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Met het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
2010 legt de stichting Mondriaan openbaar verantwoording
af over haar beleidsvoornemens, inspanningen, resultaten
en beleidsbijstellingen in het kalenderjaar (tevens boekjaar)
2010.

Verslag van
de Raad van
Bestuur
Inrichting jaarverslaggeving

De verslaggeving is ingericht in overeenstemming met het
stramien dat is gebaseerd op een aantal wettelijke regelingen, waaronder de artikelen 15 en 16 van de Wet Toelating
Zorginstellingen (WTZi), artikel 7.1 tot en met 7.4 van het
Uitvoeringsbesluit WTZi en, als afgeleide daarvan, de artikelen 8, 8a en 9 van de Regeling verslaggeving WTZi.
Aan de voorgeschreven paragrafen voegde Mondriaan er
enkele toe: verslag van de Raad van Bestuur; verslag van de
Raad van Toezicht; Familieraad (3.7); Onderzoek, onderwijs
en opleidingen (4.5) en de bijlage.
Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijk verslag,
de jaarrekening en de kwantitatieve gegevens in de bijlagen
(DigiMV). Een samenvatting van de jaarrekening in de vorm
van de geconsolideerde balans en geconsolideerde resultatenrekening is opgenomen als onderdeel van het maatschappelijk verslag.

Reikwijdte jaarverslaggeving
De verslaggeving heeft betrekking op de stichting Mondriaan. De stichting Mondriaan is 100% aandeelhouder van
Mondriaan Holding BV. Tevens heeft de stichting Mondriaan
samen met Vebego Facility Services BV een joint venture:
Mondriaan Schoon BV (51%).
De resultaten van Mondriaan Holding BV 2010 en het aandeel in Mondriaan Schoon BV 2010 worden geconsolideerd
in de jaarrekening van de stichting Mondriaan 2010.
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Verslag van de Raad van Bestuur
Strategie
Het jaar 2010 is het tweede jaar van de beleidsplanperiode
2009 - 2012 van Mondriaan. In het strategisch beleidsplan
voor die periode hebben we onze visie en missie nog eens
verwoord en aangescherpt. De kern van ons werk hebben
we samengevat in de eerste regel van onze missie: ‘Mondriaan is er primair om mensen te helpen die door psychische
aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd
worden in hun welbevinden en functioneren’. Daarmee leveren we een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen
en daardoor ook aan de verbetering van de kwaliteit van de
samenleving. Een zingevende, betekenisvolle maatschappelijke opdracht. In 2010 schonken meer dan 10.000 cliënten
hun vertrouwen aan Mondriaan.
Onze strategische koers hebben we in 2010 in grote lijnen gehandhaafd. Mondriaan kiest voor een strategische positionering als tweede- en derdelijns zorgorganisatie met een brede
productportfolio op (Zuid-)Limburgs niveau en in samenwerking met andere partijen, ook op Zuid-Nederlands niveau. In
lijn met deze strategische positionering is Mondriaan vooralsnog terughoudend in het ontwikkelen en uitvoeren van eerstelijnsactiviteiten. Mondriaan faciliteert de eerste lijn waar
gewenst en gevraagd. In de loop van 2010 doen zich niettemin ontwikkelingen voor die voor ons aanleiding zijn om
onze positie ten opzichte van de eerstelijnsactiviteiten nog
eens kritisch tegen het licht te houden.
In 2010 is de beddenreductie geleidelijk aan een prominente
plaats op de (landelijk) bestuurlijke agenda gaan innemen.
Beddenreductie zien wij als onderdeel van een meeromvattend proces van deïnstitutionalisering en het opbouwen van
aansprekende, herstelondersteunende ambulante zorgsystemen die cliënten naar hun wens dichter bij huis kunnen
behandelen en begeleiden. Bij het realiseren van beddenreductie is het tegelijkertijd substitueren om ambulante zorg
op te bouwen dan ook essentieel.

Presentatie naar de markt
In 2010 besteden we veel aandacht aan de merkenstructuur
en de merkpositionering van Mondriaan en zullen dat ook in
de komende jaren blijven doen. Cliënten en verwijzers hebben door de marktwerking steeds meer keuzemogelijkheden
gekregen. Ze willen dan ook weten wat Mondriaan te bieden heeft en waar wij ons onderscheiden van andere aanbieders. Ons werk goed doen is vanzelfsprekend belangrijk,
maar niet meer voldoende. De manier waarop we de gedifferentieerde markt benaderen en Mondriaan en haar afzonderlijke divisies positioneren, daarbij rekening houdend met
de wensen van de verschillende doelgroepen in die markt, is
eveneens van groot belang.

Patiënten/cliënten
De verdere verbetering van de toegankelijkheid, veiligheid en
kwaliteit van zorg kreeg ook in 2010 de nodige aandacht.

Door de verschillende divisies is veel werk gemaakt van de
inrichting van divisievoordeuren.
In 2010 namen we het besluit om, aanvullend daarop, ten
behoeve van de verwijzende huisartsen een Centrale Voordeur in te richten. Ook treffen we voorbereidingen voor de
invoering. We verwachten daarvan een belangrijke bijdrage
aan de verbetering van de toegankelijkheid van Mondriaan.
Lange wachttijden blijven een knelpunt in de GGZ. De vraag
naar zorg groeit terwijl tegelijkertijd bezuinigd wordt op beschikbare budgetten. Overall halen we de Treeknormen niet.
De resultaten verschillen per divisie.
Patiëntveiligheid staat ook in 2010 hoog op onze agenda
en is onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid (patiëntveiligheid, medewerkersveiligheid, veiligheid maatschappij). Het aantal patiënten dat is gesepareerd, blijft nagenoeg gelijk aan het aantal in 2009. Daarmee weten we de
in 2009 gerealiseerde kwaliteitsverbetering te consolideren.
Ook het beleid op het vlak van suïcidepreventie en medicatieveiligheid werpt zijn vruchten af. We maken een keuze
met betrekking tot het veiligheidsmanagementsysteem en
bereiden de invoering daarvan voor.

Medewerkers
In de tweede helft van 2009 kwamen de resultaten van het
nieuwe medewerkerstevredenheidsonderzoek beschikbaar.
Mondriaan hecht eraan dit onderzoek regelmatig te herhalen en zo structureel te werken aan verbetering van het
arbeidsklimaat binnen de instelling. In alle divisies worden
verbeterplannen uitgevoerd in 2010. Veel aandacht geven
we daarbij aan verbetering van de communicatie. Ook hebben we een aanzet gegeven voor een management development programma voor leidinggevenden. Van leidinggevenden worden anno 2010 andere competenties verwacht
in relatie tot de aankomende generatie van medewerkers.
In 2010 gaat het Loopbaancentrum van start. Het Loopbaancentrum richt zich primair op de bevordering van mobiliteit
en re-integratie van medewerkers met een voorrangspositie
bij interne herplaatsing als gevolg van boventalligheid of reintegratie. Het Loopbaancentrum is ook toegerust om medewerkers te ondersteunen bij loopbaanvragen en -wensen.
Mondriaan hecht belang aan het vergroten van de interne
mobiliteit om een vitale organisatie te blijven waarin medewerkers steeds opnieuw kansen en uitdagingen worden
geboden.

Processen/bedrijfsvoering
In 2010 ronden we de invoering van de zorgprogrammering
af. We besluiten tot Mondriaanbrede invoering van Routine Outcome Monitoring (ROM). Waar mogelijk maken we
daarbij gebruik van de bestaande infrastructuur van onze
Zorgmonitor. We conformeren ons daarbij aan de landelijk
gemaakte prestatieafspraken.
De externe HKZ hercertificering ronden we positief af.
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De in 2010 gerealiseerde harmonisatie van het Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD) en de gemaakte borging van de
organisatiestructuur rondom wijzigingen in het EPD betekenen een belangrijke stap voorwaarts in de kwaliteit van
onze bedrijfsvoering.
De impulsen van de afgelopen jaren ter verbetering van de
kwaliteit van de registratie en informatie hebben hun vruchten afgeworpen. De kwaliteit van de registratie en informatievoorziening is zichtbaar verbeterd. Dat wordt bevestigd
door de uitkomsten van de interne controles (AO/IC) en de
observaties van de accountant.

Risicobeheersing
We consolideren de ingeslagen weg met ons risicomanagementsysteem. We besteden extra aandacht aan de risico’s in
de bedrijfsvoering die samenhangen met de gewijzigde vergoedingssystematiek van kapitaalslasten (huisvesting/vastgoed). We laten ons vastgoed waarderen en stellen vast dat
Mondriaan klaar is voor de invoering van de nieuwe jaarverslaggeving (mogelijk in 2012). In beleidsvoorbereidende zin
verkennen we ons strategisch vastgoedbeleid, de positio
nering van vastgoed en de vastgoedfinanciering.
Besluitvorming en goedkeuring staan op onze agenda voor
2011.

Organisatie en besturing
We brengen geen majeure veranderingen aan in de organisatie en besturing van het concern. De discussie over de
herijking van het besturingsmodel van Mondriaan houden
we aan. Wel wordt uitvoering gegeven aan de splitsing van
Mondriaan Services (zie paragraaf 2.2.). Ook vindt een verkenning plaats over de mogelijkheden tot uitbreiding van de
samenwerking tussen Mondriaan Services en Vebego. Die
verkenning leidt tot de conclusie om de activiteiten binnen
de huidige joint-venture (Mondriaan Schoon) uit te breiden.
Beide partijen concluderen dat het te vroeg is om een Shared
Service Organisatie op te richten en samen de markt op te
gaan.
Het jaar 2010 staat voor Mondriaan mede in het teken van
het zoeken van een opvolger van de voorzitter van de Raad
van Bestuur, prof.dr. R. Janssen, die in verband met de aanvaarding van de functie van bestuurder bij Altrecht per 1 mei
2010 Mondriaan verliet.

Financieel resultaat
Het financieel resultaat 2010 is ¤ 2,9 mln. positief, waarvan
¤ 0,5 mln. bestaat uit eenmalige posten. Dit komt overeen
met een rendement van 2%. We behalen de financiële doelstelling.

Wetenschappelijk Onderzoek
In het verslagjaar scherpen we, samen met enkele leden van
de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO), onze visie op de rol en betekenis van wetenschappelijk onderzoek
aan. De Kadernotitie wetenschappelijk onderzoek Mondriaan stellen we begin 2011 bestuurlijk vast. In de notitie expliciteren we op basis van visie de positie van wetenschappelijk
onderzoek als één van de drie kerntaken van Mondriaan.
Zorg, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn de drie
											

1 Met ingang van 1 maart 2011

kerntaken van Mondriaan. Door die kerntaken te integreren
versterken zij elkaar onderling. Zorg blijft de primaire kerntaak en ontwikkelt zich door de synergie met opleiden en
wetenschappelijk onderzoek tot academische zorg.
De notitie helpt ons ook in de discussie betreffende de stratificatie tussen topklinische en academische GGZ. Mondriaan wil samen met haar universitaire partners onderbouwen
welke rol wetenschappelijk onderzoek heeft in enerzijds
kennisvermeerdering en anderzijds de verbetering van zorg
en behandeling binnen de klinische praktijk. We vinden het
belangrijk om in gezamenlijk verband wetenschappelijk onderzoek beter te borgen en van een beleidskader te voorzien, zodat ook de daaruit voortvloeiende formele relaties
tussen Mondriaan en de partners steviger gefundeerd kunnen worden. We verwijzen verder graag naar paragraaf 4.5:
Onderzoek, onderwijs en opleidingen.

Innovatie
In 2010 organiseerden we voor de zesde keer de Mondriaandag. In 2004 voor het eerst geïntroduceerd met als doel om
medewerkers met elkaar te verbinden en kennis en ideeën uit
te wisselen rond tot de verbeelding sprekende thema’s. Het
thema innovatie stond centraal tijdens de Mondriaandag 2010.
Acht innovatieve projecten werden gepresenteerd, toegelicht
en met elkaar besproken. We laten ze, vol trots en bewondering, als een rode draad door het Maatschappelijk Verslag
2010 lopen. Als een getuigenis die voor zich spreekt. In onze
visie ligt de kern van de innovatie in de waarde ervan voor de
verbetering van de zorg, gezien vanuit het perspectief van de
cliënt, de familie of andere belanghebbenden. Een innovatie
is pas geslaagd als belanghebbenden zich daar positief over
uitspreken. Tijdens de Mondriaandag beoordeelde een uit diverse belanghebbenden samengestelde jury de innovatieve
projecten op hun merites. Het project Akkerweide werd tot
winnaar uitgeroepen. De divisie Integrale Zorg Parkstad (IZP)
zette met zwaar zorgafhankelijke mensen en de inzet van een
ervaringsdeskundige succesvol de stap naar de maatschappij.
Een belangrijke bijdrage aan het proces van dehospitalisatie.
Een dvd met het verfilmde winnende project treft u aan in
de fysieke versie van dit maatschappelijk verslag. Dat doen
wij niet zomaar. Organisaties die willen innoveren vertrouwen
daarbij niet alleen op hun eigen kennis, maar doen ook een
beroep op kennis van buiten de organisatie. Wij hechten aan
wederkerigheid in de relatie en brengen die kennis op deze
manier ook graag weer terug naar buiten.

Vooruitblik naar 2011
In paragraaf 4.2 van dit maatschappelijk verslag blikken wij
vooruit naar de ontwikkelingen in 2011 en doen dat vol vertrouwen. Dat vertrouwen ontlenen wij aan de loyaliteit, deskundigheid, inzet en professionaliteit van de medewerkers
en vrijwilligers van Mondriaan. Hun inspanningen waren er
ook in 2010 op gericht om elke dag bij te dragen aan de kwaliteit van mensenlevens en daarmee aan het verbeteren van
de kwaliteit van de samenleving. Veelal in nauwe samenwerking met tal van (externe) partners. Daarvoor spreken wij
onze erkentelijkheid uit.
drs. H.H.W. de Veen, MHA				 drs. P.L.G. Peters,
voorzitter Raad van Bestuur1 			 lid Raad van Bestuur2

2 Enig bestuurder Mondriaan gedurende de periode 1 mei 2010 tot 1 maart 2011
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Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan
De Raad van Bestuur van stichting Mondriaan te Heerlen
heeft het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
2010 van stichting Mondriaan vastgesteld in de vergadering
van 10 mei 2011

Dhr. drs. H.H.W. (Hans) de Veen, MHA								
voorzitter Raad van Bestuur												

Dhr. drs. P.L.G. (Peter) Peters,
lid Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van stichting Mondriaan te Heerlen
heeft het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
2010 van stichting Mondriaan vastgesteld in de vergadering
van 10 mei 2011

Dhr. mr. J. Verwijlen,														
voorzitter Raad van Toezicht												

Mw. prof. dr. J.M.M. Bloemer
lid Raad van Toezicht

Mw. drs. A. Christophe, MBA												
lid Raad van Toezicht														

Dhr. drs. J.R.A.Y. van Rooij
lid Raad van Toezicht

Dhr. mr. P.H. Fuchs, MBA													
lid Raad van Toezicht														

Mw. G.M.J. Cornelissen,
Lid Raad van Toezicht

Dhr. drs. P. Wolters, RA
lid Raad van Toezicht 				

Uit overwegingen van veiligheid en privacy nemen wij geen handtekeningen op in deze versie van het jaardocument. In plaats hiervan is het formulier
‘handtekening jaarverantwoording’ ondertekend en opgestuurd naar het CIBG. Een versie met handtekeningen is beschikbaar bij Mondriaan.
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1

Met het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
2010 legt de stichting Mondriaan openbaar verantwoording
af over haar beleidsvoornemens, inspanningen, resultaten
en beleidsbijstellingen in het kalenderjaar (tevens boekjaar)
2010.

Uitgangspunten van de
verslaglegging
Inrichting jaarverslaggeving

De verslaggeving is ingericht in overeenstemming met het
stramien dat is gebaseerd op een aantal wettelijke regelingen, waaronder de artikelen 15 en 16 van de Wet Toelating
Zorginstellingen (WTZi), artikel 7.1 tot en met 7.4 van het
Uitvoeringsbesluit WTZi en, als afgeleide daarvan, de artikelen 8, 8a en 9 van de Regeling verslaggeving WTZi.
Aan de voorgeschreven paragrafen voegde Mondriaan er
enkele toe: verslag van de Raad van Bestuur; verslag van de
Raad van Toezicht; Familieraad (3.7); Onderzoek, onderwijs
en opleidingen (4.5) en de bijlage.
Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijk verslag,
de jaarrekening en de kwantitatieve gegevens in de bijlagen
(DigiMV). Een samenvatting van de jaarrekening in de vorm
van de geconsolideerde balans en geconsolideerde resultatenrekening is opgenomen als onderdeel van het maatschappelijk verslag.

Reikwijdte jaarverslaggeving
De verslaggeving heeft betrekking op de stichting Mondriaan. De stichting Mondriaan is 100% aandeelhouder van
Mondriaan Holding BV. Tevens heeft de stichting Mondriaan
samen met Vebego Facility Services BV een joint venture:
Mondriaan Schoon BV (51%).
De resultaten van Mondriaan Holding BV 2010 en het aandeel in Mondriaan Schoon BV 2010 worden geconsolideerd
in de jaarrekening van de stichting Mondriaan 2010.
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1		 Uitgangspunten van de verslaglegging
Met het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
2010 legt de Stichting Mondriaan openbaar verantwoording
af over haar beleidsvoornemens, inspanningen, resultaten
en beleidsbijstellingen in het kalenderjaar (tevens boekjaar)
2010.

Inrichting jaarverslaggeving
De verslaggeving is ingericht in overeenstemming met het
stramien dat is gebaseerd op een aantal wettelijke regelingen, waaronder de artikelen 15 en 16 van de Wet Toelating
Zorginstellingen (WTZi), artikel 7.1 tot en met 7.4 van het
Uitvoeringsbesluit WTZi en, als afgeleide daarvan, de artikelen 8, 8a en 9 van de Regeling verslaggeving WTZi.
Aan de voorgeschreven paragrafen voegde Mondriaan er
enkele toe: verslag van de Raad van Bestuur; Familieraad
(3.7); Onderzoek, onderwijs en opleidingen (4.5) en de bijlage.
Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijk verslag,
de jaarrekening en de kwantitatieve gegevens in de bijlagen
(DigiMV). Een samenvatting van de jaarrekening in de vorm
van de geconsolideerde balans en geconsolideerde resultatenrekening is opgenomen als onderdeel van het maatschappelijk verslag.

Reikwijdte jaarverslaggeving
De verslaggeving heeft betrekking op de Stichting Mondriaan. De Stichting Mondriaan is 100% aandeelhouder van
Mondriaan Holding BV. Tevens heeft de Stichting Mondriaan samen met Vebego Facility Services BV een joint venture: Mondriaan Schoon BV (51%).
De resultaten van Mondriaan Holding BV 2010 en het aandeel in Mondriaan Schoon BV 2010 worden geconsolideerd
in de jaarrekening van de Stichting Mondriaan 2010.

Publicatiewijze
Het maatschappelijk verslag en de volledige jaarrekening
zijn als afzonderlijke documenten te raadplegen op
www.jaarverslagenzorg.nl en op de website van Mondriaan:
www.mondriaan.eu.

Verantwoording
De wettelijk verplichte bijlagen van het jaardocument
maatschappelijke verantwoording zijn aangeleverd via de
webapplicatie DigiMV. Betreffende bijlagen zijn als aparte
documenten gegenereerd uit DigiMV, te raadplegen op de
website van Mondriaan en op www.jaarverslagenzorg.nl.

Via de webpagina www.jaarverslagenzorg.nl van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) is
de aanvullende verantwoordingsinformatie beschikbaar die
geen deel uitmaakt van de digitale en fysieke versie van het
jaardocument. Het betreft informatie- en verantwoordingsverplichtingen die voortvloeien uit:
• Kwaliteitswet Zorginstellingen (KZ);
• Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
(WMCZ);
• Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ);
• Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv);
• Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens (Wopt);
• Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
en het op deze wet gebaseerde besluit Gegevensverwerking CBS.
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Peter Peters, lid van de raad van bestuur, over de rol
van online behandelingen binnen Mondriaan:

‘E-mental health wordt
steeds vaker geïntegreerd
als natuurlijk gegeven’
‘Het project Mondriaan Online (MOL) en het doorvoeren
van e-mental health binnen Mondriaan was al voor 2010
actueel. De divisie Verslavingszorg was de eerste met een
online behandelprogramma. Eerst via de site www.alcoholdebaas.nl die we in licentie kochten, nu werken we intensief
samen met www.minddistrict.nl. In de toekomst streven we
ernaar dat alle zorgprogramma’s voorzien zijn van een online toepassing.
Vanuit bestuurlijk oogpunt willen we daarmee de wachtlijsten reduceren en de toegankelijkheid van hulpverlening
vergroten. E-mental health is immers een snellere manier om
patiënten en familieleden te bereiken en de doorstroom van
hulpvragen te vergroten. Zo zorgen we als ggz voor vernieuwing, werken we kostenefficiënter en behalen we een
hoger rendement. Tegelijkertijd zullen we ook mede dankzij
e-mental health toekomstig personeelstekort op een aanvullende manier kunnen opvangen.
Deze ontwikkeling betekent niet dat face-to-face contacten
zullen verdwijnen. Online zorgprogramma’s kunnen een deel
daarvan vervangen, maar werken vooral ondersteunend. Bij
PsyQ kan het bijvoorbeeld worden ingezet voor de behandeling van angst en depressies. Bij Kinderen & Jeugdigen
kunnen bijvoorbeeld kinderen van ouders met psychiatrische problemen online deelnemen aan groepsbijeenkomsten. Ik zie veel ontwikkelingsmogelijkheden voor de zorgprogramma’s binnen elke divisie, zodat we de zorginhoud
voortdurend kunnen verbeteren en naar een hoger niveau
kunnen tillen.
MOL is een organisatiebreed project om trots op te zijn. Het
appelleert aan het innovatieve vermogen van onze medewerkers. Medewerkers die naast hun drukke en veeleisende
baan innovatie hoog in het vaandel dragen. Én daarbij kritisch naar de kosten kijken. Dankzij hun inzet wordt MOL
straks een geïntegreerd en natuurlijk gegeven binnen ons
zorgaanbod.’
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marcel dassen

‘E-mental health
is geen verre
toekomstmuziek’

Helemaal gewend aan het
idee van online behandelen, is nog niet iedereen.
Maar volgens projectleider Marcel Dassen van
MOL zijn behandelaars en
cliënten er alleen maar bij
gebaat. Face-to-face contacten zullen niet helemaal
verdwijnen. Wel worden de
behandelingen steeds meer
geïntegreerd: gestreefd
wordt om binnen twee jaar
elke Mondriaandivisie een
deel van haar zorgaanbod
online te laten aanbieden.
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De opkomst van internet is ook binnen de geestelijke gezondheidszorg voelbaar. Net zoals mensen vakanties online
boeken of hun boodschappen bestellen, staan ze ook meer
en meer open voor e-health toepassingen. Die kunnen variëren van een sms’je over medicatiegebruik tot een compleet behandelprogramma. MOL zet in op een middenweg:
een geïntegreerd behandelprogramma dat de voordelen van
face-to-face contacten en online behandelen combineert.
‘Natuurlijk zullen er altijd behandelingen of patiënten zijn
waarvoor de face-to-face behandeling het beste werkt,’ vertelt Marcel Dassen. ‘Maar voor behandelprogramma’s bij bijvoorbeeld alcoholverslaving, angst en depressie, is het heel
goed mogelijk om de meeste of zelfs alle cliëntencontacten online te realiseren. Sommige cliënten hebben dat zelfs
het liefst. Zo kunnen ze zelf bepalen waar en wanneer ze
geholpen worden. Aan die groeiende vraag zullen we in de
toekomst moeten kunnen voldoen. E-mental health is geen
verre toekomstmuziek meer. Vijftigplussers kunnen al vrij
aardig met internet overweg en iedereen die jonger is, doet
en wil niet anders. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de
kwaliteit van online behandelingen niet onderdoet voor face-to-face contacten en dat is in mijn ogen het belangrijkste.’

