540  1.607.690  22  lineair  94.570 S/H

RABO** 29-02-2011 9.000.000 10 ballon 4,22% 4,30% 28-02-22 31-01-18 7.189.170  -  300.000 6.889.170  6.217.000  4  ballon  300.000 H

RABO** 29-02-2011 4.000.000 5 ballon 1,50% 1,60% 28-02-21 31-01-18 1.900.000  -  400.000 1.500.000  -  -  ballon  400.000 H

RABO** 29-02-2011 9.000.000 7 ballon 3,72% 3,78% 28-02-19 31-01-18 6.572.393  -  450.000 6.122.393  4.772.393  1  ballon  450.000 H

RABO 30-04-15 4.500.000 10 ballon 2,95% 2,99% 30-04-25 31-12-18 3.538.575  -  225.000 3.313.575  2.638.575  7  ballon  225.000 H

RABO 30-04-15 4.500.000 10 ballon 2,55% 2,58% 30-04-25 31-12-18 3.150.000  -  450.000 2.700.000  1.350.000  7  lineair  450.000 H

Totaal  75.370.566  41.645.489  -  4.216.536  37.428.953  22.400.569  3.732.152 

7.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018 

S = Staatsgarantie          
W = Waarborgfondsgarantie         
H = Op de activa is een hypotheek gevestigd ad € 61.000.000,- ten behoeve van de 
huisbankier, Waarborgfonds en de Nederlandse Staat.     
          
** De lening heeft een afwijkende aflossing in relatie tot de looptijd. Aan het einde 
van de looptijd is er een restschuld die dient te worden afgelost of geherfinancierd. 
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7.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2018  
     
        BATEN 2018 2017
11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning € €

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 223.210 333.514 

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 
(exclusief subsidies) 123.872.113   120.873.149  

Opbrengsten Jeugdwet 9.473.002   7.550.039   

Opbrengsten Wmo 3.196.479 2.931.157

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 95.361 112.309

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 2.851.167 3.033.460

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 2.237.478 1.865.817

Overige zorgprestaties

Totaal 141.948.809  136.699.445

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) € €

De specificatie is als volgt:

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 92.384 97.642 

Rijkssubsidies vanwege het ministerie van VWS 313.383 301.935

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 152.758 119.526

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 202.939 247.619

Totaal 1761.464  766.722

 
13. Overige bedrijfsopbrengsten € €

De specificatie is als volgt:

Omzet ondernemingen 2.645.802 2.013.860

Doorbelast aan cliënten 287.556 314.308

Uitgeleend personeel 841.100 222.045

Huren 103.033 123.912

Overige opbrengsten 188.579 438.761

Totaal 4.066.071 3.112.886

 

15. Afschrijvingen op materiële vaste activa € €

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:  

- materiële vaste activa  8.822.991  7.171.768 

- financiële vaste activa  -  258.893 

Totaal afschrijvingen  8.822.991  7.430.661 

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa € €

De specificatie is als volgt:

Bijzondere waardeverminderingen van:  

- materiële vaste activa -  715.000  

Totaal afschrijvingen  -   715.000  

Toelichting:          
“In 2017 is een deel van Dennendal, Den Dolder aangewezen als te slopen panden  
in verband met voorgenomen nieuwbouw. Op basis hiervan is in 2018 € 353.000  
versneld afgeschreven (2017 € 442.000). Vanaf 2018 wordt het deel algemene  
pandcode dat toe te wijzen is aan te slopen panden Dennendal versneld afgeschreven 
(€ 727.000). De boekwaarde (€ 278.000). van diverse afgestoten panden is terugge-
bracht tot nihil en op aantal panden heeft een schattingswijziging plaatsgevonden 
wat resulteert in een extra afschrijving (€ 405.000) in 2018.”    
      

LASTEN 2018 2017
14. Personeelskosten € €

Lonen en salarissen 72.569.696 68.280.379

Sociale lasten 11.822.090 10.805.624

Pensioenpremies 5.858.374 5.574.975

Andere personeelskosten: 4.941.915 4.208.732

Subtotaal 95.192.075 88.869.710

Personeel niet in loondienst 6.771.374 7.168.561

Totaal personeelskosten 101.963.449 96.038.271

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte) per segment:

Algemeen beheer 147 140

Cliëntgebonden functies 1.651 1.543

Hotelmatige functies 42 43

Onderhoudsfunctionarissen 14 14

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.854 1.740

(Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland)
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Bezoldiging topfunctionaris   2018
bedragen x € 1 P.W. van Lingen

Functiegegevens bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja 

Individueel WNT-maximum 2018  € 172.000 

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  € 160.369 

Beloningen betaalbaar op termijn  € 11.417 

Subtotaal  € 171.786 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  € 172.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  € - 

Totaal bezoldiging  € 171.786 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t. 