Op maat gemaakt
Binnen de afdeling Re-Set, waarvan Marcel Dassen ook manager is, werden tussen 2008 en eind 2010 behandelingen
uitgevoerd via internet met het landelijke programma Alcoholdebaas.nl.
Vanaf eind 2010 wordt bij Re-Set gewerkt met nieuwe behandelprogramma’s in relatie tot overmatig gebruik van alcohol, cannabis en slaap- en kalmeringsmiddelen.
In 2011 wordt een begin gemaakt met de implementatie van
de toepassing van deze programma’s in de divisie Verslavingszorg. Concreet betekent dit dat er nu behandelmodules zijn in een online omgeving waar therapeuten en cliënten kunnen inloggen en met elkaar kunnen communiceren
via tekst. Behandelaars kunnen bijvoorbeeld een psychoeducatieopdracht doorsturen die de cliënt op een moment
naar keuze kan maken en terugsturen voor feedback. De
behandelprogramma’s zijn ontwikkeld door professionals
aan de hand van multidisciplinaire richtlijnen en/of bestpractices. Tegelijkertijd kunnen ze, door middel van een modulaire opbouw, worden afgestemd op de wensen van de
verschillende divisies en behandelaars. De software stelt de
therapeut in staat een module voor bijvoorbeeld depressieve klachten toe te passen in een behandeling voor overmatig alcoholgebruik. Omdat het in Mondriaan in principe om
een gecombineerde behandeling gaat, is het aan diezelfde
therapeut om te beslissen wanneer hij of zij de cliënt toch in
levenden lijve wil ontmoeten.

Voordelen
E-mental health biedt voordelen voor cliënt, behandelaar
en organisatie, weet Marcel Dassen. ‘Voor de cliënt is het
laagdrempelig, flexibel en er is geen eventuele ruis door
non-verbale communicatie. Behandelaren, die bijvoorbeeld
in de verslavingszorg last hebben van cliënten die niet komen opdagen, kunnen hun werkzaamheden afwisselen en
hun tijd efficiënter indelen. Dat kan weer de wachtlijsten
verkorten. En natuurlijk hoopt Mondriaan dat het kosten

bespaart. Binnen de GGZ blijft dat een actueel thema. Voor
behandelaren is het dus nu het moment om kennis te maken
met de mogelijkheden.’

Volwaardige behandelvorm
Ook internetbehandelaar Vivian Corten ziet veel voordelen
in het systeem. Drie jaar geleden begon ze online te behandelen. Ze was snel overtuigd van de vele voordelen, al
moest ze in het begin wennen aan de nieuwe manier van
werken. Vivian Corten: ‘Online hulpverlening is een volledig
volwaardige behandelvorm. Je ervaart de winst pas als je het
probeert. Dan zie je dat het eigenlijk niet veel verschilt van
face-to-face behandelingen. Ik werk bij Re-Set, de afdeling
die alcoholverslaving via internet behandelt. Elke behandeling die gestoeld is op cognitieve gedragstherapie, is volgens
mij geheel of gedeeltelijk via internet te geven. Al kunnen er
natuurlijk altijd redenen zijn om iemand daarnaast ook ‘live’
te zien. Binnen Mondriaan worden de verschillende behandelvormen daarom geïntegreerd.’

Beter resultaat
Vivian Corten merkt dat er soms nog vooroordelen bestaan.
Bijvoorbeeld dat er zomaar wat gechat wordt. Of dat belangrijke non-verbale communicatie gemist wordt. Of misschien dat cliënten niet helemaal eerlijk zijn als ze je niet
zien. Vivian Corten: ‘Maar wij ervaren dat mensen vaak
eerlijker durven te zijn, juist omdat ze je niet zien. Ik sta
ervan versteld hoeveel meer informatie wij tot onze beschikking hebben over de cliënt en zijn gedrag in vergelijking
met ambulante behandelingen. En dat is nog maar één van
de positieve punten van internetbehandeling. De software
biedt een duidelijke structuur van de contacten, wat voor
zowel behandelaar als cliënt overzichtelijk is. Je hebt als behandelaar de tijd om na te denken over je reactie, zelfs te
overleggen met collega’s indien nodig. Je levert handvatten,
maar de cliënt doet het voor zijn gevoel helemaal zelf. Daardoor is het resultaat ook beter. De cliënt kan ook je eerdere
feedback op een situatie teruglezen, wat in een ambulante
situatie onmogelijk is.’

Verslaglegging
Uitleg over een bepaalde behandelwijze kost geen waardevolle therapietijd; die wordt online klaargezet zodat de
cliënt zich kan inlezen. Vivian Corten: ‘Verslaglegging hoef
je niet te doen, want dat zit via het systeem automatisch in
het dossier. Je hebt geen last van no-show, want je hebt
altijd cliënten die wél iets hebben gepost waarmee je vooruit
kunt. De programma’s kunnen bovendien op maat worden
gemaakt en waar wij bij Re-Set nu in principe alleen online
contact hebben, wordt dat straks binnen Mondriaan een
mix. Je zou bijvoorbeeld een slaapprobleem online kunnen
aanpakken, zodat je je in de live-sessies op een ander probleem kunt richten. Volgens het Trimbos Instituut, het kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg en verslaving,
zal in 2015 de helft van de reguliere behandelingen online
ondersteund worden. En dat heeft voor alle partijen alleen
maar voordelen.’
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2		 Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatiegegevens

2.2. Structuur van het concern
Juridische structuur

Naam verslagleggende
rechtspersoon

Stichting Mondriaan

Adres

John F. Kennedylaan 301

Postcode

6419 XZ

Plaats

Heerlen

Telefoonnummer

(045) 573 62 62

Identificatienummer
Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa)

120 - 2506 Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ t/m 31.12.10)

Mondriaan is een zelfstandige organisatie met de stichting
als rechtsvorm. Het bestuur van de stichting is opgedragen
aan een tweehoofdige Raad van Bestuur: een voorzitter en
een lid. Een Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te
houden op het bestuur van de stichting en op de algemene
gang van zaken in de stichting. Tevens staat zij de Raad van
Bestuur met advies terzijde.
De statuten van de stichting Mondriaan zijn voor het laatst
gewijzigd op 4 november 2008.

300 - 444
(AWBZ vanaf 01.01.11)
450 - 1084
Zorgverzekeringswet (ZVW)
Nummer Kamer van
Koophandel

14068232

E-mailadres

secr.rvb@mondriaan.eu

Internetpagina

www.mondriaan.eu

De stichting Mondriaan is 100% aandeelhouder van Mondriaan Holding BV. De holding is 100% aandeelhouder van
Mondriaan Contracting en Consulting BV en Re-Set Leefstijlverbetering.
De stichting Mondriaan is via de holding mede aandeelhouder
van WerkInvent BV (50%), RoderSana Holding BV (16,6%),
PsyQ Eindhoven BV (51%) en PsyQ Zuidoost Nederland BV
(50%). PsyQ Zuidoost Nederland BV is voor 16,6% aandeelhouder van de PsyQ Holding BV.
Tevens heeft de stichting Mondriaan samen met Vebego Facility Services BV een joint venture: Mondriaan Schoon BV
(51%).
De resultaten van Mondriaan Holding BV en het aandeel in
Mondriaan Schoon BV worden geconsolideerd in de jaarrekening van de stichting Mondriaan.

Organogram Holding

Stichting Mondriaan

Mondriaan Holding bv
(100%)

Mondriaan
Contracting en
Consulting bv
(100%)

Re-Set
Leefstijlverbetering bv
(100%)

PsyQ
Eindhoven bv
(51%)

Mondriaan Schoon bv
(51%)

PsyQ
Zuid-Oost
Nederland bv
(50%)

Werkinvent bv

RoderSana
Holding bv

(50%)

(16,6%)
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Organisatiestructuur

met als doel de afhankelijkheidsspiraal te doorbreken en
een zelfstandig leven zonder gebruik van middelen en/of
gokken op te bouwen. De hulpverlening is zowel klinisch,
poliklinisch als ambulant van aard.

Mondriaan is opgebouwd uit:
• zes zorgdivisies, onder leiding van een integraal
verantwoordelijke divisiedirecteur;
• het Centrum Forensisch Psychiatrische Zorg (CFPZ),
onder leiding van één van de divisiedirecteuren;
• Mondriaan Services ter ondersteuning van de
zorgdivisies en Raad van Bestuur;
• Concernstaf ter ondersteuning van Raad van
Bestuur en Raad van Toezicht;
• Geneesheer-Directeur, met een eigenstandige bestuursrechtelijke positie op grond van de Wet Bijzondere
Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) en ter
ondersteuning van de Raad van Bestuur.

De divisie PsyQ biedt toegankelijke, gespecialiseerde behandelprogramma’s aan volwassenen voor negen van de
meest voorkomende psychische klachten: depressie, angststoornissen, psychotrauma, eetstoornissen, seksuologie,
persoonlijkheidsproblematiek, relatie en psyche, somatiek en psyche en Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD) bij volwassenen. De behandelprogramma’s worden
uitgevoerd op basis van landelijk door PsyQ Nederland ontwikkelde richtlijnen en protocollen. PsyQ is een landelijke
formule voor psycho-medische programma’s in de specifieke
behandelpsychiatrie. Parnassia, Lentis, Mondriaan en het
Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Zuid (RiaggZuid) geven samen uitvoering aan
de PsyQ-formule via een landelijk dekkend netwerk.
De werkwijze is gericht op snel herstel en houdt zo veel mogelijk rekening met persoonlijke wensen. De behandeling is
in principe ambulant. Indien wenselijk wordt de behandeling
geïntensiveerd met behulp van deeltijdprogramma’s, specifieke aanvullende therapieën of tijdelijke opname in de kliniek. Tijdens alle onderdelen van de behandeling fungeert
het behandelplan als rode draad en blijft de ambulante behandelaar betrokken.

De divisie Ouderen biedt geestelijke gezondheidszorg aan
mensen van 65 jaar en ouder in de regio’s Parkstad en Maastricht. Jaarlijks worden meer dan drieduizend cliënten behandeld. Hulpverlening, dienstverlening en preventie zijn
kerntaken van de ambulante functie waarin intensief wordt
samengewerkt met huisartsen, thuiszorginstellingen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen in de regio. Daarnaast
voorziet de divisie in hoogwaardige klinische behandeling
en deeltijdbehandeling.
De divisie Verslavingszorg verleent, afgestemd op de vraag
van de cliënt, gedifferentieerde hulp aan mensen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs, medicijnen en/of gokken,

Organogram Stichting Mondriaan
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur

K&J

(C)OR
(C)CR
FR
P
*

Vakgroepen

Concernstaf

COR

Geneesheer Directeur

CCR

Opleidingen

PsyQ

IZ-P

IZ-M

OU

VZ

OR

OR

OR

OR

OR

OR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

FR

FR

CFPZ

MS*

OR
i.o.
CR
i.o.

: (Centrale) Ondernemingsraad
K&J : Kinderen & Jeugdigen
VZ
: Verslavingszorg
: (Centrale) Cliëntenraad
IZ
: Integrale Zorg
CFPZ : Centrum Forensisch Psychiatrische Zorg
: Familieraad
M
: Maastricht
MS
: Mondriaan Services
: Parkstad
OU
: Ouderen
: Directeur Mondriaan Services: clusters Personeelszaken en Opleidingen; Consultancy, Facilities, Vastgoed & Nieuwbouw.
Financieel directeur: clusters/afdelingen Administratie, Planning & Control (APC), ICT, M&S, Salarisadministratie (functioneel)

OR
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De divisie Kinderen en Jeugdigen (K&J) verleent hulp aan
kinderen en jeugdigen tot achttien jaar (orthopsychiatrie tot
23 jaar). De hulp varieert van lichte preventie tot specialistische behandeling en zorg, gericht op de hoog complexe
vraagstukken van deze doelgroep. De divisie is expert in de
behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen met
ernstige psychiatrische en orthopsychiatrische problemen.
De divisie biedt ook hulp aan jongeren tussen de twaalf en
twintig jaar met problemen rondom middelengebruik en/of
een afhankelijkheidsprobleem met drugs, alcohol, internet
en gamen. De hulpverlening is zowel klinisch, poliklinisch
als ambulant van aard.
De divisies Integrale Zorg (IZ) Maastricht en Parkstad staan
voor een geheel van alomvattende, kwalitatief hoogstaande
evidence based hulpverlening aan mensen met een ernstige
psychiatrische aandoening (EPA of Severe Mental Illness).
Het dagelijkse leven van deze mensen is ingrijpend veranderd
door de aandoening en verschillende problemen doen zich
tegelijkertijd voor (last van de ziekte maar ook problemen op
somatisch vlak, met relaties, huisvesting, financiën, daginvulling, verslaving, criminaliteit, eenzaamheid en isolement).
Een aantal ingrediënten in de zorg voor deze doelgroep is
onontbeerlijk, te weten:
• multidisciplinair, transmuraal en proactief zorg aanbieden;
• kleinschaligheid in of nabij de natuurlijke leefomgeving
van de cliënt;
• samenwerking met ketenpartners;
• rehabilitatie, herstel en bevordering van gelijkwaardig
burgerschap, en daarmee verbonden maatschappelijke
integratie en participatie.
De integrale zorg wordt geboden volgens de FACT-werkwijze: Functional Assertive Community Treatment. Een werkwijze die ervoor zorgt dat het hele scala aan zorg dat nodig
is, zo snel mogelijk bij de vaak zorgmijdende en intensief
zorgbehoeftige cliënt terechtkomt.
Het doel is om klinische opnames te voorkomen en de duur
van een eventueel noodzakelijke klinische opname te verkorten, om zo hospitalisatie en stigmatisering tegen te gaan.
In 2010 is het CFPZ gestart, dat haar activiteiten richt op het
terugdringen van het delictrisico tot een (maatschappelijk)
verantwoord niveau. Dit wordt bereikt door het bieden van
een geïntegreerde behandeling waarbij de samenhang tussen het delict, de psychiatrische stoornis en het eventuele
middelengebruik centraal staat. Binnen het CFPZ van Mondriaan wordt ambulante zorg geleverd en zijn er in totaal 48
klinische bedden.
Mondriaan Services zorgt voor de ondersteuning van de
zorgdivisies en de Raad van Bestuur. Mondriaan Services
voert concern (basis)dienstverlening uit in opdracht van de
Raad van Bestuur. Daarnaast doen de divisies naar behoefte
een beroep op haar producten en diensten. Voor de dienstverlening wordt een deel van het budget van de divisies afgedragen aan Mondriaan Services.
De dienstverlening wordt vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s), die jaarlijks worden geactualiseerd en
vastgesteld door de directeuren en de Raad van Bestuur.

Gedurende 2010 is gestart met de uitvoering van een in 2009
genomen besluit om de ondersteuning op het gebied van
financiën, zorgadministratie, Marketing & Sales (M&S) en
Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in een apart
onderdeel onder te brengen, onder leiding van een directeur
Financiën.
De aansturing van de ondersteuning op het gebied van Personeelszaken & Opleidingen (P&O), Consultancy, Facilities,
Vastgoed & Nieuwbouw (V&N) blijft bij de directeur Mondriaan Services. Deze splitsing vond plaats als aanloop naar
een verdere herinrichting van de staf en ondersteunende
processen. De beoogde herinrichting leidt tot de vorming
van een bestuursbureau, decentralisatie van stafondersteuning naar de divisies en de vorming van een shared services
organisatie, in samenwerking met andere partijen. De vorming van een bestuursbureau is in 2010 vooralsnog aangehouden. In het verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen
voor de decentralisatie van de stafondersteuning naar de
divisies. Mondriaan en Vebego verkennen de mogelijkheden
tot uitbreiding van hun samenwerking. Die verkenning leidt
tot de conclusie om de activiteiten binnen de huidige jointventure (Mondriaan Schoon) uit te breiden. Beide partijen
concluderen dat het te vroeg is om een Shared Service organisatie op te richten en samen de markt op te gaan.

Mondriaan-brede commissies
In 2010 heeft Mondriaan de volgende Mondriaan-brede
commissies:
• Commissie Divisie-overstijgende Protocollen en Richtlijnen
• Commissie Middelen en Maatregelen (MiMa)
• Commissie Melding Incidenten Patiënten (MIP)
• Commissie Sociale Begeleiding
• Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
• Dossiercommissie
• Geneesmiddelencommissie
• Geneesmiddelendistributiecommissie
• Geschillencommissie
• Interne Bezwarencommissie Functiewaardering
Gezondheidszorg (FWG)
• Klachtencommissie Cliënten
• Klachtencommissie Medewerkers

Kwaliteitsteam
Mondriaan heeft een kwaliteitsteam dat bestaat uit de kwaliteitsfunctionaris en de aandachtsfunctionarissen van de
Raad van Bestuur en de divisies. Het kwaliteitsteam wordt
geleid door een divisiedirecteur met kwaliteit in portefeuille.
Het kwaliteitsteam ziet er mede op toe dat de kwaliteit voldoet aan de normen van het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg)-schema.

Vakgroepen
In 2010 heeft Mondriaan de volgende vakgroepen:
• College van Klinisch Psychologen
• Vakgroep Psychiaters
• Vakgroep Psychologie & Psychotherapie
• Vakgroep Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen/
Maatschappelijk Werkenden (SPV)
• Vakgroep Verpleegkundigen, Verzorgenden en
Sociaal agogisch werkenden (VVS)
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Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
commissies en vakgroepen zijn uitgewerkt in een reglement.
Voor de werkzaamheden van een aantal commissies wordt
verder verwezen naar hoofdstuk 4.

Overleg Raad van Bestuur - professionals
De Raad van Bestuur kent de volgende structurele overlegvormen met professionals uit het primaire proces:
• geneesheer-directeur over diverse zaken betreffende
de kwaliteit van de zorg;
• vakgroep Psychiaters, hetzij door regelmatige deelname
aan de voltallige vakgroepvergaderingen, hetzij door
deelname aan het overleg met het dagelijks bestuur van
de vakgroep;
• voorzitter vakgroep Psychologie & Psychotherapie;
• voorzitter College van Klinisch Psychologen;
• de opleiders individueel (A-opleider, P-opleider, Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist (GGZVS). Daarnaast periodiek overleg met het collectief van
opleiders;
• inhoudelijke commissies waarin professionals vertegenwoordigd zijn;
• programmaleideroverleg in oprichting.

Besturingsmodel
Mondriaan hanteert bij de besturing van de organisatie de
volgende sturingsprincipes.
De maatschappelijke legitimering vormt de basis van de besturing van Mondriaan. Door het aangaan van de dialoog
met samenwerkingsverbanden of organisaties binnen het
verzorgingsgebied, streven wij ernaar extern belanghebbenden actief te betrekken bij onze beleidsvorming en verantwoording. Dat geldt ook voor de interne belanghebbenden
de Centrale Cliëntenraad (CCR) en Centrale Ondernemingsraad (COR).
Sturing vindt plaats vanuit het primaire proces (de inhoud).
De inrichting van de zorgorganisatie naar zorgprogramma’s
heeft daaraan een duidelijke impuls gegeven. De programmaleider/manager zorg en clustermanager/manager bedrijfsvoering geven leiding aan een zorgprogramma. De
programmaleider/manager zorg heeft de specifieke taak
het zorgprogramma (van ambulant tot en met klinisch) op
de juiste manier op te bouwen, uit te voeren en te onderhouden.
Op divisieniveau is er sprake van een integraal, eenhoofdig
management. De divisiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor de resultaten op het gebied van zorg (kwantitatief
en kwalitatief), personeelszorg en middelenbeheer (financiën, ICT, huisvesting etc.). De divisiedirecteur verantwoordt
de resultaten periodiek aan de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast
met het bestuur van Mondriaan. Deze is verantwoordelijk
voor de realisatie van de doelstellingen van Mondriaan, de
strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De Raad van Bestuur legt daarover periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Door het gebruik van contracten in de hiërarchische lijn
(verticaal contractmanagement) en DVO’s tussen de verschillende organisatieonderdelen (horizontaal contractmanagement), ontstaat duidelijkheid over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen Mondriaan.

Toelatingen
Mondriaan is toegelaten in overeenstemming met artikel
5 van de WTZi. De toelating heeft betrekking op het verrichten van de functies persoonlijke verzorging, verpleging,
ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf voor mensen met een psychiatrische
aandoening als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van
het Besluit zorgaanspraken AWBZ en artikel 2.10 van het Besluit zorgverzekering.
Mondriaan beschikt in totaal over 1.170 plaatsen, waarvan
1.134 plaatsen volgens de toelatingsbeschikkingen (WTZi)
en 36 plaatsen via het Ministerie van Justitie.
Opbouw toelatingsbeschikking 1.134 plaatsen (WTZi):
657 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische
aandoening (verblijfsspecificatie: psychiatrische aandoeningen algemeen)
73		 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische
aandoening (verblijfsspecificatie: kinderen en jeugd)
24		 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische
aandoening (verblijfsspecificatie: sterk psychiatrisch
gestoorde kinderen of jeugdigen)
68 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische
		 aandoening (verblijfsspecificatie: verslaafden)
28		 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische
aandoening (verblijfsspecificatie: dubbele diagnose
verslaafden)
5		 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische
		 aandoening (verblijfsspecificatie: Bopz)
10		 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische
aandoening (verblijfsspecificatie: resocialisatie eenheid)
12		 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische
aandoening (verblijfsspecificatie: forensisch psychiatrische patiënten)
257 plaatsen in kleinschalige woonvoorzieningen
		 (verblijfsspecificatie: beschermde woonvorm)
Ministerie van Justitie:
36 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische
aandoening (verblijfsspecificatie: forensisch psychiatrische patiënten)

Locaties
Mondriaan biedt zorg op 53 locaties, verspreid over de gemeentes Brunssum (4), Eindhoven (1), Heerlen (19), Herten (1),
Hoensbroek (3), Kerkrade (3), Landgraaf (3), Maastricht (15),
Nuth (1), Sittard-Geleen (2) en Tilburg (1).
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John Molema, divisie Verslavingszorg, over de kracht
van het nieuwe Zorg Innovatie Centrum (ZIC):

‘De kracht zit in de mix
van frisse stagiaires
en ervaren medewerkers’
‘Bij de divisie Verslavingszorg hebben we een hulpaanbod
voor alle mensen - ongeacht hun leeftijd - die in aanraking
komen met verslavende middelen zoals alcohol, drugs, maar
ook overmatig gokken. Verslavingszorg heeft ook alle specialisten in huis om passende hulp te kunnen bieden. Dat
is steeds meer nodig want in de maatschappij zie ik bij alle
groepen mensen van alle leeftijden een duidelijke toename
van misbruik van verslavende middelen.
Bovendien doen we meer dan alleen behandelen. Er zijn bijvoorbeeld speciale projecten die huisartsen helpen alcoholverslavingen vroeg te signaleren. De toenemende hulpvraag
proberen we mede op te vangen dankzij nieuwe behandelvormen die nóg toegankelijker zijn voor cliënten. Ik denk
daarbij aan onze online behandelingen en de thuisdetoxbehandeling.
Is toch een opname nodig, dan kan het ZIC een enorme
meerwaarde betekenen. Vernieuwend van het ZIC is de aanwezigheid van een grote groep stagiaires in combinatie met
de ondersteuning van de vaste medewerkers op de afdeling.
Dit vraagt om hoge zelfredzaamheid en dito professionaliteit. Het resultaat is een prachtige mix van een frisse, vernieuwende kijk op de zaken met de jarenlange ervaring van
de vaste hulpverleners. Het unieke project doorbreekt niet
alleen het negatieve imago van verslavingszorg, maar zorgt
ook dat veel praktijkervaring kan worden opgedaan. Kans is
hierdoor groot dat straks meer studenten kiezen voor een
baan binnen de verslavingszorg. Bijzonder mooi daarbij vind
ik dat zowel de stagiaires als de medewerkers hun uiterste
best doen om van deze vernieuwende aanpak een waar succes te maken.’
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diana van trigt

‘Bij het ZIC creëren
we kritische mensen
die meedenken over
optimale zorg’
Met het in februari 2010
nieuw geopende ZIC van
de divisie Verslavingszorg,
afdeling Detox, zette
Mondriaan een vernieuwende leerwerkafdeling
neer om zorgverleners en
-opleidingen, ketenpartners
en studenten aan elkaar
te verbinden. Als eerste
overigens binnen de verslavingszorg in Nederland.
Resultaat is niet alleen een
betere zorg, maar ook een
meer uitdagende leerschool
voor studenten en een toekomstig groter aanbod van
geschoold zorgpersoneel.
En dat is geen overbodige
luxe.
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Niet één, maar tot wel tien stagiaires op een afdeling. Niet
één stagebegeleider, maar alle afdelingsmedewerkers die
aanspreekpunt zijn voor stagiaires. Protocollen die door studenten en medewerkers tegen het licht worden gehouden
en waar nodig worden bijgesteld. Kruisbestuivende vernieuwing en samenwerking met Middelbaar Beroepsonderwijs(MBO) en Hoger Beroepsonderwijs (HBO)-opleidingen en
betrokken ketenpartners. Het zijn maar een paar voorbeelden van de nieuwe aanpak om studenten in de geestelijke
gezondheidszorg beter op te leiden, meer studenten klaar te
stomen om straks het tekort aan zorgpersoneel op te vangen en een algemene zorgverbetering door te voeren.

Interactie en dynamiek
Het ZIC, een samenwerkingsverband tussen Mondriaan,
Hogeschool Zuyd (HsZ) en het Arcuscollege, laat de meerwaarde van die kruisbestuiving onmiddellijk zien. Op de afdeling klinische verslavingszorg lopen zo’n tien studenten
gedurende gemiddeld 26 weken tegelijkertijd stage. Zowel
HBO’ers als MBO-studenten. Ze kunnen terecht bij en worden begeleid door alle teamleden, ook wel werkbegeleiders
genoemd. Projectleider Diana van Trigt vindt dat bijzonder
waardevol, omdat het zorgt voor de nodige dynamiek en
interactie. ‘Het prikkelt zowel studenten als medewerkers,
het zet aan tot nadenken over het beleid én je wordt gestimuleerd om opleidingen te volgen. Ook schept een aanpak
als deze nieuwe arbeidsmogelijkheden binnen de verpleegkunde. Er zijn nu meer carrièremogelijkheden. Nu kun je
bijvoorbeeld de opleiding tot nurse practitioner of praktijkopleider volgen. Daarom werken we veel intensiever samen
met alle opleidingen.’

Handen op de rug
Bijzonder van de stages is dat de werkbegeleiders zoveel
mogelijk ‘met de handen op de rug’ werken: al na de eerste
introductieweek gaan de stagiaires zelf aan de slag zonder
dat de begeleiders ingrijpen. Tenzij de situatie daar dringend
om vraagt. Tot de werkzaamheden behoren onder andere
bloedafnames, urinecontroles, uitgifte van medicijnen en
gesprekken met patiënten. Telkens gaat het om twee groepen van in totaal 25 verslaafden die tussen de tien en dertig dagen opgenomen worden. Diana van Trigt: ‘Er wordt
dus veel initiatief van de studenten verwacht. Het hoort
bij heel de manier van werken van het ZIC: dat medewerkers en studenten enthousiast meedenken, meewerken en
programma’s ontwikkelen. Zo worden ze kritische mensen
die nadenken over hoe, waarom en op welke manier ze hun
werk zo goed mogelijk kunnen doen. Deze manier van werken sluit ook aan bij het competentiegericht leren waarbij de
studenten hun kennis en vaardigheden in diverse contexten
kunnen toepassen. Door het dragen van teamverantwoordelijkheid binnen een ZIC voelen de studenten zich sneller
een volwaardig teamlid dan bij een gewone stage. Uiteindelijk leidt dat ook tot kwalitatief verbeterde zorg voor de
patiënt.’

‘Klikmoment’ en ‘ZIC-oudste’
Die positieve invloed laat zich nu al voelen doordat stagiaires veel meer initiatief laten zien. Zo hebben leerlingen het
‘klikmoment’ geïntroduceerd. Dat betekent dat studenten

één maal per week ‘klikken’: ze komen samen om met elkaar
te praten over de voortgang van het werk, om ervaringen
uit te wisselen of knelpunten op te lossen. Ook hebben ze
het fenomeen ZIC-oudste bedacht. Per dag wordt afgesproken wie het eerste aanspreekpunt is bij taakverdeling,
werkoverleg of bijzonderheden. Deze ZIC-oudste kan heel
snel namens de andere stagiaires overleggen met de eerst
verantwoordelijke verpleegkundige.

Wetenschappelijk onderzoek
Een andere belangrijke pijler van het ZIC is het wetenschappelijk onderzoek waar het hele team actief bij betrokken
wordt. Ook de stagiaires. Zo wordt er nu tevredenheidsonderzoek gedaan bij studenten, medewerkers en patiënten. Om te bekijken welk onderzoek nog nodig is, is de
Werkgroep Innovatie opgericht. Hierin zitten onder andere
vertegenwoordigers van de HsZ, het Arcuscollege en medewerkers van Mondriaan. Het ZIC wil bijvoorbeeld nog
onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om bij een detoxbehandeling niet te kiezen voor een fixed schedule, dus een
vastgestelde identieke aanpak voor iedereen, maar voor een
symptom triggered therapy ofwel een op maat gemaakte
afkickmethode.

Effectiviteit ZIC
Diana van Trigt: ‘Maar dan moeten we eerst kijken naar de
bijbehorende wet- en regelgeving én de voor- en nadelen
tegen elkaar afwegen. Er komt nu veel meer verantwoordelijkheid bij de verpleegkundigen te liggen. Voordeel is dat
de patiënt zorg op maat en veel aandacht krijgt. En dat is
juist positief, omdat de patiënt tijdens de ontwenning vaak
angstig en onzeker is. Ook onderzoeken we nog de daadwerkelijke effecten van het ZIC. Bijvoorbeeld of we dankzij
de nieuwe aanpak echt meer handen aan het bed krijgen,
of we er meer zorgverleners mee werven en of de aanpak
voor patiënten beter werkt. Ook daar gaan studenten wetenschappelijk onderzoek naar doen.’

‘Ons’ en ‘mijn’ ZIC
De projectleider erkent dat er nog verbeterpunten zijn. Zo
was het met de komst van de tweede groep stagiaires een
stuk drukker en daardoor soms ook onrustiger. Ook moesten
sommige verslaafden wennen aan de jonge leeftijd van de
studenten. Diana van Trigt: ‘Sommige kinderen van verslaafden zijn ouder dan onze stagiaires. Dus bij die bedenking
kan ik me wel iets voorstellen. Zelf zie ik in dit project vooral
veel potentie. Het stelt ons in staat om met alle instellingen
samen te innoveren. Wat me vooral heeft geraakt, is wat
we terugkrijgen dankzij het ZIC. We zien dat vooroordelen
rondom verslaafden worden weggenomen. Verslaafden zijn
niet langer enge, slecht verzorgde junks, maar gewone mensen die hulp nodig hebben. Ook horen we van docenten hoe
enorm de studenten tijdens hun stage groeien. Hoe ze soms
evolueren van timide naar zelfzekerd. En ik ben altijd bijzonder trots als ik stagiaires hoor praten over ‘ons’ en ‘mijn’ ZIC.
Het betekent dat het ZIC geen project meer is, maar een
inmiddels volledig geïntegreerde werkwijze.’
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Medezeggenschap
De medezeggenschap is zowel centraal als decentraal georganiseerd. De Raad van Bestuur heeft als overlegpartner
een COR en een CCR. Alle divisies en Mondriaan Services
hebben een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad met de
directeur als overlegpartner. De divisies IZ hebben elk een
Familieraad met de directeur als overlegpartner. Lees meer
over de medezeggenschap in de paragrafen 3.5 (Cliëntenraad), 3.6 (Ondernemingsraad) en 3.7 (Familieraad).

2.3. Kerngegevens
Kernactiviteiten en nadere typering
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ze biedt ambulante behandeling, klinische behandeling, deeltijdbehandeling, ambulante forensische behandeling, klinische forensische behandeling, kleinschalig wonen
(beschermd wonen), begeleid zelfstandig wonen, ambulante begeleiding en dagactiviteiten.
Mondriaan biedt de volgende AWBZ-functies: persoonlijke
verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf.
Tot de kerntaken van Mondriaan behoren naast zorg ook
opleiden en wetenschappelijk onderzoek. Door die kerntaken te integreren versterken zij elkaar onderling. Zorg blijft
de primaire kerntaak en ontwikkelt zich door de synergie
met opleiden en wetenschappelijk onderzoek tot academische zorg.
De doelgroepen voor de geestelijke gezondheidszorg zijn
mensen met een:
• psychiatrische aandoening;
• psychosociaal probleem;
• psychogeriatrische aandoening of beperking.
Wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie dragen in
belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de zorgkwaliteit. Een aantal divisies is geheel of gedeeltelijk ‘geacademiseerd’. Dat wil zeggen: te herkennen aan patiëntgebonden
onderzoek en een structurele betrokkenheid van medewerkers en hoogleraren van de Maastricht University (UM) en
andere universiteiten.

Cliënt, capaciteit, productie, personeel,
bedrijfsopbrengst
Kerngegevens

Aantal/bedrag

Cliënten

Aantal

Aantal cliënten in zorg/behandeling
per einde verslagjaar

10.460

Capaciteit

Aantal

Aantal beschikbare bedden/plaatsen
per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd
wonen), inclusief deeltijdplaatsen en
inclusief BOPZ-aanmerking*

1.159

Waarvan deeltijdplaatsen

202

Waarvan kleinschalig wonen

254

Productie

Aantal

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s
(ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS)

14.092

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s
(ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS)

13.748

Aantal verzorgingsdagen, inclusief
kleinschalig wonen, inclusief BOPZ in
verslagjaar

331.957

Waarvan verzorgingsdagen
kleinschalig wonen

90.716

Aantal deeltijdbehandelingen in
verslagjaar

49.097

Aantal ambulante contacten in
verslagjaar

244.203

Aantal dagen dagactiviteiten in
verslagjaar

19.838

Personeel

Aantal

Aantal personeelsleden in loondienst
per einde verslagjaar

2.312

Aantal fulltime equivalent (FTE)
personeelsleden in loondienst per
einde verslagjaar

1.844

Bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro’s

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s)
in verslagjaar

145.948.000

Waarvan wettelijk budget voor
aanvaardbare kosten

121.979.000

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

23.969.000

* Feitelijk beschikbare capaciteit op basis van gemaakte afspraken
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Werkgebieden

2.4. Samenwerkingsrelaties

Het concern richt zich in zijn publieke gefinancierde activiteiten van oorsprong op de regio Zuid-Limburg. Dit gebied
bestaat uit de drie subregio’s Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland.
Het verzorgingsgebied voor de zorg en behandeling van
kinderen en jeugdigen bestrijkt ook Noord- en MiddenLimburg. De gespecialiseerde zorg op het gebied van bijvoorbeeld verslavingszorg of angst- en stemmingsstoornissen trekt veel mensen uit de Euregio.
Met de PsyQ-vestigingen van Mondriaan in Eindhoven en
Tilburg strekt het verzorgingsgebied zich ook uit tot Zuidoost-Brabant. De marktwerking leidt tot een toenemende
segmentering naar specifieke deelgebieden (productmarktcombinaties). De ambitie van Mondriaan is mede gericht op deze gespecialiseerde deelgebieden.
De besluitvorming met betrekking tot de implementatie
van FACT-teams, de deelname aan PsyQ, de participatie in
RoderSana en het licentiehouderschap van www.alcoholdebaas.nl, zien we in dat licht.
De toestroom van patiënten voor het CFPZ is door Justitie
georganiseerd via het Nederlands Instituut voor Forensische
Psychiatrie en Psychologie (NIFP) als indicerende instantie.
Verwijzingen lopen via reclassering en het psychomedisch
overleg (uit penitentiaire instellingen) en zijn niet regiogebonden.
In termen van zorgkantoorregio’s is Mondriaan actief in de
regio’s Zuid-Limburg, Noord- en Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant.

Met de volgende organisaties heeft Mondriaan een geformaliseerde samenwerkingsrelatie.
We beperken ons hier omwille van de overzichtelijkheid en
leesbaarheid tot de samenwerkingsrelaties op basis van samenwerkingsovereenkomsten en convenanten op bestuurlijk niveau. Om die reden kan het voorkomen dat niet elke
relatie, hoe belangrijk en relevant ook, in dit overzicht is
opgenomen.

(Keten)zorg
Adelante
Samenwerking bij zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychiatrie en revalidatie. Bij de
start benoemde samenwerkingsdomeinen in de zorg: niet
aangeboren hersenletsel (NAH), psychiatrische diagnostiek
bij chronische pijnpatiënten, kinderen met ontwikkelingsstoornissen en communicatieve stoornissen.
academisch ziekenhuis Maastricht (azM)
Uitvoeren van laboratoriumbepalingen.
Atrium Medisch Centrum Parkstad (Atrium MC)
Farmaceutische zorg.
Geheugencentrum.
GGZ Noord- en Midden-Limburg
Samenwerking op het gebied van de justitiële verslavingszorg en de educatieve maatregel alcohol.
Op ondersteunend gebied: P&O

De belanghebbenden van Mondriaan schematisch in grote lijnen
Patiënten/cliënten
Justitie en politie

Zorgverzekeraars

Woningbouwcoöporaties

Ketenzorgpartners
Rijksoverheid

Patiëntenorganisaties

Mondriaan
voor geestelijke gezondheid

Provincie

Zorgkantoor
Ciz-centrum
indicatiestelling

Medewerkers
Opleidings- en
onderzoeksinstellingen

Gemeenten
Huisartsen
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IMMENS
Samenwerking met het netwerk van werkgevers in de regio
Maastricht en het Maastrichtse Toeleveringsbedrijven (MTB)
voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
Politie, Openbaar Ministerie, Provincie Limburg, Reclassering Nederland, Leger des Heils, Raad voor
de Kinderbescherming, JJI het Keerpunt, Slachtofferhulp
Nederland, Bureau Jeugdzorg, HALT Limburg Zuid, Geestelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zuid-Limburg, Alcander
Intensieve samenwerking op het gebied van veiligheid.
Relim
Samenwerking op het gebied van arbeidsrehabilitatie en arbeidsmatige dagbesteding.
Riagg Groep
Raamovereenkomst ten aanzien van de samenwerking.
Riagg Zuid, Laurentius Ziekenhuis Roermond
Realiseren van een gezamenlijk aanbod voor kinderen en
jeugdigen met psychiatrische problemen in de regio Noorden Midden-Limburg.
Stichting Plexat
Openstellen inloophuis voor inloopactiviteiten ten behoeve
van ggz-cliënten.
Stichting Weller Wonen
Realiseren van woon- en zorgarrangementen voor cliënten
van Mondriaan.
Stichting Hestia groep
Realiseren van woon- en zorgarrangementen voor cliënten
van Mondriaan.
Zorgbureau Talent
Samenwerking op het gebied van arbeidsrehabilitatie.
Zorgvallei
Atrium Medisch Centrum Parkstad, Mondriaan en Sevagram
hebben zich verbonden om in samenwerking met de gemeente Heerlen gezamenlijk en geïntegreerd de infrastructuur en ontsluiting van het Zorgvallei terrein ter hand te
nemen.

Opleiding en onderzoek
Maastricht University (UM)/Maastricht UMC+ (MUMC+)
Samenwerking in het kader van de opleiding Psychiatrie.
Samenwerking in het kader van het praktisch medisch onderwijs derdejaars studenten.
Samenwerking ten aanzien van academische zorgontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.
Afspraken ten aanzien van het project ‘voorkomen van ziekte en verhogen vitaliteit van medewerkers’.
Participatiestage in de gezondheidszorg (GESZ) en de wetenschapsparticipatie (WESP).

Consortium Limburg Verpleegkundig Specialist GGZ
Praktijkopleiding van de opleiding GGZ-VS.
Fontys Hogeschool
Ontwikkelen van een leerarrangement ten behoeve van
werknemers in de Kinder- & Jeugdpsychiatrie.
Riagg Zuid, Riagg Groep, Orbis GGZ (Prins Claus Centrum)
Samenwerking in het kader van de opleiding psychiatrie.
Atrium MC Parkstad, HsZ, Arcus College, Open
Universiteit, Sevagram
Ontwikkelen en gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van
de Zorgacademie Parkstad.
Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (RINO)
Zuid-Nederland
Deskundigheidsbevordering voor individuele beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Nederland.
Stichting Postacademisch Onderwijs Nederland (PaON),
azM
Afspraken ten behoeve van personen die een Wet op Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-)opleiding
volgen.
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3		 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering
		 en medezeggenschap
3.1.	Normen voor goed bestuur
Mondriaan onderschrijft en hanteert de Zorgbrede Governancecode (2010). Indien Mondriaan principes uit de Governancecode niet toepast, motiveert de Raad van Toezicht die
afwijking(en) in het maatschappelijk verslag (‘pas toe of leg
uit beginsel’). Raad van Bestuur en Raad van Toezicht opereren op basis van een reglement. Respectievelijk het reglement Raad van Bestuur (november 2008) en het reglement
Raad van Toezicht (november 2008). In het reglement Raad
van Bestuur zijn de volgende kernelementen opgenomen:
• positionering Raad van Bestuur in de stichting;
• taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de Raad van Bestuur;
• taakverdeling leden Raad van Bestuur;
• besluitvorming;
• informatievoorziening en wijze van verantwoording
aan Raad van Toezicht;
• relatie tot concernmanagement, CCR en COR;
• wijze waarop wordt voorzien in de continuïteit van de
Raad van Bestuur;
• bepalingen inzake toezicht op voorkoming mogelijke
belangenverstrengeling.

Het reglement Raad van Toezicht beschrijft de volgende onderwerpen:
• positionering Raad van Toezicht in de stichting;
• de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de Raad van Toezicht;
• informatievoorziening;
• profiel Raad van Toezicht en zijn leden;
• hoe te handelen in geval van (mogelijke) onverenigbaarheid;
• in- en extern overleg en optreden Raad van Toezicht;
• benoeming en einde lidmaatschap van leden Raad van
Toezicht;
• werkwijze en ondersteuning Raad van Toezicht;
• evaluatie functioneren Raad van Toezicht en Raad van
Bestuur;
• honorering en/of onkostenvergoeding leden Raad van
Toezicht;
• verantwoording Raad van Toezicht;
• conflictregeling.
Voorts hanteert Mondriaan de gedragscode voor de goede
bestuurder. Deze is onderdeel van de met de leden van de
Raad van Bestuur gesloten arbeidsovereenkomsten.

Tabel transparantie-eisen bestuursstructuur
Vraag

Antwoord

Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van het
concern en deze met raad terzijde staat?

Ja

Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de
dagelijkse leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen
opereren?

Ja

Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijze waarop interne
conflicten tussen beide organen worden geregeld?

Ja

Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek)?

Ja

Zijn er meer dan 50 personen werkzaam (artikel 2, Wet op Ondernemingsraden (WOR))

Ja

Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van het concern vertegenwoordigt, de in
artikel 346, onder C, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid toe tot het
indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dit is
een verzoek tot enquête onderzoek naar beleid door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof
Amsterdam)?

Ja

Aan wie heeft het concern deze bevoegdheid nog meer toegekend (buiten het orgaan dat de
cliënten vertegenwoordigd)?

Aan geen ander
persoon of orgaan

Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering veranderingen plaatsgevonden?

Nee
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3.2. Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestuurt de stichting in goed overleg
met de adviesorganen binnen Mondriaan. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Mondriaan, de strategie en het beleid en de
daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De Raad van
Bestuur legt daarover periodiek verantwoording af aan de
Raad van Toezicht. Mondriaan heeft een tweehoofdige Raad
van Bestuur. Per 1 mei 2010 trad de heer prof.dr. R. Janssen
uit dienst. Ingaande 1 mei 2010 tot 1 maart 2011 fungeerde
de heer drs. P. Peters als enige bestuurder. Per 1 maart 2011
is voorzien in de opvolging van de heer prof.dr. R. Janssen
door de heer drs. H. de Veen, MHA. De samenstelling van de
Raad van Bestuur en de nevenfuncties van de bestuurders
staan in de tabel hieronder.

Taakverdeling
Met inachtneming van de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur
in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de
werkzaamheden en het besluitvormingsproces van de Raad
van Bestuur. De Raad van Bestuur voert zijn taak als collegiaal bestuur uit. Elk lid van de Raad van Bestuur heeft
een aantal aandachtsgebieden waarvoor hij binnen het collegiaal bestuur de eerst aangewezene is voor beleidsontwikkeling en afstemming.

Samenstelling Raad van Bestuur
Naam

Bestuurs- Aandachtsgebieden
functie

Prof.dr. R.T.J.M. Janssen

Voorzitter Bijzonder hoogleraar Economie en Organisatie van de Gezondheidszorg aan de
Universiteit van Tilburg*;
Lid (secretaris) Bestuur GGZ Nederland;
Lid Limburgse Werkgeversvereniging (LWV);
Lid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg;
Lid Wetenschappelijke Adviesraad van het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen
en Verslaving (IVO) te Rotterdam;
Lid klankbordgroep advies numerus fixus geneeskunde (RVZ)
Lid wetenschappelijke adviesgroep Zorgbalans 2010 (RIVM)
Lid adviesraad Wetenschapswinkel Universiteit van Tilburg
Bestuurslidmaatschap ZonMW

(tot 1 mei 2010)

Drs. P.L.G. Peters

Lid

(tot 1 mei 2010 lid, vanaf
1 mei 2010 waarnemend
voorzitter)

Lid Raad Postdoctorale Beroepsopleidingen RINO-Zuid;
Lid Limburgse Werkgeversvereniging;
Bestuurslid Zorg aan Zet;
Lid Raad van Advies Zorgkantoor (CZ);
Voorzitter Bestuursberaad regio Zuid-Limburg.