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

Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  € 159.882 

Beloningen betaalbaar op termijn  € 11.104 

Totaal bezoldiging 2017  € 170.987 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  € 166.000 

LASTEN 2018 2017
17. Overige bedrijfskosten € €

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 7.821.215  7.552.847 

Vervoerskosten 3.308.572  3.098.633 

Algemene kosten 8.384.454  8.152.605 

Patiënt- en cliëntgebonden kosten 4.246.523  4.550.720 

Onderhoud en energiekosten:  

- Onderhoud 2.909.172  3.136.851 

- Energiekosten gas 799.572  855.081 

- Energiekosten stroom 806.556  850.589 

- Energie transport en overig  128.601  142.827 

Subtotaal  4.643.901  4.985.348 

Huur en leasing 5.867.399  5.666.349 

Dotaties en vrijval voorzieningen 182.843  279.120 

Totaal afschrijvingen  34.454.908   34.285.622 

18. Financiële baten en lasten € €

De specificatie is als volgt:

Rentebaten 223.210 333.514 

Rentelasten 123.872.113   120.873.149  

Totaal financiële baten en lasten   141.948.809  136.699.445

  19.  WNT-VERANTWOORDING 2018 Stichting Reinaerde
    
De WNT is van toepassing voor Stichting Reinaerde. Het voor Stichting Reinaerde toepasselijke bezol-
digingsmaximum is in 2018 € 172.000. Het bezoldigingsmaximum voor Zorg en Jeugdhulp, klasse IV, 
totaalscore 10 punten.          
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122 Toezichthoudende topfunctionarissen 2018 2018
bedragen x € 1 C.W. Meijers C.M.H.A. Deckers
Functiegegevens  voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 12 12

Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  € 25.800  € 17.200 

Bezoldiging  € 20.640  € 13.760 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging  € 20.640  € 13.760 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt

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

Totaal bezoldiging 2017  € 19.800  € 13.200 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  € 24.900  € 16.600 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT      
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen 
met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag hebben ontvangen.          
   

2018 2017
21. Honoraria onafhankelijke accountant 
De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:

1  Controle van de jaarrekening  153.791 198.427

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

3  Fiscale advisering 3.025 1.849

4  Niet-controlediensten 0 1.029

Totaal in boekjaar gedeclareerde honoraria onafhankelijke accountant 156.816  201.305

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

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

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

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders    
 
     
P.W. van Lingen, bestuurder    
    
     
C.W. Meijers, voorzitter raad van toezicht   
    
    
C.M.H.A. Deckers, vicevoorzitter raad van toezicht   
    
    
J.T.M. Menting, lid raad van toezicht   
    

J.C. van Houwelingen, lid raad van toezicht     
    
     
L.M. Niessen, lid raad van toezicht     
    

2018 2018 2018 2018
J.T.M. Menting J.C. van Houwelingen H. van der Stelt L.M. Niessen

Lid Lid Lid Lid

 1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 18/05  19/05 - 31/12 

12 12 4,5 7,5

 € 17.200  € 17.200  € 6.503  € 10.697 

 € 13.760  € 13.760  € 5.202  € 8.600 

 € 13.760  € 13.760  € 5.202  € 8.600 
nvt nvt nvt nvt

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

 € 13.200  € 13.200  € 13.200 

 € 16.600  € 16.600  € 16.600  € - 
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124 7.2  OVERIGE GEGEVENS 

7.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening  
De raad van bestuur van Stichting Reinaerde heeft de jaarrekening 2018 
vastgesteld in de vergadering van 25 april 2019. 

De raad van toezicht van Stichting Reinaerde heeft de jaarrekening 2018 
goedgekeurd in de vergadering van 8 mei 2019.

7.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming  
Er is geen statutaire regeling met betrekking tot de resultaatsbestemming.  
 
          
7.2.3 Resultaatbestemming  
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 
 
          
7.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum    
Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 
 
           
7.2.5 Nevenvestigingen   
Stichting Reinaerde heeft geen nevenvestigingen.     
 
           
7.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de 
volgende pagina’s. 

             
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
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Over het verslagjaar 2018 is door de opstellers van het jaarrapport gebruik gemaakt 
van uiteenlopende lokale en regionale verslagen, rapportages en reflecties.  
Navolgend worden de bronnen weergegeven die voor het Reinaerde brede deel 
zijn gebruikt. 
• Meerjarenbeleid / koers Reinaerde 2016-2018 en 2019-2021
• Kaderbrief en jaarplan Reinaerde 2018
• Quadrimesterrapportages Reinaerde 2018 (Q1, Q2 en Q3)
• Dashboardgegevens Business Intelligence 
• Jaarverslag en Kwaliteitsrapport 2017
• Interne audits 2018
• Jaarverslag Incidentencommissie en overzichten incidentmeldingsysteem 2018
• Jaarverslag commissie vrijheid en veiligheid  en vrijheidsbeperkende maatregelen 

2018
• Jaarverslag klachtenregeling cliënten en vertegenwoordigers 2018 
• Jaarverslag klachtencommissie medewerkers 2018
• Jaarverslag Consultatie en AdviesTeam seksueel misbruik (CAT) 2018
• Jaarverslag Reinaerde Fit 2018
• Jaarverslag Moreel besef 2018
• Jaarverslag Platform Veiligheid 2018
• Resultaten SLIMM verbeterprojecten 2018
• Verslagen teamreflecties 2018
• Overzichten cliëntenraadplegingen uit PlanCare2 en ‘Dit vind ik ervan!’ 2018

8. Bronnen Jaarrapport Reinaerde 2018 
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