* Op basis van een dagdeel per week

Toezicht op mogelijke belangenverstrengeling
De leden van de Raad van Bestuur geven openheid over
hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang
en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid
van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur aanvaarden geen nevenfuncties zonder voorafgaande
goedkeuring van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Elk
lid van de Raad van Bestuur zorgt ervoor dat er geen tegenstrijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de
belangen van de stichting en haar dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen. Ook wordt elke
schijn van persoonlijke bevoordeling en/of belangenverstrengeling tussen deze stichtingen en het lid van de Raad
van Bestuur zelf vermeden.
Indien de Raad van Toezicht oordeelt dat sprake is van een
tegenstrijdig belang tussen een of meer leden van de Raad
van Bestuur en de stichting(en), dan neemt het betreffende
bestuurslid niet deel aan de discussie en besluitvorming
over het onderwerp waarbij het tegenstrijdige belang speelt.
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Noud Engelen, divisiedirecteur Ouderen, over zijn
eigen innovatieve project Niet Getikt Toch Gevuld:

‘Simpel idee:
minder tijd achter de
computer betekent
meer tijd voor de cliënt’
‘Parkstad is de meest vergrijzende regio in Nederland en dat
betekent ook een stijgende vraag bij de divisie Ouderen. Zij
levert gespecialiseerde behandeling aan ouderen met psychische problemen. Iedere oudere cliënt krijgt daarbij een
op maat gesneden behandelplan.
Het nieuwe project Niet Getikt, Toch Gevuld, heeft niet direct te maken met onze zorg voor ouderen, maar wel met
een systeem dat de benodigde tijd voor de noodzakelijke
administratieve handelingen voor de behandelaar reduceert.
Door onze registratie en administratie te vereenvoudigen
met moderne communicatietechnologieën, kan meer tijd
worden vrijgemaakt voor direct cliëntgebonden werk. Dat
was nodig, omdat de hoeveelheid administratieve taken de
laatste vijf jaar zeker verdrievoudigd is. Uiteindelijk hopen
we met het project ook meer mensen te kunnen behandelen.
Het project loopt vooruit op andere veranderingen die in
2012 eraan komen. Dan start de bouw van een moderne
nieuwe faciliteit voor de divisie Ouderen. Dat betekent veel
nieuwe dynamiek én kansen om creatieve technologische
vernieuwingen in gang te zetten. Doel is een kliniek met
optimale behandelmogelijkheden en een goed leefklimaat.
Voor iedere patiënt bijvoorbeeld een eigen kamer met eigen sanitair. Maar ook voor de medewerkers betekent het
betere arbotechnische omstandigheden, meer ruimte voor
collegialiteit en creativiteit. Daar kijk ik enorm naar uit.’

Maatschappelijk Verslag 2010 3

noud engelen

‘Soms moet je juist
ontdigitaliseren’

Met de invoering van het
EPD in 2005 en het DBCsysteem in 2008, zitten
behandelaren steeds langer
achter de computer om gegevens van hun patiënten
en hun behandeling in te
voeren. Omdat dit volgens
directeur Noud Engelen
van de divisie Ouderen
veel meer tijd kost dan
het raadplegen ervan (‘Als
dat al gebeurt!’), bedacht
hij het project ‘Innovatie
data-invoer’. In de wandelgangen beter bekend als
‘Niet Getikt, Toch Gevuld’.
Basisgedachte is dat medewerkers van het secretariaat de administratie
met behulp van moderne
communicatiemiddelen
overnemen zodat meer tijd
overblijft voor datgene
waar hulpverleners zich op
moeten concentreren én
vooral waar ze goed in zijn:
contact met de cliënt.
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Het idee kreeg Noud Engelen door een herinnering aan zijn
vader. Die was jarenlang kantonrechter en werkte bijna vijftig jaar geleden met een bandrecorder. Daarmee dicteerde
hij vonnissen van rechtszaken aan zijn secretaresse die ze
vervolgens uittikte. Noud Engelen: ‘Een heel snelle en efficiënte manier van informatieverwerking. Ik liet me erdoor
inspireren om de huidige manier van data-invoer te veranderen. Die kost immers veel tijd. Tijd die niet in verhouding
staat met het geringe gebruik van de dossiers. Ik zag al die
hulpverleners zich te pletter typen terwijl de informatie in
ambulante situaties vaak alleen voor henzelf bedoeld is. Sowieso wordt er steeds meer tijd achter de pc doorgebracht.
Stel dat je met een helikopter boven Mondriaan vliegt en
het gebouw een glazen dak heeft. Dan zou je vele honderden mensen achter hun computers zien zitten. Hordes mensen die hordes mailtjes naar elkaar sturen. Terwijl we juist
letterlijk veel meer naast de mensen moeten staan om hen
te helpen. Zelf merk ik dat ook. Soms voel ik me een luchtverkeersleider die alleen maar commando’s op zijn computer
ingeeft in plaats van een manager die op zijn afdeling rondloopt om de boel in goede banen te leiden.’

Administratieve rompslomp
Noud Engelens commentaar heeft vooral betrekking op de
administratieverwerking door ambulante hulpverleners. Binnen een kliniek heeft een EPD wel zijn voordelen vindt hij,
vooral omdat er meer hulpverleners bij betrokken zijn. Maar
bij de ambulante zorg zijn de contacten vooral één op één.
Noud Engelen: ‘Ik heb zelf vijftien jaar lang patiënten gehad
en al hun dossiers zaten in mijn hoofd. Die hoefde ik niet
eens per se op papier te hebben. Door al die administratieve
rompslomp gooien we veel geld en tijd weg. Dicteren en
laten uittikken door een secretariaat gaat in dit geval stukken sneller. ’

Sneller rapporteren
NGTG is een beetje een oud idee in een nieuw jasje. Want bij
de administratie wordt wel nog gedicteerd, maar niet meer
op een bandje, maar rechtstreeks per Blackberry. De behandelaren hebben dankzij dit moderne mobieltje optimale
contactmogelijkheden met het secretariaat. Noud Engelen:
‘Om het zo efficiënt mogelijk te maken, is een callcenter met
meerdere secretaresses opgezet die je op elk moment van
de dag telefonisch kunt bereiken. En dankzij de Blackberry
worden cliëntgegevens, de rapportage, DBC-registratie
plus een eventuele vervolgafspraak, snel en efficiënt door
de secretaresses ingevoerd. Zo kan de behandelaar meteen
verder naar een volgende afspraak. Of een extra afspraak
inplannen. En hoeft hij of zij niet tussentijds terug naar kantoor om dossiers bij te werken.’

Gedeeltelijk succesvol
Na evaluatie blijkt dat het project gedeeltelijk succesvol is.
Al had Noud Engelen gehoopt dat het méér gebruikt zou
worden, niet alleen door ambulante hulpverleners, maar ook
door professionals in de kliniek. Ook had hij gedacht dat
NGTG meer productiviteit zou opleveren: bijvoorbeeld van
gemiddeld vijf huisbezoeken per dag naar zes. Zo’n vijftien
procent erbij. Noud Engelen: ‘Maar dat halen we bij lange
na niet. Het is eerder drie tot vijf procent. Dat komt omdat

de interne organisatie er nog niet helemaal op is aangepast. Mensen moeten toch regelmatig terug naar kantoor,
bijvoorbeeld voor een vergadering, waardoor ze dat extra
huisbezoek toch niet halen. Gewoontevorming heeft er ook
mee te maken: mensen blijven dingen op hun eigen manier
doen. Daarnaast zien we dat sommigen wel meer cliënten
zouden willen helpen, maar dat het hen niet lukt omdat ze
aan het einde van de dag echt moe zijn. Het is zwaar werk,
ik heb het zelf ook gedaan. En je moet er voor je cliënt altijd
voor honderd procent zijn. De productie in dit soort werk
kun je niet eindeloos ophogen.’

Positieve bijwerking
Opvallend is dat NGTG een paar onbedoelde, maar wel positieve bijwerkingen heeft. De hulpverleners die het systeem
gebruiken, vinden het heel prettig om op het einde van de
dag ook écht klaar te zijn. Vroeger werd vaak op kantoor
of thuis nog een rapportage gemaakt. Noud Engelen: ‘De
hulpverleners zijn bovendien allemaal bij met hun administratie. Ze kunnen sneller ontspannen en zijn een stuk ballast
kwijt. Ook merken we dat de contacten tussen behandelaren en secretaresses verbeterd zijn. Er is meer teamwork.
NGTG werkt goed voor de vijftien betrokken behandelaren.
Dus is het de moeite waard geweest. Al valt er nog veel te
verbeteren.’

Geen geijkte paden
Waar de divisiedirecteur graag naartoe wil, is een samenwerking die niet méér uitleg en bureaucratie vraagt, die niet
complex is en die niet voor extra digitalisering zorgt. Toch
een uitdaging. Over hoe de divisie Ouderen dat denkt te bereiken, heeft Noud Engelen zijn eigen filosofie: ‘Denk buiten de geijkte paden. Soms moet je juist ontdigitaliseren in
plaats van digitaliseren. Omdat het je werk kan vergemakkelijken. Als ik het voor het zeggen had, zou ik binnen de ambulante hulpverlening afstappen van elektronische dossiers
en weer terug gaan naar papieren exemplaren. Dat werkt
veel sneller en efficiënter. Omdat je ook je zintuigen inschakelt. Hoe zwaarder een dossier, hoe moeilijker de problematiek van een cliënt. Een oud dossier herken je aan de slijtage
van de map. Met je tast kun je ook een dossier terugvinden.
En als je met gekleurde tabbladen werkt, bijvoorbeeld rood
voor medicijnen, vind je heel snel een onderwerp terug.
Bovendien kun je sneller beoordelen of bepaalde papieren
nog nuttig zijn of dat ze weggegooid kunnen worden. Onze
missie voor de toekomst? ICT moet vooral de nadruk leggen op het vereenvoudigen van programma’s. Anders zitten
er straks juist meer mensen achter de computer in plaats
van minder! De uitdaging ligt er daarom in om kritisch te
blijven nadenken hoe we ICT zo goed mogelijk kunnen inzetten voor onze divisie. Met als belangrijkste doel dat de
behandelaar altijd optimaal beschikbaar is voor de patiënt.’
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Taakverdeling Raad van Bestuur 2010; aandachtsgebieden
op hoofdlijnen
Naam

Bestuurs- Aandachtsgebieden
functie

Prof.dr. R.T.J.M. Janssen

Voorzitter Strategieontwikkeling
Holdingbeleid
Statutaire en juridische aangelegenheden
Academisering/wetenschappelijk onderzoek
Marketing en Sales
Concerncommunicatie
Bedrijfssystemen
Vastgoedbeleid

(tot 1 mei 2010)

Drs. P.L.G. Peters
(tot 1 mei 2010 lid, vanaf
1 mei 2010 waarnemend
voorzitter met alle
aandachtsgebieden)

Lid

Zorgontwikkeling/innovatie
Patiëntveiligheid
Kwaliteitscommissies
Opleidingen
HRM beleid
Sociaal beleid
Organisatieontwikkeling
Vakgroepen

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht bepaalt de arbeidsvoorwaarden van
de leden van de Raad van Bestuur en stelt deze vast. De
vaststelling van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg
was voor de Raad van Toezicht aanleiding voor een herbeoordeling van de honorering van de bestuurders. Binnen de
kaders van de Beloningscode werd besloten tot verhoging
van het vaste salarisdeel van beide bestuurders met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009. Evenals de reservering
van een bedrag voor een jaarlijks toe te kennen bonus. Per
1 januari 2010 werd het salaris van de bestuurders verhoogd
op basis van de index 2010.
De toekenning van de bonus hangt af van de beoordeling
van de realisatie van de targets die in het desbetreffende jaar
met de bestuurders zijn overeengekomen. Van een bonus is
sprake bij een realisatie van minimaal 70% van de vooraf
overeengekomen targets. De hoogte van de bonus varieert
van 0% van het vaste jaarsalaris bij realisering van 70% van
de targets tot 10% van het vaste jaarsalaris bij realisering
van 100% van de targets. De Raad van Toezicht ziet er in het
bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid
strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en -uitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van
Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die de
Raad van Toezicht hanteert. De Raad van Toezicht besloot in
maart 2010 de Raad van Bestuur geen bonus toe te kennen
over 2009 om reden van de score van 67% van de overeengekomen targets.
Om reden van de ontslagname per 1 mei 2010 van de heer
prof.dr. R. Janssen, voorzitter van de Raad van Bestuur,
werd de heer drs. P. Peters, lid van de Raad van Bestuur,
gevraagd de functie van voorzitter per 1 mei 2010 waar te
nemen en ingaande deze datum als enige de bestuurlijke
verantwoordelijkheid te dragen, tot het moment van benoeming van een nieuwe voorzitter. De bereidheid van de heer

drs. P. Peters om het volledige bestuur gedurende langere
tijd waar te nemen werd gehonoreerd met de toekenning
van een bonus van 10% van het vaste jaarsalaris.
Over de hoogte van de salarissen wordt elders in het jaardocument verslag gedaan.
In de evaluatievergadering van de Raad van Toezicht d.d. 10
januari 2011 werd besloten per 1 januari 2011 vooralsnog af te
zien van de bonusregeling en de variabele beloningscomponent te verdisconteren in het vaste salaris van de bestuurders. Reden hiervoor is dat met nieuwe bestuurders tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten. De keuze is
gemaakt om met nieuwe bestuurders langetermijnafspraken
te maken, die bij een goede beoordeling de basis vormen
voor eventuele verlenging van de arbeidsovereenkomst.
In de arbeidsovereenkomst van de bestuurders is vooraf een
schadevergoedingsregeling overeengekomen in geval van
opzegging door de stichting. Uitzondering hierop is ontslag
wegens een dringende reden zoals bedoeld in artikel 7:677
en artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek.
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3.3. Raad van Toezicht
3.3.1		Verslag over de Raad van Toezicht
Rooster van aftreden en zittingstermijnen;
bijgewoonde vergaderingen Raad van Toezicht 2010
Het Reglement Raad van Toezicht (2008) voorziet in een
rooster van aftreden. Een lid van de Raad van Toezicht heeft
na benoeming volgens de statuten zitting voor een periode van vier jaar. De inrichting van het rooster van aftreden
waarborgt de continuïteit in de samenstelling van de Raad
van Toezicht. Een lid dat volgens rooster aftreedt, is vol-

gens de statuten éénmaal terstond herbenoembaar. Bij een
voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad
van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel.
Hij voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de
Raad van Bestuur, Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad over de voorgenomen herbenoeming. De
Raad van Toezicht verlengde in het verslagjaar de zittingsperiode van mevrouw drs. A. Christophe, MBA. De heer J.B.
Haazen, MSc. stelde zich per 1 januari 2010 niet herbenoembaar. Per 1 januari 2010 is in de vacature ingevuld door de
benoeming van de heer drs. P. Wolters, RA.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2010, inclusief aandachtsgebied(en), hoofd- en nevenfuncties
Naam

Leeftijd op
31.12.2010

Aandachtsgebied

(Neven-)functies

Mw. prof.dr. J.M.M. Bloemer

49

Zorg

reguliere functie
Hoogleraar bedrijfskunde i.h.b. marktanalyse en
relatiemanagement Radboud Universiteit Nijmegen
nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Mondriaan
Lid Raad van Toezicht Cicero Hoensbroek
Lid Board of reference Platform Klachtenmanagement
Lid Board of science Interfoon KlantenService Kenniscentrum
Lid van de wetenschappelijke raad van advies van het
Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA)
Lector International Business and Communication HsZ

Mw. drs. A. Christophe, MBA 56

Werkgeverschap,
P&O en financiën

reguliere functie
Lid College van Bestuur Citaverde College
nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Mondriaan
Lid Raad van Commissarissen PsyQ
Lid Raad van Toezicht Loods Limburg
Directeur KARPOS Kenniscentrum BV
Lid Raad van Toezicht Dierenbescherming Nederland, Den Haag
Lid Bestuur Groene Kenniscoöperatie

Mw. G.M.J. Cornelissen

66

Zorg

reguliere functie
Freelance adviseur gezondheidszorg
nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Mondriaan
Lid Raad van Commissarissen PsyQ
Lid Raad van Toezicht Zorgcentrum St. Jozef Meijel
Lid Bestuur van het Steunfonds Welzijn Peel en Maas
Voorzitter Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal

Dhr. mr. P.H. Fuchs, MBA

64

Financiën

reguliere functie
Gepensioneerd. Laatste reguliere functie: Secretaris van de
vennootschap DSM N.V.
nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Mondriaan
Bestuurslid Stichting Museum aan het Vrijthof

Dhr. drs. J.R.A.Y. van Rooij

54

Zorg

reguliere functie
Huisarts te Maastricht
nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Mondriaan
Inrichtingsarts Penitentiaire Inrichting (PI) Overmaze Maastricht
Voorzitter regionale Huisartsenvereniging Maastricht;
Voorzitter Partneradviesraad azM
Voorzitter Stichting Huisartsenpost Maastricht Heuvelland
Voorzitter Stichting Regionale Huisartsenzorg Maastricht
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Dhr. mr. J. Verwijlen

57

Voorzitter
Werkgeverschap
en P&O

reguliere functie
Voorzitter Raad van Bestuur MTB Regio Maastricht N.V.
nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Mondriaan
Lid Raad van Advies van Unipartners Maastricht
Secretaris Stichting IMMENS
Lid Raad van Commissarissen Woonmaatschappij Zo Wonen

Dhr. drs. P. Wolters, RA

39

Financiën

reguliere functie
Programmamanager Algemene Pensioengroep N.V. (APG)
nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Mondriaan

Mevrouw G.M.J. Cornelissen gaf aan per 1 januari 2011 herbenoembaar te zijn. De herbenoeming is inmiddels bekrachtigd. Het rooster van herbenoeming en aftreden alsook het
overzicht van bijgewoonde vergaderingen in 2010, ziet er als
volgt uit:

zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle partijen die bij de stichting betrokken zijn.

In het kader van zijn toezichthoudende functie, rekent de
Raad van Toezicht in ieder geval de volgende specifieke taken tot zijn verantwoordelijkheid:
Naam
Aftreden (a)
Vergaderingen
Einde eerste
• het houden van integraal toezicht
herbenoeming (h) RvT bijgewoond
termijn
op het beleid van de Raad van
in 2010
herbenoeming (h)
Bestuur en de algemene gang
Mw. prof. dr. J.M.M.Bloemer
01.01.09 (h)
01.01.13 (a)
8/9
van zaken in de instellingen;
•
het zorg dragen voor een goed
Mw. drs. A. Christophe, MBA
01.01.10 (h)
01.01.14 (a)
9/9
functionerende Raad van Bestuur
Mw. G.M.J. Cornelissen
01.01.11 (h)
01.01.15 (a)
9/9
door benoeming, beoordeling en
Dhr. mr. P.H. Fuchs, MBA
01.01.08 (h)
01.01.12 (a)
8/9
zo nodig schorsing en/of ontslag
Dhr. drs. J.R.A.Y. van Rooij
01.01.09 (h)
01.01.13 (a)
9/9
van leden van de Raad van Bestuur;
•
het zorg dragen voor een goed
Dhr. mr. J. Verwijlen
01.01.08 (h)
01.01.12 (a)
8/9
functionerend intern toezicht door
Dhr. drs. P. Wolters, RA
01.01.14 (h)
01.01.18 (a)
6/9
benoeming, beoordeling en zo
Gevolgde wervings-, selectie- en benoemingsnodig schorsing en/of ontslag van leden van de Raad van
procedure
Toezicht;
Bij de werving, selectie en benoeming van de heer drs. P. • het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren
Wolters, RA, als nieuw lid van de Raad van Toezicht, is gevan belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur;
bruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opge- • het bewaken van de strategie en het toezicht houden op
stelde profielschets. Het lid is op openbare wijze geworven
de risico’s die aan de activiteiten van de stichting zijn verdoor middel van een advertentie in de Limburgse dagbladen
bonden;
en diverse vacaturesites op het internet. De selectie vond • het toezicht op de opzet en werking van de interne
plaats door een sollicitatiecommissie bestaande uit een afrisicobeheersing- en controlesystemen;
vaardiging van de Raad van Toezicht, in casu de leden van • het toezicht op de financiële verslaglegging en de
de werkgeverscommissie. De Raad van Bestuur, de CCR en
naleving van de geldende wet- en regelgeving.
de COR hebben advies uitgebracht over de geselecteerde
kandidaat, waarna de sollicitatiecommissie de kandidaat Borging onafhankelijkheid en hoe te handelen
heeft voorgedragen aan de Raad van Toezicht. De Raad van bij mogelijke onverenigbaarheid
Toezicht heeft vervolgens de voorgedragen kandidaat be- Bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht wornoemd.
den kandidaten expliciet getoetst aan de hand van een
vooraf opgesteld profiel. Dat bevat onder andere de onafBevoegdheden en verantwoordelijkheden
hankelijkheid van de kandidaat. De Raad van Bestuur, de
Raad van Toezicht
COR en de CCR hebben een adviserende rol in de werving en
De Raad van Toezicht hanteert een reglement (Reglement selectieprocedure van nieuwe leden van de Raad van ToeRaad van Toezicht, november 2008) dat is vastgesteld met zicht. Ook zij krijgen het verzoek de kandidaten te toetsen
inachtneming van de statuten van de stichting en de Zorg- aan de hand van het opgestelde profiel.
brede Governancecode (2006). In artikel 2 van het reglement is opgenomen dat de Raad van Toezicht zich bij de Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht
vervulling van zijn taak richt naar het belang van de stich- wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke
ting en de daarmee verbonden instellingen in relatie tot de opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van
maatschappelijke functie van de stichting. In dat verband de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichtoetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur bij zijn ting. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat
beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden
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of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting
kan ontstaan, stelt het betreffende lid de voorzitter van de
Raad van Toezicht daarvan in kennis. Indien de voorzitter
van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is,
werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan
deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is
dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zorgt
het betreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor dat de
onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel treedt het lid
af. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
Het kan voorkomen dat de Raad van Toezicht oordeelt dat
er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of
meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting. In
dat geval neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het
onderwerp waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang heeft.
Bezoldigingsbeleid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht hanteert voor de honorering van de
leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders
in Zorginstellingen (NVTZ) voor de honorering van Raden
van Toezicht van zorginstellingen, zoals vastgesteld door de
NVTZ op 11 juni 2009. Voor de honorering van de Raad van
Toezicht gaat de NVTZ uit van de referentiescore, conform
de indeling in de Beloningscode Bestuurders Zorg, die tot
uitdrukking komt in een referentieschaal waarvan niet afgeweken kan worden. De honorering van de leden van de
Raad van Toezicht is op basis van dit advies per 1 januari
2010 aangepast. De honorering van de leden van de Raad
van Toezicht, behalve de voorzitter, bedraagt in 2010 bruto
¤ 8.000,- per jaar. Conform het advies van de NVTZ komt de
voorzitter in aanmerking voor een ruimer honorarium dan
de leden. De honorering van de voorzitter van de Raad van
Toezicht van Mondriaan bedraagt in 2010 bruto ¤ 12.000,per jaar.
De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingesteld: de
Auditcommissie, de Zorgcommissie en de P&O-werkgeverschapcommissie. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen extra honorarium voor hun werk in de commissies.
Waarborging deskundigheid
Om de deskundigheid op de afzonderlijke domeinen te
waarborgen, zijn afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan jaarlijks
¤ 2.000,- besteden aan deskundigheidsbevordering. Tijdens
de evaluatievergadering dan wel functioneringsgesprekken
met de individuele leden kunnen hierover afspraken worden
gemaakt. Enkele leden van de Raad van Toezicht bezochten
in 2010 NVTZ-symposia of -congressen.
Evaluatie functioneren Raad van Toezicht en
Raad van Bestuur
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van het functioneren
van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De evaluatie van de Raad van Bestuur over 2010 kwam aan de orde
tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 10 ja-

nuari 2011. Bij de evaluatie van de Raad van Bestuur wogen,
naast de aandachtspunten van de Raad van Toezicht, ook
de beoordelingen van de directeuren, CCR en COR mee. Het
eigen functioneren van de Raad van Toezicht over 2010 was
ook op 10 januari 2011 onderwerp van overleg. De evaluatie
vond plaats aan de hand van de toolkit die de NVTZ speciaal voor dat doel ontwikkelde, alsmede aan de hand van de
Zorgbrede Governancecode 2010.
Informatievoorziening
De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig
de informatie die hij nodig heeft om adequaat te kunnen
functioneren. In de regel gebeurt dit als voorbereiding op,
dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
Indien daartoe aanleiding is, voorziet de Raad van Bestuur
de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie.
De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur
regelmatig rapporteert aan de Raad van Toezicht over de
realisering van de maatschappelijke functie en de opzet en
werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking
ervan staan in het jaardocument.
In 2010 vond één vergadering plaats van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur met de COR, één vergadering
van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur met de
CCR en één vergadering van de Raad van Toezicht en de
Raad van Bestuur met de directeuren. De overleggen met
deze gremia ervaart de Raad van Toezicht als zeer waardevol. Ze geven een additioneel inzicht in wat er leeft in de
organisatie. Ze zijn onmisbare informatiebronnen en vullen
de informatie die de Raad van Bestuur verstrekt goed aan.
In 2010 namen leden van de Raad van Toezicht deel aan door
de Raad van Bestuur georganiseerde beleidsdagen, waaraan
tevens door externe belanghebbenden werd geparticipeerd.
Op onder andere deze wijze heeft de Raad van Toezicht ook
externe belanghebbenden in de beeldvorming kunnen betrekken.

Commissies Raad van Toezicht
Drie commissies kregen in 2010 een belangrijke rol bij de
voorbereiding van agendapunten in de voltallige Raad van
Toezicht vergaderingen: de Auditcommissie, de Zorgcommissie en de P&O-werkgeverscommissie. Iedere commissie
formuleerde in 2010 haar doelstelling en inventariseerde de
thema’s voor bespreking met de Raad van Bestuur in 2010.
Auditcommissie
De Auditcommissie vergaderde in 2010 zes keer. Leden van
de Auditcommissie: mevrouw drs. A. Christophe, MBA, de
heer mr. P. Fuchs, MBA (voorzitter), de heer drs. P. Wolters, RA, de heer prof.dr. R. Janssen (voorzitter Raad van
Bestuur, tot 1 mei 2010), de heer drs. P. Peters (Raad van
Bestuur, ingaande 1 mei 2010), mevrouw P. Soeters, qc
(financial controller) en de heer A. Roest (financieel directeur) namen regulier deel aan de vergaderingen van de
Auditcommissie. Met dien verstande dat het eerste kwartier
van de vergadering zonder aanwezigheid van de Raad van
Bestuur plaatsvindt. Tijdens de vergaderingen kwamen de
volgende onderwerpen aan de orde: concept jaarrekening
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2009 als onderdeel van het jaardocument maatschappelijke
verantwoording, concept accountantsverslag 2009, treasurystatuut, rentebeleid, einddossier Crescendo, herijking
besturingsmodel en herinrichting ondersteunend apparaat,
vastgoed, risicomanagement, businesscase en financiële
rapportage RoderSana, businesscase Re-Set, ontwikkelingen en financiële rapportage PsyQ, Werkinvent, accountantskosten, aanbesteding Zorgacademie, periodieke managementrapportages, management letter, begroting 2011
en evaluatie van het functioneren van de Auditcommissie.
Voor de bespreking van de jaarrekening en managementletter werd eveneens de accountant uitgenodigd. Van alle
vergaderingen werd verslag gemaakt.
Zorgcommissie
De Zorgcommissie vergaderde in 2010 drie keer. Leden van
de Zorgcommissie: mevrouw prof.dr. J. Bloemer, mevrouw G.
Cornelissen en de heer drs. J. van Rooij (voorzitter).
De heer drs. P. Peters (lid Raad van Bestuur) en mevrouw mr.drs.
W. v.d. Kaap (secretaris Raad van Bestuur) namen regulier deel
aan de vergaderingen. Bij de bespreking van zorginhoudelijke
zaken was eveneens de heer mr. C. Vleugels (geneesheer-directeur) aanwezig. Met ingang van juni 2010 nam de heer mr.
C. Vleugels structureel deel aan de vergaderingen in plaats van
de heer drs. P. Peters.
Tijdens de vergaderingen kwamen onder andere aan de
orde: ontwikkelingen in de zorg, patiëntveiligheid, jaarverslagen kwaliteitscommissies, jaarverslag klachtencommissie,
klachtenprocedure, inspectierapport toezicht op zorg voor
kinderen en jeugdigen, businesscase divisie Ouderen, jongeren en middelen, spiegelrapportage GGZ 2009, verbeterregister kwaliteit, cockpit toezichthouders en evaluatie van
het functioneren van de Zorgcommissie. Van alle vergaderingen werd verslag gemaakt.
P&O-werkgeverscommissie
De P&O-werkgeverscommissie vergaderde in 2010 vier keer,
waarvan vier keer als werkgeverscommissie. In 2010 werd
niet vergaderd als P&O-commissie, om reden dat de P&Ocommissie gedurende het gehele jaar actief was rond de
werving, selectie en benoeming van de nieuwe voorzitter
van de Raad van Bestuur.
Leden van de P&O-commissie: mevrouw drs. A. Christophe,
MBA en de heer mr. J. Verwijlen.
De heer drs. P. Peters (Raad van Bestuur) en de heer H.
van Reen (secretaris van de Raad van Toezicht) namen deel
aan de vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen kwamen
aan de orde: opstellen profiel voorzitter Raad van Bestuur,
selectie van extern wervingsbureau, resultaten van selectiegesprekken, adviezen van de gremia, arbeidsovereenkomst
nieuwe voorzitter Raad van Bestuur.
Voorts kwamen aan de orde: beoordeling en beloning zittende bestuurder, beloningscode bestuurders in de zorg en
de vertaling ervan in beloningsbeleid Raad van Bestuur.
Van de vergaderingen werden aantekeningen gemaakt.
Deze werden vertaald in voorstellen voor de voltallige Raad
van Toezicht.

Alle commissies hebben in 2010 diverse thema’s voor de reguliere vergaderingen voorbesproken of voorbereid. In de
evaluaties van de commissies is gewezen op het risico van
versplintering. De commissies gaven aan erop toe te zien dat
de thema’s die relevant zijn voor de Raad van Toezicht, ook
het overleg van de Raad van Toezicht bereiken. Dat stelt de
Raad van Toezicht in staat het geheel te overzien. In enkele
gevallen volstaat de bespreking van een thema in een commissie. De thema’s die voor de vergadering van de Raad van
Toezicht relevant zijn, leveren de commissies op tijd aan.

Nieuwe Zorgbrede Governancecode 2010
Per 1 januari 2010 is een nieuwe Zorgbrede Governancecode
van kracht. Die vervangt de code van 1 januari 2006. De
nieuwe code is besproken in de evaluatievergadering van de
Raad van Toezicht.
Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude
code betreft (niet limitatief):
• het expliciteren van de verantwoordelijkheid voor
kwaliteit en veiligheid;
• het beschrijven van de goedkeuringsbevoegdheden van
de Raad van Toezicht;
• het opnemen van een klokkenluidersregeling;
• het aanscherpen van het artikel over belangenverstrengeling;
• de herziening van codebepalingen over de dialoog met
belanghebbenden;
• de uitbreiding van de werking tot verbonden
onderneming(en)/rechtspersonen;
• de beperking van het aantal commissariaten van een lid
van de Raad van Toezicht;
• de regel dat tenminste één lid van de Raad van Toezicht
beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis
van en ervaring in de zorg;
• meer aandacht voor scholing van leden van de Raad
van Toezicht.
De Raad van Toezicht onderschrijft de nieuwe code en stelt
vast dat men handelt conform dan wel in de geest van de
code. De code geeft aanleiding voor beleidsmatige aanpassingen of explicitering van beleidsonderdelen. De herziening van de codebepalingen heeft de Raad van Toezicht
doen besluiten in het voorjaar van 2011 samen met de Raad
van Bestuur een dag te organiseren onder externe begeleiding. Deze dag heeft tot doel het eigen functioneren en de
rolopvattingen van de Raad van Toezicht en de Raad van
Bestuur te toetsen aan de code.
In een eerder stadium actualiseerde Mondriaan ook reeds
de reglementen Raad van Toezicht en reglementen Raad
van Bestuur. Het is niet te verwachten dat de regeling omtrent belangenverstrengeling aanpassing behoeft. Dat geldt
evenmin voor de beperking van het aantal commissariaten.
Het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van
de leden van de Raad van Toezicht is zodanig dat een goede
taakvervulling gewaarborgd is.
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Geert de Booij, divisiedirecteur Integrale Zorg
Maastricht, over destigmatisering van
psychiatrische patiënten:

‘Project Verfilmde Waan
is een prachtig middel om
kennis te verspreiden’
‘Het onderwerp destigmatisering van psychiatrische patiënten vinden we binnen IZM erg belangrijk. Feit is dat 24%
van de mensen ooit met een psychische stoornis te maken
krijgt. Iedereen kent dus wel iemand die ermee kampt. Wij
vinden dat de maatschappij daar veel beter mee om zou
moeten gaan. En beter geïnformeerd zou moeten worden.
Er bestaan nog zoveel vooroordelen! Laatst las ik over een
gezinsdrama met dodelijke slachtoffers. ‘Verdachte was niet
gekend bij ggz’, schreef de krant. Dat vind ik extreem stigmatiserend. Het zou hetzelfde zijn als er had gestaan dat de
verdachte ook niet bekend was bij cardiologie. Alsof iemand
die betrokken is bij een gezinsdrama automatisch een psychische ziektegeschiedenis heeft.
Daarom is het goed om in de maatschappij meer kennis te
verspreiden over psychiatrische aandoeningen. Het project
Verfilmde Waan is hier een prachtig middel voor. We laten
middelbare scholieren via een filmfestival kennismaken met
het fenomeen psychose. Uit onze vragenlijsten die we scholieren voor en na het festival laten invullen blijkt dat hun
kennis na de vertoning flink is toegenomen. Zo creëer je
begrip. En een open houding naar psychiatrische patiënten.
Ons doel is mogelijkheden te creëren die ervoor zorgen dat
mensen met ernstige psychiatrische problemen zo optimaal
mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren. In de
toekomst zullen we daarvoor vooral met wijken en ketenpartners samenwerken. Zo kunnen we er mee voor zorgen
dat ze worden opgenomen in de maatschappij, zich minder
eenzaam voelen en zinvol bezig zijn. Dat maakt hen gewoner en maakt het verschil tussen ‘normale’ mensen en patiënten een stuk kleiner.’
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dorothé van slooten

‘Film is een krachtig
medium voor het creëren
van meer begrip’

Rondom mensen die lijden
aan psychoses, bestaan er
veel hardnekkige misverstanden. Destigmatisering
is daarom een moeilijke,
maar wel noodzakelijke
taak. Omdat jongeren minder vastgeroeste ideeën
hebben en meer openstaan
voor verandering, is het
scholierenfilmfestival ‘Verfilmde Waan’ van IZM een
mooi middel om psychosecliënten van hun brandmerk
af te helpen.

4 Maatschappelijk Verslag 2010
Het idee voor filmfestival Verfilmde Waan ontstond al in
2005, op een zonnig terras in Maastricht. Dorothé van Slooten, Beleidsmedewerker zorginnovatie van de divisie IZM,
en cliënt Leendert A. Hartog vroegen zich daar, midden tussen de mensen en de samenleving, af hoe ze die hardnekkige vooroordelen konden ombuigen. Om voorlichting over
psychose effectiever en directer te maken, kwamen ze op
het idee een filmfestival over psychose voor havo- en vwojongeren in de bovenbouw te organiseren. Juist omdat het
medium film op een unieke manier de problematiek duidelijk
kan maken en ook laat zien dat een psychose iedereen kan
overkomen. De link van het festival met jongeren had nog
een doel, namelijk preventie. Dorothé van Slooten: ‘Juist onder jongeren openbaart zich een eerste psychose tussen het
18e en 25e jaar. Nog een bijkomend voordeel dat later bleek,
was de toenemende belangstelling onder studenten om in
de GGZ te werken. Uit eerder onderzoek onder studenten
van hogescholen naar de interesse hiervoor, bleek dat 90
procent daar niet echt voor voelt. Met het filmfestival spreken we dus ook deze doelgroep aan.‘

Gewone man
Tijdens het festival op 15 november 2010 bekeken de scholieren samen met hun leerkracht drie films over psychose in
filmhuis Lumière in Maastricht. Een paar weken voor het festival kregen de leerlingen een voorbereidende les, gevolgd
door uitleg over de aandoening. Ze kregen een vragenlijst
met een aantal stellingen over psychose voorgelegd die op
de dag van het festival weer ter sprake kwamen. Dorothé
van Slooten: ‘Opvallend was dat na de vertoning ruim 18
procent van de leerlingen meer interesse in de GGZ zei te
hebben. Maar ook hun idee over psychose veranderde. Er
was meer begrip, ze konden zich beter in de patiënten inleven. Film is daarvoor een krachtig medium. Het haalt de
vooroordelen onderuit. Heel waardevol daarbij is vooral ook
de deelname van ervaringsdeskundigen.’ Behalve ervaringsdeskundigen uit Maastricht, was ook regisseur Bas Labruyère aanwezig. Na de vertoning van zijn autobiografische film
‘Verloren jaren’, beantwoordde hij vragen van de leerlingen.
‘Hij is eigenlijk een hele gewone man’, zei één van de leerlingen naderhand. Dát is de kracht van het filmfestival.’

Mentaal kwetsbaar
In 2010 was het festival inmiddels aan zijn vierde editie toe.
Met 220 bezoekers en films als Don Juan de Marco, Donnie Darko en Verloren jaren, ontsteeg ‘Verfilmde Waan’ zijn
pilotstatus. Dorothé van Slooten: ‘In 2011 hopen we alle
scholen in Maastricht te bereiken en het festival ook naar
Parkstad te halen in samenwerking met de divisie K&J. Ook
wordt bekeken in hoeverre er landelijk aangehaakt kan worden aan het initiatief om zo de kracht van destigmatisering
uit te breiden. Dat is hard nodig. Er bestaat nog altijd het
idee dat mensen met psychoses agressief en onbetrouwbaar
zijn. Dat er niet met hen valt te communiceren en dat ze
zelf debet zijn aan hun klachten. Terwijl er bij mensen met
psychoses duidelijk sprake is van een genetische kwetsbaarheid. Als zij daarnaast ook nog te maken krijgen met stresserende gebeurtenissen rondom bijvoorbeeld studie, relatie
en werk, maakt hen dat extra gevoelig voor een psychose.’

Eén op de honderd
In toekomstige filmfestivals blijven ervaringsdeskundigen in
ieder geval een prominente rol spelen. Ze praten niet alleen
over hun psychose en de impact ervan op hun leven en dat
van hun familie, maar ook over hun herstelproces. Dorothé
van Slooten: ‘Als geen ander kunnen zij duidelijk maken dat
je na de psychose ook nog eens moet leren leven met je
aandoening en dat je keihard moet werken om je identiteit
(terug) te vinden. Maar tegelijkertijd herontdekken ze hun
eigen talenten en krachten en nemen ze langzaam maar zeker de regie van hun leven terug in eigen hand. Ze zijn niet
hun ziekte, dat is een belangrijk inzicht! Daarmee geven zij
veel hoop. En dat is zeker nodig voor een ziekte waar ruim
drie procent van de bevolking mee te maken krijgt.’
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3.3.2

Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergaderde in 2010 negen keer. Zes maal
betrof het een reguliere vergadering in aanwezigheid van de
Raad van Bestuur. Drie maal vergaderde de Raad van Toezicht
zonder de Raad van Bestuur. Eén keer betrof het de evaluatie van het eigen functioneren evenals de beoordeling en de
bezoldiging van de Raad van Bestuur. Twee maal vergaderde
de Raad van Toezicht naar aanleiding van de ontslagname van
de voorzitter van de Raad van Bestuur en de werving, selectie en benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van
Bestuur. Van alle vergaderingen is verslag gemaakt. De Raad
van Toezicht geeft aandacht aan een evenwichtige combinatie tussen enerzijds het houden van toezicht op de Raad van
Bestuur en anderzijds het vervullen van een klankbord- en
adviesfunctie voor de Raad van Bestuur.
De reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht met
de Raad van Bestuur stonden in 2010 nadrukkelijk in het teken van de bestuurlijke interim-periode. Hierin nam de heer
drs. P. Peters, lid van de Raad van Bestuur, als gevolg van
de ontslagname van de heer prof. dr. R. Janssen, voorzitter
van de Raad van Bestuur, vanaf 1 mei 2010 beide bestuursfuncties waar. In goed overleg met de Raad van Toezicht
heeft de bestuurder de agenda voor de interim-periode bepaald. Een aantal initiatieven heeft gedurende de interimperiode voortgang gekregen. Een aantal initiatieven werd
aangehouden dan wel getemporiseerd in afwachting van de
indiensttreding van de nieuwe voorzitter. Gedurende de bestuurlijke interim-periode werd het bilateraal overleg tussen
de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder
geïntensiveerd.
De Raad van Toezicht heeft zich gedurende het jaar waarderend geuit over de tijdigheid van de relevante informatie.
De bestuurder heeft gedurende de interim-periode weten
te borgen dat de Raad van Toezicht voldoende op de strategisch belangrijke processen aangesloten was.
De Raad van Toezicht toonde zich kritisch ten aanzien van
onder andere de ontwikkelingen in de commerciële activiteiten.
Een blijvend punt van aandacht betreft het functioneren van
de systemen en de financiële situatie, mede in het licht van
nader te ontwikkelen risicomanagement. Maatregelen hebben weliswaar tot verbeteringen geleid, doch noodzaken ook
ultimo 2010 tot extra inspanningen. Mondriaan bevindt zich
in een omvangrijk en complex transitieproces dat zware eisen
stelt aan de systemen. De managementinformatie won in 2010
aan kwaliteit en de financiële positie stabiliseerde. Stevigere
regie is nodig voor het realiseren van nog adequatere stuuren verantwoordingsinformatie op alle niveaus, het op elkaar
afstemmen van de betrokken systemen en het realiseren van
een goede financiële positie van de organisatie.
De Raad van Toezicht verleende goedkeuring aan de volgende documenten/(voorgenomen) besluiten van de Raad
van Bestuur:
• Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2009
(inclusief Jaarrekening 2009);
• Kaderbrief 2011 – 2012;

• Balanced Scorecard Concern (BSC) 2011-2012;
• Exploitatie- en investeringsbegroting 2011.
Tijdens de diverse reguliere vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
• terugkoppeling evaluatie Raad van Toezicht aan Raad
van Bestuur;
• beleid behandeling, begeleiding en verzorging van
patiënten;
• themapresentatie: Psycope;
• strategisch perspectief Mondriaan;
• herijking besturingsmodel;
• risicomanagement;
• treasurystatuut;
• branding/merkenstructuur;
• zorgbrede Governancecode 2010
• veiligheid;
• businesscase RoderSana;
• samenwerking Riagg Maastricht;
• academisering;
• management letter accountant 2010;
• periodieke managementrapportages.
De evaluatievergadering van de Raad van Toezicht resulteerde in een aantal conclusies en actiepunten. Onder andere:
• De Raad van Toezicht is adequaat samengesteld. Het
onderlinge samenspel is goed.
• De rollen van de Raad van Toezicht en de Raad van
Bestuur zijn voldoende helder doch zullen in 2011, mede
om reden van de Zorgbrede Governancecode 2010, nog
eens kritisch tegen het licht worden gehouden en geherdefinieerd.
• Het voeren van individuele functioneringsgesprekken
met de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter
van de Raad van Toezicht.
• Meer themavergaderingen en vergaderen op de locaties
van de divisies.
• Tijdig aandacht voor opvolging voorzitter.
De resultaten van de evaluatievergadering werden met de
Raad van Bestuur gedeeld. Tijdens deze terugkoppeling
zijn, op basis van de resultaten van de evaluatievergadering,
de wederzijdse verwachtingen opnieuw geëxpliciteerd.
Tijdens twee extra vergaderingen stond de Raad van Toezicht stil bij de opvolging van de voorzitter van de Raad van
Bestuur. Voorafgaand aan het opstellen van het profiel van
de voorzitter van de Raad van Bestuur raadpleegde de Raad
van Toezicht diverse gremia. Gesprekken werden gevoerd
met afvaardigingen van de directeuren, de CCR, de Familieraad, de COR, de programmaleiders, de vakgroepvoorzitters en de concernstaf. Mede op basis van de resultaten
van deze gesprekken heeft de Raad van Toezicht een profiel
opgesteld. Aan de hand van dat profiel is een extern bureau
gevraagd kandidaten te werven.
De sollicitatiecommissie werd gevormd door de P&O/werkgeverscommissie van de Raad van Toezicht. De door de
commissie geselecteerde kandidaten hadden vervolgens
gesprekken met de adviescommissies, samengesteld uit de
eerder genoemde gremia. De eerste sollicitatieronde resul-
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teerde niet in een benoeming. De tweede ronde resulteerde
in de unanieme keuze voor de heer drs. H.H.W. de Veen
MHA, die per 1 maart 2011 in dienst trad van Mondriaan.
De Raad van Toezicht is van oordeel dat de Raad van Bestuur in 2010 haar rol op een goede wijze, in overeenstemming met de eisen en wensen van de belanghebbenden,
heeft vervuld.

Planning & Control (P&C) cyclus
De P&C cyclus is een cruciaal hulpmiddel voor Mondriaan om:
• de strategie van het concern te realiseren;
• interne bedrijfsprocessen daarop te richten en in te
richten, zodat een verbinding ontstaat tussen operationele processen en strategie;
• risico’s tijdig te onderkennen en te ondervangen;
• tijdig bij te sturen;
• de samenhang binnen het concern te bewaken.

3.4. Bedrijfsvoering

Hoofdelementen van de P&C cyclus:

Transparantie-eisen bedrijfsvoering

Planning
• meerjarenbeleidplan/strategienota;
• kaderbrief;
• jaarplan (in de vorm van de BSC)
van divisies en concern;
• (meerjaren)begroting.

In het verslagjaar deden zich geen essentiële wijzigingen
voor in de bedrijfsvoering van Mondriaan. De accountant
constateert in de management letter positieve ontwikkelingen in de processen productieregistratie en verantwoording,
het HRM-proces en de inkoop- en betalingsorganisatie.
Tabel transparantie-eisen bedrijfsvoering
Vraag

Antwoord

Heeft de instelling schriftelijk
vastgelegd welk(e) orgaan/organen
van de instelling welke bevoegdheden
heeft/hebben ten aanzien van
welk onderdeel of aspect van de
bedrijfsvoering?

Ja

Heeft de instelling schriftelijk en
inzichtelijk vastgelegd hoe de
zorgverlening georganiseerd wordt,
van welke andere organisatorische
verbanden daarbij gebruik
wordt gemaakt en wat de aard
is van de relaties met die andere
verbanden, waaronder begrepen
verantwoordelijkheden, taken en
beslissingsbevoegdheden?

Ja

Ten behoeve van welke instellingen
heeft u investeringen gedaan (ook
indien in het buitenland gevestigd)?

Ten behoeve
van geen enkele
instelling

Control
• zorgcontrol aan de hand van de Zorgmonitor, prestatieindicatoren, klanttevredenheidsonderzoek, verslagen
kwaliteitscommissies en inspectierapportages;
• social control aan de hand van rapportages over ziekteverzuim en medewerkerstevredenheidsonderzoek;
• financial control aan de hand van maand- en kwartaalrapportages van divisies en concern;
• beleidscontrole: kwartaalvoortgangsrapportages aan de
hand van de BSC van divisies en concern, kwartaalrapportages projecten en auditrapportages op basis van het
auditjaarprogramma.
In de loop van het eerste kwartaal evalueren we aan de hand
van de controlrapportages het voorgaande jaar. Op basis van
deze evaluatie stelt Mondriaan het Maatschappelijk Verslag
en de Jaarrekening (samen het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording) op.

Worden de activiteiten van de
instelling waarvoor de toelating(-en)
geldt/gelden in ieder geval financieel
onderscheiden van andere activiteiten
van het concern?

Ja

Zijn in de financiële administratie
van de instelling ontvangsten en
betalingen duidelijk traceerbaar
naar bron en bestemming, en is
duidelijk wie op welk moment welke
verplichtingen voor of namens het
concern is aangegaan?

Ja

In de loop van 2010 evalueerden we de werking van de P&C
cyclus. Er bestaat een duidelijke behoefte om de inhoud
van de kaderbrief en BSC van het concern meer bottom up,
vanuit de divisies, tot stand te laten komen. Het begrotingsproces vraagt nog steeds om vereenvoudiging en een soepelere aanpassing aan tussentijdse wijzigingen. Een verdere
verbetering kan worden gerealiseerd door aanvulling van de
managementinformatie met meer zorginhoudelijke thema’s.
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Schematische weergave Planning & Control cyclus
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Do
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6

3

Opstellen
begroting

5

Evaluatie
beleidsjaar

Administratieve Organisatie/Interne Controle
In 2010 geeft Mondriaan uitvoering aan een drietal beleidsregels:
• beleidsregel Regeling Administratieve Organisatie en
Interne Controle (AO/IC) AWBZ zorgaanbieders;
• regeling AO/IC registratie en facturatie Diagnose
Behandeling Combinatie (DBC) ggz;
• kaderregeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg.
In deze regelingen wordt een aantal minimumeisen genoemd waaraan de AO/IC van ggz-instellingen moeten
voldoen. Dat zijn:
• het juist, volledig en tijdig leveren van de overeengekomen zorg, een en ander conform het geldige indicatiebesluit of een verwijsbrief;
• het juist, volledig en tijdig registreren van de geleverde
zorg;
• een juiste vastlegging in het dossier;
• het juist, volledig en tijdig factureren van de geregistreerde zorg conform het overeengekomen NZA tarief en
de declaratiestandaard.
De essentie van deze regelingen is dat binnen de instelling de geleverde zorg zodanig wordt geregistreerd dat altijd zichtbaar is dat de zorg daadwerkelijk is verleend, dat de
zorgverlening op een rechtmatige wijze is gebeurd en dat er
rechtmatig is gedeclareerd. Over de regelingen wordt extern
verantwoording afgelegd. In de hiervoor vastgestelde verantwoordingsdocumenten, te weten het budgetformulier 2010
en de verantwoording van de productie 2010, rapporteert
de bestuurder expliciet over de werking van de AO/IC. De
bestuurder verklaart over 2010 dat de AO/IC van Mondriaan
voldoet aan de in de genoemde regelingen gestelde eisen. Bij

Opstellen
rapportages

Check

4

Opstellen
jaarrekening

het jaarlijkse budgetformulier en de jaarlijkse productieverantwoording dient de accountant een verklaring af te geven.
Het bestuur en de accountant geven een verklaring af als er
voldoende zekerheid bestaat dat de risico’s die samenhangen met het bedrijfsproces, en in het bijzonder het zorgproces, door de zorginstelling beheerst worden. Om dat
te kunnen vaststellen, worden gedurende het jaar interne
controles uitgevoerd door de interne controlefunctie. Deze
functie draagt bij aan een goede monitoring en periodieke
optimalisatie van de productieregistratie. Mondriaan heeft
de interne controlefunctie vormgegeven door het aanstellen
van een interne controller die via deelwaarnemingen interne
controles op onder andere de dossiervoering uitvoert. Deze
periodieke toetsing is gebaseerd op een bestuurlijk geaccordeerd Intern Controleplan.
Dit plan voor het jaar 2010 is afgestemd met de accountant
en bestaat uit meerdere controles. De interne controller rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.
Het Intern Controleplan had in het verslagjaar niet alleen
betrekking op de verschillende financieringsstromen vanuit de hiervoor genoemde drie regelingen, maar ook op de
financieringsstromen Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en gemeentelijke subsidies.
Bij de uitvoering van de interne controle wordt gebruik
gemaakt van rapporten uit Business Intelligence (BI). Niet
alleen voor de signalering van eventuele fouten, maar ook
voor het geven van handvaten voor het adequaat oppakken
van zorgregistratie.
Daarnaast is sprake van een aantal deelwaarnemingen op de
dossiervoering. De selectie van de te controleren dossiers ge-
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beurt naar rato van de in de productiebegroting opgenomen
financieringsstromen (AWBZ, ZVW en Justitie). Het aantal te
controleren dossiers bedraagt 25 per maand (AWBZ en ZVW).
Voor de overige financieringsstromen zijn dat 10 dossiers per
maand (Justitie, Wmo en Gemeentegelden).
De accountant heeft de productieverantwoording goedgekeurd.

Risico’s en risicobeheersing
In dit onderdeel van het jaardocument geven wij een overzicht van de verschillende risico’s en genomen maatregelen
om die te beheersen. Hierbij maken wij gebruik van de BSC
zoals die in onze P&C cyclus is opgenomen. Beleidsnotities
bevatten in toenemende mate expliciet risicoparagrafen.
De vele wijzingen in de zorg hebben het risicoprofiel van
zorgorganisaties als Mondriaan verhoogd. Dat verklaart ook
de extra aandacht die we in het kader van de Zorgbrede
Governancecode aan het risicomanagement geven.
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan onze organisatie. De
Raad van Bestuur bespreekt deze risico’s en de genomen
beheersingsmaatregelen met de Raad van Toezicht.
Risicomanagement is een onderdeel van de reguliere P&C
cyclus.
De BSC is één van de instrumenten die Mondriaan in haar
P&C cyclus hanteert. De BSC bestaat uit vier aandachtsgebieden:
• financieel perspectief;
• patiëntperspectief;
• interne processen perspectief;
• leren en groeien perspectief.
De tabel op de volgende pagina geeft per aandachtsgebied
de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen.

ICT
Informatie is van vitaal belang voor de zorgverlening en efficiënte bedrijfsvoering van Mondriaan. Daarom is ICT in 2010
een migratietraject gestart: van een technische naar een informatieborgende discipline.
De organisatiestructuur is aangepast naar de volgende aandachtsgebieden:
• Functioneel Applicatie Beheer
• Technisch Beheer  
• Zorg en Communicatietechnologie Beheer
• Innovatie en Ontwikkeling
• BI

Informatie (M&I) Partners en Berenschot. In de M&I benchmark is Mondriaan vergeleken met negen andere ggz-instellingen, terwijl in de Berenschot benchmark Mondriaan is
vergeleken met overige care-instellingen (zijnde verpleging,
verzorging of thuiszorg, gehandicaptenzorg en ggz). De
M&I uitkomsten geven aan dat Mondriaan gemiddeld op de
derde plaats komt qua Total Cost of Ownership, met 4% van
de omzet, fractioneel beneden het gemiddelde van de ggzsector. Uit de Berenschot benchmark blijkt dat Mondriaan
fractioneel hoger scoort qua ICT-kosten dan het gemiddelde
in de care-sector. Ook in 2011 doet Mondriaan mee aan de
M&I benchmark voor ggz-instellingen en gebruikt de gegevens om de organisatie en processen te optimaliseren.
De diverse afdelingen van Mondriaan Services en ICT werken nauw samen. Verdere integratie van processen door
middel van servicedesk en het ondersteunende systeem
Topdesk, wordt gecontinueerd. Processen en diensten worden beschreven en vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten voor zowel interne als externe klanten. Externe
ondersteuning wordt vastgesteld op basis van resultaat- en
inspanningsverplichting, het serviceniveau gemonitord, geëvalueerd en met de opdrachtgever indien nodig aangepast
op basis van contracten en service level afspraken.
De kwaliteit van ICT wordt intern door middel van processen
en systemen bewaakt en verbeterd. Met het oog daarop is
in 2010 Proces Beheer Overleg ingericht en start in 2011 het
Wijziging Advies Overleg. Monitoring van kwaliteit en verdere professionalisering blijven continu een aandachtspunt.
Door self-assessment is bepaald in hoeverre Mondriaan al
voldoet aan de gestelde norm voor informatiebeveiliging in
onder andere de NEN 7510 (Nederlandse norm; normen opgesteld door het Nederlands Normalisatie Instituut) en de
daaropvolgende normen. Op basis hiervan wordt informatiebeveiliging integraal meegenomen binnen procesbeschrijvingen, werkwijzen, opleidingen en projecten. Verbeterpunten zijn
gedefinieerd, de invoering ervan gepland en deels al gerealiseerd. In 2011 richten we onze inspanningen op een verhoging
van de bewustwording van de gehele Mondriaan organisatie
dat informatiebeveiliging een instellingsbrede verantwoordelijkheid is. Technologie en ICT hebben hierin een ondersteunende rol.

Bovendien is gestart met het werken met een op Information Technology Infrastructure Library (ITIL) gebaseerd
organisatiemodel. In dit model worden de ICT-processen
gestroomlijnd en nauwer op elkaar afgestemd zodat klantgerichter, effectiever en efficiënter op de behoefte van de
organisatie wordt ingespeeld.

Een studie met betrekking tot Disaster Recovery heeft
waardevolle inzichten en aanbevelingen opgeleverd. Deze
dragen bij aan een vermindering van de risico’s op gegevensverlies. De bestaande filosofie blijft gehandhaafd. De
gegevensbeveiliging en -beschikbaarheid van met name de
primaire systemen gebeurt op basis van dagelijkse backupprocedures. Op een uitwijkomgeving wordt het belangrijkste informatiesysteem (PSYGIS/EPD) operationeel gehouden met een gegevenskopie die hooguit dertig minuten
achterloopt op de actuele productieomgeving. In geval van
calamiteit wordt gegevensverlies daarmee tot een minimum
beperkt.

Om dit te meten en te kunnen volgen, is de afdeling ICT aan
een tweetal benchmarks onderworpen van Management &

E-health ontwikkelingen hebben in 2010 een impuls gekregen, onder andere door de start van het project Mondriaan
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Tabel risico’s en beheersmaatregelen
BSC-Perspectief

Risico

Beheersing

Financieel

Solvabiliteit

Rendementsdoelstelling 2%.
Minimaal stabilisatie omzet.
Flexibilisering kostenstructuur.
Intensivering en kwaliteitsverbetering control.
Besluitvorming op basis van businessplannen.
Risicoparagraaf in begroting.

Liquiditeit/rente

Intensivering liquiditeitsplanning.
Professionalisering informatievoorziening en relatiebeheer.
Herziening treasurystatuten.
Aansluiting bij het waarborgfonds

Overgangsregeling
kapitaalslasten. In
de toekomst zijn de
kapitaallasten niet
meer nacalculeerbaar
en dienen uit produc
tieopbrengsten
betaald te worden.

Ambities opnieuw geïnventariseerd.
Bijstelling Lange Termijn Huisvestingsplan.
Nieuwbouw Ouderen in een totale meerjarenraming gebracht en een aantal
investeringen gespreid.
Voorgelegd aan het Waarborgfonds.
Waardering onroerend goed conform Burgerlijk Wetboek in kaart gebracht.

Veiligheid

Ontwikkeling geïntegreerd veiligheidsbeleid.
Aanschaf Veiligheids Management Systeem en voorbereiding invoering
Rapportage en bespreking MIP-meldingen.
Vermindering vrijheidsbeperkende maatregelen door bewustwording,
begeleiding en bijscholing.
Suïcidepreventie: ontwikkeling en implementatie nieuw protocol.
Uitvoering audits en opvolging bevindingen.

Patiënt

Maatregelen medicatieveiligheid:
• harmonisering/uniformering geneesmiddelendistributiesysteem;
• introductie meldingsformulier en aansluiting bij landelijk CMR-systeem
(Centrale Medicatiefouten Registratie);
• uitbouw antipsychotica monitor.
Toegankelijkheid
reputatie/imago

Interne processen AO/IC
Financieel risico
en niet krijgen
goedkeurende
verklaring accountant

Leren en groeien

Actief wachtlijstbeheer.
Optimalisatie instroom - doorstroom – uitstroom.
Relatiebeheer met huisartsen.
Centrale voordeur en divisievoordeuren.
Verhoogde aandacht productieregistratieproces.
Controleprogramma (opzet systeem AO/IC en bestaan en werking systeem
via periodieke audits).
Uitbreiding signaleringslijsten in Oracle Business Intelligence (OBI).
Periodieke rapportage aan directeuren en Raad van Bestuur.

ICT
Informatie is van
vitaal belang voor
de zorgverlening
en efficiënte
bedrijfsvoering
van Mondriaan.
Gegevensverlies en
het niet operationeel
zijn brengt risico’s
met zich mee.

Een studie met betrekking tot Disaster Recovery heeft waardevolle inzichten
en aanbevelingen opgeleverd. Deze dragen bij aan een vermindering van
de risico’s op gegevensverlies. De bestaande filosofie blijft gehandhaafd.
De gegevensbeveiliging en -beschikbaarheid van met name primaire
systemen gebeurt op basis van dagelijkse backupprocedures. Op een
uitwijkomgevingwordt het belangrijkste informatiesysteem (psygis/epd)
operationeel gehouden met een gegevenskopie die hooguit dertig minuten
achterloopt op de actuele productieomgeving. In geval van calamiteit blijft
gegevensverlies daarmee tot een minimum beperkt.

Arbeidsmarkt

Actief arbeidsmarktbeleid.
Verhoging intern opleidingsaanbod voor specialistische functies en diverse
verpleegkundige opleidingen.
Leerafdeling volgens Zorginnovatie Centrum-concept.
Actieve participatie in samenwerkingsverbanden gericht op de arbeidsmarkt.
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Online. Vanuit ICT zijn innovatieve e-health ontwikkelingen
ingezet om klaar te zijn voor de toekomst. Er vindt een verschuiving plaats van een faciliterende en ondersteunende
ICT aan het primaire proces naar een ICT-integratie met het
primaire proces.
Het gebruik van ICT wordt daarbij benut om de zorg te optimaliseren en tegemoet te komen aan een aantal uitdagingen waar de zorg als sector voor staat. We denken daarbij
aan de aanhoudende financiële schaarste, de vergrijzing en
de krapte op de arbeidsmarkt. Cliënten krijgen via digitale
communicatiemogelijkheden contact met de zorgaanbieder
en op termijn inzage in hun dossier. Zij worden actiever betrokken bij het behandelproces.
E-health biedt naast de toepassingen voor de cliënten (empowerment) ook voor andere doelgroepen mogelijkheden
(familieleden, verwijzers, ketenpartners, intercollegiale consulten). Voorbeelden van digitale zorgproducten en -diensten zijn interactieve websites, online behandeling, e-mailen sms-faciliteiten, instant messaging, videoconferencing
en beeldconsult. E-health is door Mondriaan als strategisch
speerpunt benoemd. De kansen en mogelijkheden die ehealth ontwikkelingen bieden, worden dan ook opgepakt
binnen Mondriaan en gefaciliteerd door ICT.
De investeringen in ICT-infrastructuur in voorgaande jaren
hebben in 2010 geleid tot de continue beschikbaarheid hiervan. De professionalisering is doorgezet met behulp van een
upgrade van de uitwijkvoorzieningen en actualisering van
bijbehorende procedures.
In 2011 wordt dit stabiele platform van de ICT-infrastructuur
wederom beoordeeld op ontwikkelingen en aangepast op
de innovatieve ontwikkelingen van Mondriaan met betrekking tot beeld en geluid, evenals de ontwikkelingen van ehealth en vervanging van het EPD.
Het aandachtsgebied telecommunicatie is begin 2010 toegevoegd aan ICT. Dit heeft geresulteerd in een afdeling
communicatietechnologie beheer (CB). CB heeft betrekking
op de inzet en het beheer van alle zorg- en communicatietechnologie die thans en in de toekomst ingezet wordt
voor het verhogen van de kwaliteit en de doelmatigheid van
bedrijfsvoering, zorg- en dienstverlening. Aangezien het
beheer van de CB-technologieën op dit moment fragmentarisch wordt uitgevoerd, is het van belang eerst dit beheer
te centraliseren en te uniformeren en uiteindelijk te borgen
in de ICT-afdeling. De beoogde termijn hiervoor is eind 2011.

3.5. Cliëntenraad
Mondriaan heeft de medezeggenschap van de cliënten getrapt georganiseerd: elke divisie heeft een cliëntenraad en
op centraal niveau is een CCR geïnstalleerd. De CCR bestaat
uit twee tot drie vertegenwoordigers van elke divisieraad.
Er is een overeenkomst gesloten tussen de CCR en de Raad
van Bestuur. Daarin is onder meer geregeld dat de Landelijke Geschillencommissie optreedt als de Commissie van
Vertrouwenslieden zoals bedoeld in artikel 10 van de WMCZ.
De divisieraden hebben overleg met de divisiedirecteuren en
de Raad van Bestuur is gesprekspartner van de CCR. De CCR
en de divisieraden beschikken over een ondersteuner, waarbij het aantal uren ondersteuning in overleg met de raden is
vastgesteld. In de vastgestelde budgetregeling staat aangegeven voor welke zaken budget beschikbaar wordt gesteld.
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld door de raden die
door de Raad van Bestuur en de divisiedirecteuren wordt
goedgekeurd. De CCR en de divisieraden kunnen gebruikmaken van de accommodaties van Mondriaan.
Behalve bij de onderwerpen waarover formele medezeggenschap bestaat, wordt de CCR ook actief betrokken bij de
ontwikkeling van beleid. In 2010 is met de CCR van gedachten gewisseld over:
• strategisch beleid van Mondriaan;
• rookbeleid in de instelling;
• klachtafhandeling;
• bevindingen van de kwaliteitscommissies;
• strategische samenwerking met Riagg Maastricht;
• parkeerbeleid.
Met de CCR is bij overeenkomst vastgelegd op welke wijze
de raad betrokken wordt in de benoeming en herbenoeming
van alle leden van de Raad van Toezicht. Tevens hebben
twee leden van de Raad van Toezicht specifiek de participatie van cliënten in hun portefeuille en kan de CCR deze
leden rechtstreeks benaderen in verband met aangelegenheden vanuit het perspectief van cliënten.
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In 2010 heeft de Centrale Cliëntenraad advies uitgebracht over:
Advies
Uitkomst
Strategisch huisvestingsbeleid

Positief, waarbij expliciet aandacht wordt gevraagd
voor de staat van de woonflat op de hoofdlocatie, in
afwachting van de geplande nieuwbouw.

Herijking besturingsmodel

In eerste instantie is hierover een negatief advies uitgebracht. De CCR was van oordeel dat de voorgestelde grotere autonomie van de divisies op gespannen voet stond
met de samenwerking op centraal niveau. Naar aanleiding
van de kaderbrief en de BSC 2011 heeft de CCR haar oordeel bijgesteld en alsnog positief geadviseerd.

Jaarverslag maatschappelijke verantwoording 2009

De CCR heeft niet expliciet een positief of negatief advies gegeven, maar is inhoudelijk ingegaan op een aantal
thema’s:
•  Dagbesteding:
Het totale aanbod van Mondriaan baart de CCR zorgen.
•  Wachttijden/wachtlijsten:
CCR vraagt aandacht voor acties om de wachttijden/
wachtlijsten korter te maken.
•  Cliëntenperspectief en cliënttevredenheid:
Gepleit wordt voor meer duidelijkheid over de rol van
de ervaringsdeskundigen. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de geringe tevredenheid over de woon- en
leefsituatie.
•  Medicatie, verstrekking en comorbiditeit:
CCR waardeert de toenemende aandacht voor somatische comorbiditeit, maar wijst op de toename van medicatiefouten.
•  Veiligheid:
Positief vindt de CCR de individuele benadering door
middel van signaleringsplannen. Aandacht wordt gevraagd voor de absolute toename van het aantal agressieve incidenten.

Cameratoezicht

Positief
De CCR heeft wel een aantal opmerkingen gemaakt die
leiden tot een aanpassing van het opgestelde reglement.

Aanstelling klachtenfunctionaris

Positief

Ongevraagd advies

Uitkomst

Procesevaluatie divisie PsyQ

De CCR ondersteunt het advies dat hierover was uitgebracht door de divisieraad PsyQ.

Aangeboden ter kennisgeving

Concept notitie parkeerbeleid. CCR kon zeer instemmen met het instellen van ‘blauwe zones’ waar cliënten voor korte
tijd gratis kunnen parkeren.
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Paul Schefman, divisiedirecteur mondriaan Services,
over zijn eigen innovatieve project Comfort Meeting
Point (CMP):

‘Het project zal leiden tot
een aardverschuiving
binnen de psychiatrie’
‘Het unieke van het ondersteunende werk bij de divisie
Mondriaan Services, is de onzichtbaarheid en tegelijkertijd
onmisbaarheid ervan. Dat heeft soms nadelen: veel mensen
zien die ondersteunende diensten zoals telefonie, communicatie of human resources als vanzelfsprekend, maar als het
misloopt, zijn wij de gebeten hond. En toch hebben wij als
divisie een absoluut vaste waarde. Als wij de tent sluiten,
sluit Mondriaan.
Daar ligt ook juist mijn trots: dat we er onzichtbaar voor
zorgen dat een hele instelling blijft functioneren. En dat we
tegelijkertijd flexibel zijn, zowel naar binnen als naar buiten toe. Onze medewerkers zijn bovendien zonder morren
bereid een tandje bij te zetten als het moet. Hoe het innoverende project Comfort Meeting Point daarin past? Het
is een verhaal over innovatie binnen onze dienstverlening
in samenwerking met externe partners. We passen nieuwe
technologieën, in dit geval mogelijkheden van laptops, TV’s,
beeldtelefoons en smartphones in combinatie met beeld,
toe in een eigen dienstverleningsconcept dat ook nog eens
kostenbesparend is.
Mijn verwachting is dat geïntegreerde beeldcommunicatie tot een aardverschuiving leidt binnen de psychiatrie.
Face-to-face contacten zullen daar waar gewenst worden
vervangen door beeldcontacten. Daardoor zijn er niet alleen meer maar soms ook betere contacten mogelijk. We
werken efficiënter, omdat het tijd en kosten bespaart. En er
komen steeds meer contacten in de thuisomgeving. Zo help
je mensen niet alleen beter, maar haal je ook het stigma weg
dat nog rondom psychische hulp zit. Dat maakt onze hulp
meteen toegankelijker.’
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paul schefman

‘Project CMP
maakt kruiselings
verbindingen’

Hoe ga je om met een dreigend tekort aan personeel
door ontgroening, vergrijzing en bevolkingskrimp?
Als het aan Paul Schefman
ligt, directeur Mondriaan
Services, gebeurt dit door
met beeldverbindingen op
afstand interactief te gaan
werken. Het is een onderdeel van het mede door
hem voorgestelde project
Comfort Meeting Point, of
CMP. Een project dat er niet
alleen voor Mondriaan is,
maar ook voor acht andere
Limburgse organisaties die
binnen het systeem kruiselings met elkaar verbonden
zullen worden.
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Wat eerst nog toekomstmuziek leek, komt nu bijzonder snel
dichterbij. Het systeem waarbij hulpverleners van Mondriaan met elkaar, cliënten, huisartsen en samenwerkingspartners via beeldverbindingen communiceren, is gestart vanaf
december 2010. Eind 2011 zullen er binnen Mondriaan zo’n
honderd beeldverbindingen moeten werken. Al moet de
haalbaarheid daarvan nog blijken uit de pilots die nu rondom het project CMP gaan lopen. Pilots die zich overigens
niet alleen tot Mondriaan beperken. Door een samenwerking aan te gaan met verschillende organisaties in Limburg,
zoals Licom, Atrium MC en Rabobank, krijgt het systeem
een belangrijke toegevoegde waarde voor de hele regio.

Beeldcommunicatie via breedbandverbinding
Directeur Services Paul Schefman is in ieder geval enthousiast. Paul Schefman: ‘Ik ben ervan overtuigd dat er voor
Mondriaan over vijf jaar te weinig geschoold personeel zal
zijn door ontgroening, vergrijzing en krimp. In plaats van
personeel uit het buitenland te halen, kunnen we beter innovaties doorvoeren waarmee we efficiënter kunnen werken. Eén mogelijkheid daarvan is beeldcommunicatie via
een breedbandverbinding. Daarmee zijn we relatief vroeg
gestart: al in 2007 en 2008 liep er een experiment waarbij
huisartsen en psychiaters met elkaar konden overleggen via
zo’n connectie. Ook waren er beeldcontacten met patiënten. Een positieve ontwikkeling, alleen de technische mogelijkheden waren niet optimaal. Het beeld was trager dan het
geluid. Dus zochten we naar andere mogelijkheden.’

Krachtenbundeling
Schefman ziet vooral toekomst in een samenwerking met
partners waarmee Mondriaan technieken, toepassingen en
mogelijkheden kan delen. Vandaar dat in 2009 voor het
CMP-project contacten werden gelegd tussen Mondriaan,
Atrium MC, MeanderGroep, Huis voor de Zorg, Licom, Vebego, Open Universiteit, TV Limburg en Rabobank Parkstad. Paul Schefman: ‘Zo’n technisch en groot project kun je
niet in je eentje realiseren. Dan ga je failliet. Dit samenwerkingsverband is een bundeling van krachtige partners met
innovatieve interesses. Samen kunnen ze voor een kruisbestuiving zorgen, met elkaar nieuwe verbindingen maken
en nieuwe producten en diensten aanbieden. Het zijn ook
partners die kunnen opschalen als dat nodig is. CMP beperkt zich niet tot een zorgkanaal voor Parkstad. Het is een
gezelschap met vele kwaliteiten dat ook buiten Parkstad
veel kan betekenen.’

Hoger serviceniveau
Zo worden in het Atrium MC voor honderd CVA-patiënten
herhaalconsulten vervangen door beeldcontact met drie
specialisten en hebben honderd Rabobankklanten beeldcontact met twee of drie medewerkers van het klantcontactcentrum. Bij Mondriaan zelf gebeurt overleg tussen
verwijzers en psychiaters en psychologen via beeldcontact.
Voordeel in het specifieke geval van Mondriaan is een hoger
serviceniveau voor de huisarts en meer verwijsstromen. Begin februari 2011 zal duidelijk zijn of de Raden en Colleges
van Bestuur van Mondriaan en de andere instellingen en

bedrijven groen licht voor de pilots geven én of er vanuit
de provincie Limburg nog een speciale subsidie in het kader
van sociale innovatie wordt gegeven.

Minder reistijd en kosten
De beeldcontacten beperken zich niet alleen tot huisartsen
en psychiaters. Binnen Mondriaan betekent het dat medewerkers op de verschillende locaties in Limburg sneller en
effectiever met elkaar kunnen communiceren. Dat scheelt
tegelijkertijd in reistijd en dus kosten. Maar ook huisartsen
kunnen bijvoorbeeld sneller patiënten doorverwijzen of informatie over hen doorgeven. Paul Schefman: ‘Meerwaarde
is ook dat hulpverleners door beeldcommunicatie elkaar
beter leren kennen én dat ze bij hun communicatie beeld
met data kunnen combineren. Vervolgens is het ook de bedoeling om met cliënten op deze manier te communiceren.
Vooral als ze veel begeleiding nodig hebben. Wij kunnen
hen bovendien sneller bereiken, en zij hoeven niet eerst in
de auto te stappen om naar Mondriaan te rijden. Later kunnen ook nog familie, mantelzorgers of lotgenotencontact in
het systeem opgenomen worden.’

Laagdrempelig gebruik
Bedoeling is wel dat de mogelijkheden binnen het project
CMP ‘generatieonafhankelijk’ zijn. Met andere woorden:
dat iedereen gemakkelijk en laagdrempelig via tv, laptop, pc
of pda (personal digital assistent) zoals een smartphone een
verbinding kan leggen. In het bijzonder voor ouderen heeft
het systeem veel voordelen. Om bijvoorbeeld contact op te
nemen met hun huisarts, een behandelaar bij Mondriaan,
maar ook met een bedrijf zoals Licom dat bijvoorbeeld een
tuinman regelt die de tuin snoeit. Een tuinman bovendien
die ter plekke door middel van beeldcommunicatie van zijn
baas instructies krijgt over wat hij in de tuin moet doen.

Ondersteunend communicatiemiddel
De negen partijen die bij CMP betrokken zijn, willen uiteindelijk alle 110.000 huishoudens in Parkstad bereiken.
Al is dat qua techniek en kosten nog een meerjarenplan.
Paul Schefman: ‘Het lijkt simpel, maar het is voor iedereen
toch ook een kleine aardverschuiving. Denk maar aan de
mogelijkheden van thuiswerken en hoe gemakkelijk het zal
zijn vanuit je eigen huis contacten te leggen met collega’s
en cliënten. Dat vraagt een andere manier van werken en
het duurt zeker drie tot vijf jaar voordat iedereen het systeem geaccepteerd en geïntegreerd heeft. Of contacten bij
Mondriaan voldoende persoonlijk blijven? Zeker wel! Ik zie
het eerder als ondersteunend communicatiemiddel. Vooral
bij contacten tussen behandelaar en patiënt. Maar als middelen schaars worden, moet je wel al je middelen zo goed
mogelijk inzetten. Misschien kunnen we straks dankzij CMP
in dezelfde tijdsduur wel twee of drie patiënten helpen in
plaats van één.’
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3.6. Ondernemingsraad
Visie op medezeggenschap
De samenwerking tussen de COR en de Raad van Bestuur is
gebaseerd op een in 2001 met elkaar overeengekomen convenant. In het betreffende convenant is de visie op medezeggenschap vastgelegd en de wijze waarop aan deze visie
vorm en inhoud wordt gegeven. Indertijd is afgesproken dat
de Raad van Bestuur de COR in een vroegtijdig stadium betrekt bij inhoudelijke veranderingen in de organisatie. Voor
de COR betekent dit dat men niet alleen oog heeft voor
de wijze van uitvoering, maar vooral ook voor de achterliggende motieven van beleid en strategie.
De keuze van de COR om interactief en proactief te werken
heeft gevolgen voor de vorm van medezeggenschap. De
COR zet vooral in op participerende medezeggenschap van
alle medewerkers. In 2009 hebben de COR en de Raad van
Bestuur besloten tot een actualisering en een revitalisering
van de visie op medezeggenschap. Een werkgroep, door de
COR en de Raad van Bestuur ingesteld, heeft daar in 2010
advies over uitgebracht. In een vergadering in april 2010 is
dit advies besproken en geaccordeerd.
Zowel de COR als de Raad van Bestuur hebben de visie van
de werkgroep op medezeggenschap anno 2010 bevestigd.
Deze visie gaat ervan uit dat medewerkers van Mondriaan
verantwoordelijkheid willen dragen en verantwoordelijk willen worden gehouden, trots zijn op hun toegevoegde waarde, denken in oplossingen, veranderingen bewerkstelligen
waar deze gewenst of noodzakelijk zijn, oog hebben voor de
bedrijfsmatige aspecten en de daarbij passende regelruimte
krijgen, als ze laten zien dat ze deze in het voordeel van de
organisatie, de divisie of het team benutten. Het management faciliteert medewerkers en maakt maximaal gebruik
van hun inzichten.
De Raad van Bestuur en de COR zijn van mening dat de
betrokkenheid van medewerkers bij de voor hen belangrijke
beslissingen vanzelfsprekend is. Beslissingen die tot stand
komen zonder betrokkenheid van de medewerkers hebben
volgens hen niet de kwaliteit die noodzakelijk is voor de organisatie die Mondriaan wil zijn. De Raad van Bestuur en
de COR willen optimaal gebruik blijven maken van de waardevolle inzichten van de medewerkers om tot de best mogelijke beslissingen te komen. Dit betekent dat de nadruk
ligt op vroegtijdig kwalitatief en inhoudelijk overleg, waarbij procedures en reglementen als ‘vangnet’ worden gezien
voor situaties waarbij het inhoudelijke overleg of gesprek
niet tot overeenstemming leidt. In 2011 zal deze visie met de
directieteams van de divisies worden besproken, zodat deze
adequaat geborgd wordt in de besluitvormingsprocessen.
Mondriaan organiseert de formele medezeggenschap van
de medewerkers getrapt. Elke divisie, Mondriaan Services en
de Afdeling Planning & Control (APC)/ICT heeft een Ondernemingsraad. Op centraal niveau is een COR geïnstalleerd
die bestaat uit afgevaardigden van de ondernemingsraden
van de divisies, Mondriaan Services en APC.

De COR had in 2010 eenmaal overleg met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. Het onderwerp van gesprek was de algehele gang van zaken binnen Mondriaan. Die werd besproken aan de hand van de
thema’s: cliënten, financiën, interim-periode en de werving
van de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Overigens is de COR door de Raad van Toezicht geraadpleegd over het profiel van de nieuwe voorzitter van de
Raad van Bestuur. Ook werd de COR adviserend betrokken
bij de selectie van de nieuwe voorzitter.
Tenslotte adviseerde de COR positief over de herbenoeming
van mevrouw G. Cornelissen als lid van de Raad van Toezicht.

Overleg met de Raad van Bestuur
De COR sprak intensief met de Raad van Bestuur over de
landelijke en regionale ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. In relatie tot deze ontwikkelingen kwamen
meer in het bijzonder het strategisch beleid van Mondriaan,
de visie op medezeggenschap, de invoering van het kernfunctiegebouw en de strategische samenwerking met diverse externe partners, met name Riagg Maastricht, aan bod.
Naast de reguliere, formele overlegvergaderingen met de
Raad van Bestuur vindt regulier informeel overleg tussen
het dagelijks bestuur van de COR en de Raad van Bestuur
plaats. Doel van dit overleg is om elkaar ook buiten het formele overleg op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen en elkaar te voeden met suggesties.

Betrokkenheid bij projecten en werkgroepen
In 2010 was de COR betrokken bij het overleg met de vakbonden over de evaluatie van het Doorlopend Sociaal Plan
(DSP). De COR maakte deel uit van de werkgroep die het
DSP, gebaseerd op een aantal vernieuwende uitgangspunten,
ontwikkelde. In 2010 hebben de vakbonden het DSP vastgesteld. Daarmee werd een trenddoorbraak gerealiseerd.
De COR is als mede-opdrachtgever betrokken bij het project
‘Goed werkgeverschap, goed werknemerschap’. Dit project
heeft als doel een definitie van goed werkgeverschap en
goed werknemerschap te formuleren met een breed draagvlak in de organisatie.
De COR verleende onder andere instemming aan:
• standaard samenwerkingsovereenkomst;
• fietsenplan;
• eigen risicodragerschap;
• contributie beroepsorganisaties;
• herziene Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch
Specialisten (AMS)-regeling;
• uitvoeringsregeling aanvullend pensioen;
• uitvoeringsregeling studiekosten Meerkeuzesysteem
Arbeidsvoorwaarden (MKSA);
• reglement cameratoezicht;
• mutaties in de Interne Bezwarencommissie (IBC).
De COR adviseerde onder andere positief inzake:
• intentieverklaring samenwerking Mondriaan - Vebego;
• salaris bij arbeidsongeschiktheid;
• herbenoeming lid Raad van Toezicht;
• kaderbrief 2010/2011 en BSC 2010/2011.
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De COR gaf in heroverweging:
• notitie salarisbeleid;
• richtlijn tegemoetkoming ziektekosten;
• formaliteiten bij indiensttreding;
en adviseerde na aanpassing positief.
De COR onthield zich van advies ten aanzien van:
• notitie herijking besturingsmodel. Adviesaanvragen
werden gevraagd bij realisering van deelplannen;
• integraal veiligheidsbeleid. Adviesaanvraag wordt
verwacht ten aanzien van het uitgewerkte beleidsplan.

3.7. Familieraad

De familieraad investeerde in de organisatie van themabijeenkomsten voor familie. Thema’s als familie-ervaringsdeskundigheid, burn-out en overspannenheid bij familieleden
en samenwerking tussen formele en informele zorg werden
behandeld.
Binnen IZ is gestart met de interactievaardigheidstraining
voor familieleden, de zogenoemde MAT-cursus. Deze cursus
voor familieleden is met grote deelname heel enthousiast
ontvangen en vraagt in het volgende jaar om voortzetting.
De familieraad is in het afgelopen jaar, in samenwerking met
de afdeling communicatie, gestart met het ontwikkelen van
een familiespreekuur. Binnen dit spreekuur kunnen familieleden met hun vragen terecht bij een familievertrouwenspersoon, een familiecoach of een familie-ervaringsdeskundige. In de loop van 2011 gaat dit spreekuur functioneren.

De visie van Mondriaan op familieparticipatie is verwoord
in de beleidsnota Familieparticipatie. Aan de totstandkoming van deze nota, die eind 2008 werd vastgesteld, heeft
de familieraad een substantiële bijdrage geleverd. De nota
beschrijft vanuit verschillende invalshoeken het gewenste
familiebeleid binnen Mondriaan.

De familieraad speelt een actieve rol in de ontwikkeling van
internetondersteuning voor familieleden binnen het project
E-health. Tot slot participeert de familieraad in de introductiebijeenkomsten voor nieuwe werknemers en voorlichtingsbijeenkomsten voor opleidingen.

Een werkgroep familieparticipatie is in 2010 nog steeds actief met de invoering van het familiebeleid. De werkgroep is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de familieraad en
de verschillende divisies binnen Mondriaan. Ze komt tweemaandelijks bij elkaar.

In een periodieke nieuwsbrief informeerde de familieraad
over al deze ontwikkelingen. Op de website van Mondriaan is informatie te vinden over familiezaken. De familieraad
heeft de wens een prominente plaats in te nemen op een
nieuw te ontwikkelen website voor Mondriaan.

Beide familieraden, van IZP en IZM werken in de praktijk intensief samen. Door de familieraad op te delen in een dagelijks bestuur en diverse werkgroepen, zijn taken efficiënter
en overzichtelijker verdeeld. Binnen de divisie Verslavingszorg (VZ) is de familieraad actief in het ondersteunen van
de oprichting van een familiepanel.
De overige divisies, waaronder PsyQ, K&J en Ouderen, oriënteren zich nog op een passend model bij de doelgroep.
Vanaf eind 2009 is een familievertrouwenspersoon actief
binnen Mondriaan. Naast een ondersteunende, verwijzende
en bemiddelende functie, heeft hij/zij ook een signalerende
functie. Over initiatieven en activiteiten in 2010 is een separaat jaarverslag geschreven.
Binnen Beschermd Wonen en de klinische afdelingen werden met regelmaat familiebijeenkomsten georganiseerd.
Hierbij is een vertegenwoordiging van de familieraad en de
familievertrouwenspersoon aanwezig. In 2010 groeide het
aantal bijeenkomsten in Maastricht. Buiten de familiecontactdagen waren er diverse contactmomenten vanuit de
familieraad met de behandelaren in de teams van IZP en
IZM om voorlichting te geven en een basis te leggen voor
samenwerking.
Binnen de wijkteams en de beschermde woonvormen, zijn
inmiddels richtlijnen voor de betrokkenheid van familie bij
de behandeling en begeleiding vastgesteld. Binnen verschillende andere divisies is men inmiddels gestart met het ontwikkelen hiervan.
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4		 Beleid, inspanningen en prestaties
4.1. Meerjarenbeleid
Inleiding
Het meerjarenbeleid van Mondriaan staat beschreven in de
nota Strategisch Beleid Mondriaan 2009 - 2012. De ontwikkelingen om ons heen zijn turbulent en dynamisch. Ze maken
het vooruitzien over een langere periode tot een steeds grotere uitdaging. In de beleidscyclus benutten we dan ook de
mogelijkheid om het strategisch beleid jaarlijks te herbevestigen en, waar nodig, op onderdelen te actualiseren in het licht
van de ontwikkelingen. In 2011 is voorzien in de herijking van
de Mondriaanstrategie voor de periode 2012 - 2015.

Maatschappelijke opdracht, missie
De maatschappelijke opdracht van Mondriaan is samengevat in de volgende missie:
Mondriaan is er primair om mensen te helpen die door psychische aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd worden in hun welbevinden en functioneren.
Dat doen we met beproefde methoden van zorg en behandeling, toegepast door goed opgeleide, gespecialiseerde en
toegewijde professionals.
Dat doen we ook met ondersteuning op de gebieden wonen,
werk en welzijn. Veel mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben immers problemen op meerdere levensgebieden tegelijk.
Mondriaan investeert in wetenschappelijk onderzoek, opleiding en vergaande specialisatie. Daarmee zorgen we voor
de best mogelijke zorg en behandeling, ook voor de toekomst.
Mondriaan is er ook om door middel van preventieactiviteiten te helpen psychische aandoeningen te voorkomen.
Tenslotte zien we het als een belangrijke taak en verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan een
goede beeldvorming over psychische aandoeningen, psychiatrische patiënten en de ggz-sector.

Toekomstvisie, externe ontwikkelingen
Mondriaan heeft haar meerjarenstrategie geformuleerd tegen de achtergrond van een aantal belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de strategische koers van onze
organisatie.
Ontwikkelingen aan de vraagkant
De vraag naar geestelijke gezondheidszorg nam de afgelopen jaren toe en zal in de komende reeks van jaren, zowel
qua omvang als complexiteit, verder toenemen. Dit ondanks
de krimp in de bevolking. De verwachte toename is mede
een gevolg van de vergrijzing. Door de verbetering in diagnostiek wordt de ingewikkeldheid van psychische problematiek steeds duidelijker.
Dé psychiatrische patiënt bestaat niet. Patiënten/cliënten
hebben behoefte aan keuzemogelijkheden en een gevarieerd behandelaanbod. Een uitvloeisel van die uiteenlopende wensen is het ontstaan van doelgroepen (zowel intern bij

de ontwikkeling van zorgprogrammering als extern bij de indeling in de markt). Belanghebbenden als cliënten, zorgverzekeraars, verwijzers, Inspectie voor de Gezondheidszorg en
anderen stellen in toenemende mate eisen aan de snelheid,
kwaliteit, toegankelijkheid en effectiviteit van zorg. Ook willen de belanghebbenden zien of en in welke mate zorgaanbieders daaraan tegemoet komen. De verantwoordingseisen
worden uitgebreider en scherper en dienen mede om richting te geven aan de keuzes voor cliënt en zorgverzekeraar.
Om deze redenen besteedden bestuur en directeuren in
2010 veel aandacht aan de merkenstructuur en de merkpositionering van Mondriaan. Zij zullen dat ook in de komende
jaren blijven doen. Cliënten en verwijzers hebben door de
marktwerking steeds meer keuzemogelijkheden gekregen.
Ze willen dan ook weten wat Mondriaan te bieden heeft
en waar wij ons onderscheiden van andere aanbieders. Ons
werk goed doen is vanzelfsprekend belangrijk, maar niet
meer voldoende. De manier waarop we de gedifferentieerde
markt benaderen en Mondriaan en haar afzonderlijke divisies positioneren, daarbij rekening houdend met de wensen
van de verschillende doelgroepen in die markt, is eveneens
van groot belang.
Ontwikkelingen aan de aanbodkant
Zorgaanbieders kozen de afgelopen jaren voor schaalvergroting als mogelijkheid om het brede regionale ggz-aanbod
kwalitatief verantwoord te kunnen blijven bieden en de kosten van specialisaties betaalbaar te houden. Het tijdperk van
ggz-organisaties die voornamelijk vanuit relatief dominante
posities regionaal georganiseerde zorg aanbieden is voorbij.
Grote partijen in de ggz hebben door hun omvang mogelijkheden om in het werkgebied van andere instellingen te
penetreren en doen dat ook. Ook zien we nieuwe, kleinere
aanbieders op de markt, gesteund door verzekeraars, die
bij hun gunningbeleid bevorderen dat er sprake is van een
competitief aanbod. Kortom, de concurrentie neemt toe en
is veelkleurig. Mondriaan behoort in de branche momenteel
tot de middelgrote instellingen.
Er is een maatschappelijke tendens waarneembaar om
schaalvergrotingen door middel van fusie met steeds meer
scepsis te benaderen. De introductie van het idee van de
fusietoets is er een uitvloeisel van.
In 2010 is de beddenreductie geleidelijk aan een prominente plaats op de (landelijk) bestuurlijke agenda gaan innemen. Beddenreductie wordt gezien als onderdeel van een
meeromvattend proces van de-institutionalisering en het
opbouwen van aansprekende, herstelondersteunende ambulante zorgsystemen die cliënten naar hun wens dichter
bij huis kunnen behandelen en begeleiden. Bij het realiseren van beddenreductie is het tegelijkertijd substitueren om
ambulante zorg op te bouwen dan ook essentieel. Een deel
van de vrijkomende middelen moet daarvoor benut worden.
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Ook zorgverzekeraars zullen in dit proces hun verantwoordelijkheid (zorgplicht) moeten blijven waarmaken.
Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
De afgelopen jaren zagen we een aantal wijzigingen in de
bekostigingssystematiek:
Overheveling van de curatieve geestelijke gezondheidszorg
uit de AWBZ naar de nieuwe ZVW; invoering van DBC’s en
zorgzwaartepakketten (ZZP’s); bekostiging van forensische
zorg via DBC’s (Justitie).
De AWBZ bleef voor onderdelen van de ggz van kracht en
onderging een aantal veranderingen. Tenslotte de invoering
van de Wmo en de gewijzigde rol van gemeenten. Voor de
komende periode staan plannen op stapel om eigen risico’s
in te voeren en delen van de zorg uit het basispakket te
halen. Op het vlak van de AWBZ zijn plannen in de maak om
deze regeling fors in te krimpen en delen ervan over te hevelen naar de Wmo. Ook de voorgenomen overheveling van
de Jeugdzorg van de provincies naar de gemeentes zullen
gevolgen hebben voor onze organisatie. Ook zijn er nogal
wat ontwikkelingen op het gebied van de patiëntenwetgeving. Er is een aantal nieuwe wetten in voorbereiding, deels
ter vervanging van de bestaande wetgeving. Het betreft:
• de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Beoogd is dat
hiermee de Kwaliteitswet, de WMCZ, de WKCZ en de
Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
(WGBO) worden vervangen;
• de Wet verplichte GGZ (vervanger van de wet Bopz);
• de Wet forensische zorg (een nieuwe wet waarin het
regime van de forensische zorg wettelijk wordt omschreven).
Toename bedrijfsvoeringrisico’s/risicoprofiel en strengere
eisen vermogensverschaffers
De risico’s in de bedrijfsvoering zijn toegenomen als gevolg
van de gewijzigde regelgeving;
• bekostiging huisvestingslasten waardoor kapitaalslasten
voortaan in de tarieven verwerkt worden en productieschommelingen effecten hebben op de dekking van de
kapitaalslasten;
• fluctuaties in de bekostiging bij aanbestedingen;
• vervallen contracteerplicht.
Het systeem van globale budgettering met bevoorschotting en substitutiemogelijkheden heeft plaatsgemaakt voor
een systeem met afrekening achteraf op basis van geleverde
DBC’s en ZZP’s, een beperkte bevoorschotting en het ontbreken van substitutiemogelijkheden. Deze factoren hebben de complexiteit in de bedrijfsvoering verhoogd en het
risicoprofiel van de zorginstellingen in betrekkelijk korte tijd
drastisch veranderd. Met als gevolg dat banken strengere
solvabiliteitseisen stellen en indringender dan ooit tevoren
het verloop van de exploitatieresultaten (rendementsontwikkeling) volgen. Het rondkrijgen van financiering van
verbouw- of nieuwbouwplannen is geen vanzelfsprekende
aangelegenheid meer.
Veranderende en krapper wordende arbeidsmarkt
Demografisch onderzoek wijst uit dat het aantal werkenden ten opzichte van het aantal niet-werkenden afneemt.
De komende 5 jaar stromen 800.000 babyboomers uit. Daar
staan 400.000 starters tegenover. Als de pensioengerech-

tigde leeftijd de komende jaren inderdaad naar 67 wordt
opgetrokken bestaat in 2018 38% van de werknemers in de
ggz uit 50+ers. Anno 2009 vormen 55+ers al 14% van het
totale personeelsbestand in de ggz.
Het is te verwachten dat op relatief korte termijn vele oudere werknemers zullen uitstromen en we geconfronteerd
worden met een aanzienlijke vervangingsvraag. Naar verwachting ontstaat er een tekort aan personeel in de zorg.
Tegen die achtergrond zal Mondriaan zich moeten richten
op duurzame inzetbaarheid van haar huidige medewerkers
en haar reputatie als goed werkgever blijvend moeten onderhouden en ontwikkelen om nieuwe medewerkers aan
zich te binden.
Samenvattend
De cliënt, de overheid en de zorgverzekeraar eisen resultaten en willen dat de zorgverlener zich daartoe verplicht.
De cliënt verlangt snelle en doeltreffende zorg van hoge
kwaliteit. De overheid wil concurrentie in de zorg en in het
verlengde daarvan meer klantgerichtheid en lagere kosten.
De zorgverzekeraar vertaalt deze ambities in haar contracteerbeleid. Dat stelt hoge eisen aan de instellingen: er moet
meer gepresteerd worden met dezelfde of met minder middelen. Effectiviteit en efficiency van de zorg, met behoud
van de kwaliteit van zorg, worden steeds meer kritieke succesfactoren.

Strategische keuzes kort samengevat
• Mondriaan kiest voor een strategische positionering als
tweede- en derdelijns zorgorganisatie met een brede productportfolio op (Zuid-)Limburgs niveau en, in samenwerking met andere partijen, ook op Zuid-Nederlands
niveau. De meerwaarde van Mondriaan als geheel ligt
besloten in een breed aanbod van zowel basis- als gespecialiseerde zorg en behandeling; ambulant, in deeltijd en
klinisch en voor alle leeftijdsgroepen. Hierdoor kunnen
we op elke zorgvraag een antwoord geven, enkelvoudig
of meervoudig, op elke plaats en voor elke leeftijd.
• In lijn met deze strategische positionering is Mondriaan
vooralsnog terughoudend in het ontwikkelen en uitvoeren van eerstelijnsactiviteiten. Mondriaan faciliteert de
eerste lijn waar gewenst en gevraagd. Mondriaan wordt
in toenemende mate gevraagd te participeren in eerstelijns activiteiten. Mondriaan verkent deze ontwikkelingen
en beoordeelt ze op hun strategische merites alvorens te
besluiten tot handhaving of bijstelling van haar verhouding tot eerstelijnsactiviteiten.
• Zorg, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn
de drie kerntaken van Mondriaan. Door die kerntaken
te integreren, versterken zij elkaar onderling. Zorg blijft
de primaire kerntaak en ontwikkelt zich door de synergie
met opleiden en wetenschappelijk onderzoek tot academische zorg. Mondriaan heeft de ambitie een academische ggz-organisatie te zijn. Mondriaan koos dan ook
voor wetenschappelijk onderzoek volgens het model van
de geïntegreerde geacademiseerde ggz, waaraan invulling wordt gegeven door academische werkplaatsen. De
ambitie is om samen met de academische centra een internationale reputatie te vestigen binnen een aantal onderzoeksthema’s.
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• Mondriaan ambieert de vorming van een integraal,
samenhangend en krachtig opleidingsnetwerk in ZuidNederland. Dat doet zij ondermeer door bundeling van
haar opleidingsactiviteiten in de Mondriaan Academie en
door aan te sluiten bij de Onderwijs- en Opleidingsregio Psychiatrie Zuid-Nederland (OOR Psychiatrie ZuidNederland).
• Mondriaan kiest ervoor om, naast samenwerking in
verschillende vormen, op onderdelen concurrentieel te
zijn, echter met waarborgen voor de continuïteit van
zorg en behandeling in de keten. Groei wordt gerealiseerd door de ontwikkeling van een specifiek zorgaanbod
voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld autisme hulpverlening en forensische zorg. Mondriaan blijft sensitief
voor externe kansen en mogelijkheden tot schaalvergroting; samen gaan middels fusie; samen doen door middel
van joint ventures en participatie in franchise en multisite
formules.

lijkheid geboden vroegtijdiger met behandeling te starten
door in te tekenen op een online behandeling. Deze vorm
van e-health is een voorbeeld van een doeltreffende en succesvolle innovatie. De drempel om met een online behandeling te starten blijkt niettemin soms nog hoog. De ontwikkeling van de thuisdetox is een ander sprekend voorbeeld
van een innovatie die bijdraagt aan de verbetering van de
zorgtoegankelijkheid. Het gaat daarbij om cliënten die niet
meer opgenomen hoeven te worden voor hun ontwenning,
maar waarbij de ontwenning methodisch in de thuissituatie
wordt opgepakt.
Ook in andere divisies leiden interventies bij mensen op de
wachtlijst tot het terugdringen van het aantal wachtenden.
Tegelijkertijd wordt dit succes niet zelden door verwijzers
geïnterpreteerd als een uitnodiging voor meer verwijzingen.
Zo zag de divisie K&J haar aanvankelijk geringe wachtlijst
dit jaar helaas weer groeien. Alle inspanningen dragen ertoe
bij dat we met onze wachttijden steeds verder richting de
Treeknormen opschuiven.

4.2. Algemeen beleid 2010
Deze paragraaf behandelt de beleidsspeerpunten van Mondriaan in 2010. Hij beschrijft de voornemens en doelstellingen die we formuleerden en de resultaten die we in 2010
bereikten.
We doen dat door de belangrijkste thema’s op de concern
BSC 2010 kort de revue te laten passeren. Elders in dit maatschappelijk verslag wordt dieper op sommige van de thema’s
ingegaan. We eindigen deze paragraaf met een korte vooruitblik op wat Mondriaan in 2011 zoal te wachten staat.

Patiëntperspectief: toegankelijkheid,
veiligheid en kwaliteit van zorg
De verdere verbetering van de toegankelijkheid, veiligheid
en kwaliteit van zorg kreeg ook in 2010 veel aandacht.
Toegankelijkheid
Mondriaan verbeterde in 2010 haar toegankelijkheid door
het bevorderen van een goede spreiding van zorg, een actief wachtlijstbeheer en het verkorten van de lijnen voor de
huisartsen.
Ter bevordering van de toegankelijkheid streeft Mondriaan ernaar om de basiszorg zo dicht mogelijk bij de cliënt
te brengen. In Maastricht en in Heerlen zijn daarom alle
zorgprogramma’s van Mondriaan beschikbaar en bieden we
langdurende zorg in de wijken aan. Inmiddels telt Zuid-Limburg elf FACT-teams.
Lange wachttijden blijven een knelpunt in de ggz. De vraag
naar zorg groeit terwijl tegelijkertijd bezuinigd wordt op beschikbare budgetten. Het terugdringen van de wachttijden
is één van de speerpunten in het Mondriaanbeleid. Op verschillende manieren worden de wachttijden aangepakt. Het
lukt de divisie Ouderen om zonder wachttijden te werken,
mede door goede relaties en afspraken met partijen in de
keten. In de divisie Verslavingszorg worden mensen op de
wachtlijst gescreend op urgentie. Mensen met de hoogste
urgentie worden eerder geholpen. Verder wordt de moge-

Door de verschillende divisies is veel werk gemaakt van de
inrichting van divisievoordeuren.
In 2010 namen we het besluit om, aanvullend daarop, ten
behoeve van de verwijzende huisartsen een Centrale Voordeur in te richten. Tevens werd met de invoering ervan gestart. We verwachten dat dit bijdraagt aan de verbetering
van de toegankelijkheid van Mondriaan.
Met de inrichting van de Centrale Voordeur komen we tegemoet aan een aantal belangrijke behoeften van de verwijzende huisartsen, namelijk dat:
• er altijd een professional bereikbaar is tijdens de spreekuren van de huisartsen;
• er geen sprake is van ‘doorverbinden’, dat wil zeggen
dat vanuit de Centrale Voordeur direct de afspraak wordt
geregeld indien nodig;
• de Centrale Voordeur de toegeleiding naar de intake en
diagnostiek binnen de divisies regelt;
• de Centrale Voordeur in de wachttijd aanspreekbaar
is indien de problematiek verergert of de verwijzers met
problemen geconfronteerd worden;
• we rapporteren over de stand van zaken met betrekking
tot de verwezen cliënt.
De Centrale Voordeur garandeert de huisartsen dat er tussen 8.00 uur en 17.00 uur altijd een triagist bereikbaar is voor
alle cliënten waarover/waarvoor de huisarts een advies of
doorverwijzing noodzakelijk acht. Indien de verwijzer direct
contact wil met de voordeur van één van de divisies, blijft
dat altijd mogelijk.
Veiligheid
Veiligheid staat in de samenleving hoog op de agenda.
Mondriaan heeft, als onderdeel van de samenleving, een
belangrijke taak hierin. De veiligheid van de patiënt is geen
geïsoleerde aangelegenheid. Uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid is het integraal karakter ervan: bescherming van
patiënten, medewerkers en maatschappij zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden.
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Patiëntveiligheid krijgt concreet vorm in de thema’s suïcidepreventie, dwangtoepassingen, medicatieveiligheid en
middelenbeleid, toepassing van het professioneel statuut en
besluitvorming met betrekking tot een nieuw veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Voor een verdere uitwerking van
deze thema’s verwijzen wij naar de paragrafen 4.4 (Kwaliteitsbeleid) en 4.4.1. (Kwaliteit van zorg).
De veiligheid voor medewerkers krijgt aandacht door middel van de thema’s arbo (Beleid-maatregelen-onderzoek),
voorlichting risico’s arbeidsomstandigheden, risico inventarisatie- en evaluatie, bedrijfshulpverlening en brandveiligheid. In paragraaf 4.6 (Kwaliteit ten aanzien van de medewerkers) gaan we daar uitgebreid op in.

Interne processenperspectief
Op het gebied van de interne processen stond 2010 voor
Mondriaan in het teken van de afronding van de invoering
van de zorgprogrammering, besluitvorming over de invoering van Routine Outcome Monitoring (ROM) en versterking van de bedrijfsvoering.
Zorgprogrammering
De invoering van de zorgprogramma’s werd in de loop van
2010 afgerond. Voor de divisie K&J betekende dat het regelen van de bemensing van de zorgprogramma’s, het maken van afspraken over de organisatorische aansturing, het
samenstellen van expertisegroepen en het uitschrijven van
modules en werkprocessen.
Voor de divisie VZ was dat het regelen van de centrale toegang voor het overkoepelend zorgprogramma afhankelijkheid/misbruik.
De divisie PsyQ biedt nu haar negen behandelprogramma’s
aan op de locaties in Maastricht, Heerlen, Eindhoven en Tilburg.
De divisies IZP en IZM werken inmiddels met elf fac-teams
in de regio’s Parkstad en Maastricht. Daarmee is een totale
dekking gerealiseerd. Er is sprake van een geïntegreerde divisie volwassenenzorg met een gestandaardiseerd zorgprogramma. Zowel zorg, behandeling, crisisopvang alsook een
dekkend en integraal aanbod voor wonen, leren en welzijn,
vormen de ingrediënten van het zorgprogrammaconcept. De
divisie Ouderen heeft geen onderscheid in zorgprogramma’s
aangebracht vanwege de noodzaak om de gerontopsychiatrische problematiek bij ouderen vanuit een geïntegreerd
doch meerdimensioneel perspectief te benaderen. Wel is er
binnen de divisie aandacht voor cognitieve stoornissen bij
ouderen enerzijds en persoonlijkheidsstoornissen anderzijds.
ROM
ROM is een methode om de kwaliteit van geleverde zorg
inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Een
ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken
over de wijze en mate van af te nemen metingen bij patiëntengroepen en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM
toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die
tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen.

van. Sinds 1998 is de Zorgmonitor in Maastricht operationeel, sinds 2004 in heel Zuid-Limburg. Hiermee behoren
Zuid-Limburg en Mondriaan tot de koplopers in Nederland.
Over de ontwikkeling en het gebruik van de Zorgmonitor
hebben we uitgebreid gerapporteerd in de maatschappelijke
verslagen over de afgelopen jaren.
Mondriaan besloot om zich te conformeren aan de afspraken die worden gemaakt in het landelijk project ‘ROM GGZ’
van de gezamenlijke lidinstellingen van GGZ Nederland,
en hier ook actief in te participeren. Op deze wijze kunnen
we de jarenlang opgebouwde expertise van de Zorgmonitor inbrengen. We constateerden dat, om aan de landelijk
gemaakte afspraken te kunnen voldoen, de coördinatie en
afstemming met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van ROM binnen Mondriaan versterking behoeft.
Tevens besloten we dat de divisies de vrijheid in de keuze
van een meetinstrument hebben onder de condities dat het
een gevalideerd instrument betreft dat gegevensaanlevering aan de landelijke database mogelijk maakt.
Versterking van de bedrijfsvoering
Het EPD is begin 2010 geharmoniseerd voor de gehele organisatie. 2010 Heeft tevens in het teken gestaan van de
borging van de organisatiestructuur rondom wijzigingen in
het EPD. Het resultaat is een nieuw EPD met draagvlak in
de organisatie waarbij besluitvorming plaatsvindt in goed
overleg met en afstemming tussen de zorgdisciplines en ICT.
Als voorbereiding voor de vervanging van het huidige Psygis/EPD in de periode 2011/2012 is dit een noodzakelijke
stap. Daarnaast is de basis gelegd om op een gestandaardiseerde manier vanuit het EPD koppelingen te leggen naar
andere applicaties bij externe zorgpartijen. Deze vernieuwing biedt flexibiliteit, zodat gekozen kan worden voor de
beste applicaties (prijs/kwaliteit) voor een zorgproces.
In 2010 is op deze manier een koppeling gemaakt met het
laboratoriumsysteem van het azM. Ook is een koppeling
naar het elektronisch voorschrijfsysteem van de apotheek
van het Atrium MC in ontwikkeling.
Door de inzet van BI is de datakwaliteit in de bronsystemen
verbeterd. Controlelijsten over de applicaties heen bieden
de mogelijkheid om de bronregistratie continu te verbeteren. Vanaf het begin van het proces is ingezet op juiste, volledige en tijdige registratie door middel van ondersteuning
op het gebied van instructies, handleidingen en gebruikersoverleggen.
BI is steeds meer het gebruikte gereedschap voor managementinformatie. Zo wordt meer en meer stuurinformatie
ontsloten, enerzijds door standaardrapportages en anderzijds door de mogelijkheid om zelf rapportages te bouwen.
Om doublures te voorkomen en prioriteit te geven aan rapportages en ontsluiting van gegevens, is de Stuurgroep Informatie en Registratie opgericht onder voorzitterschap van
de directeur Financiën.

Leren en groeien perspectief
Mondriaan past al vele jaren de Zorgmonitor toe en heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling daar-

Zorg en behandeling specialiseren zich aan de hand van
zorgprogrammaontwikkeling. In dat licht is het gewenst en
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noodzakelijk dat de opleiding van gespecialiseerde professionals daarop aansluit. De inhoud van de zorgprogramma’s
bepaalt het programma van eisen voor het opleidingscurriculum. Mondriaan heeft opleiden als een van de drie
kerntaken benoemd. Opleiden gebeurde niet alleen binnen
Mondriaan, maar ook daarbuiten door een veelheid aan opleidingsinstellingen.

Mondriaan werkte ook in 2010 nauw samen met diverse kennisinstellingen als de UM op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en streeft naar academisering van alle
zorgprogramma’ s (academische werkplaatsen). De samenwerking vindt plaats op basis van gemeenschappelijk door
universiteit en Mondriaan overeengekomen langlopende
onderzoeksprogramma’s.

Opleidingsinspanningen binnen Mondriaan waren tot 2010
relatief versnipperd en stonden veelal op zichzelf. In 2010
zijn verbindingen gelegd en is samenhang gecreëerd door de
introductie van het businessmodel van de Mondriaan Academie. De Mondriaan Academie brengt alle opleidings- en
stageactiviteiten, erkende opleidingen, initiatieven op het
gebied van kennisdeling en (ontwikkeling van) kenniscentra
samen. Het open opleidingsaanbod en de maatwerktrainingen zijn in 2010 verder uitgebreid. Het aanbod is voor alle
medewerkers toegankelijk. Het aantal stageplekken voor
MBO en HBO is uitgebreid.

Financieel perspectief

De Mondriaan Academie is essentieel binnen de door Mondriaan geformuleerde HR-strategie die primair gericht is op
duurzame inzetbaarheid van deskundige medewerkers. De
verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van de
Mondriaan Academie ligt bij een van de directeuren en een
lid van de Raad van Bestuur als ‘trekkers’. Het intern samenhangend op orde hebben van de opleidingen dient de
vorming van een samenhangend en krachtig opleidingsnetwerk in Zuid Nederland. Mondriaan bereidt zich voor om
het open opleidingsaanbod onder te brengen in de Zorgacademie Parkstad. Een vernieuwend initiatief waarin ROC
Arcusopleidingen, HsZ, verschillende zorginstellingen en de
OU (een deel van) hun opleidingen willen onderbrengen.
Verwacht wordt dat de Zorgacademie Parkstad in 2011 de
eerste trainingen instellingsonafhankelijk of -overstijgend
zal aanbieden.
Door enkele leden van de Commissie Wetenschappelijk
Onderzoek (CWO) is in het afgelopen jaar een kadernotitie
wetenschappelijk onderzoek binnen Mondriaan geschreven
die begin 2011 bestuurlijk is vastgesteld. In de kadernotitie
wordt op basis van visie de positie van wetenschappelijk onderzoek als één van de drie kerntaken van Mondriaan geëxpliciteerd. Deze drie kerntaken zorg, onderzoek en opleiding, hangen onderling samen en versterken elkaar. Immers,
voor een goede en continu verbeterde kwaliteit van de zorg
is een nauwe verbondenheid tussen theorie (wetenschap)
en praktijk van belang. Hoogwaardige patiëntenzorg, gestoeld op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek
en uitgevoerd door competente en gekwalificeerde medewerkers, is een primaire doelstelling van Mondriaan. Voor de
stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk
onderzoek en de ontwikkeling van de academische werkplaatsen verwijzen wij naar paragraaf 4.5.
De bevordering van een gunstig onderzoeksklimaat (inhoudelijk en financieel) op de verschillende locaties is een
noodzakelijke voorwaarde om academisering te kunnen realiseren.

Het resultaat over 2010 bedraagt ¤ 2,9 mln. (2% van de opbrengst). De solvabiliteit ultimo 2010 bedraagt 13,3%. Voor
een verdere detaillering verwijzen wij naar paragraaf 4.8.

Toekomstperspectief (2011)
Een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen ligt voor ons. Zonder
volledigheid na te streven, noemen we er een paar.
De invoering van het gekozen veiligheidsmanagementsysteem staat hoog op onze prioriteitenlijst. Daarmee samen
hangt het creëren van een organisatiecultuur waarbinnen
zonder sancties afwijkingen in het zorgproces en incidenten
gemeld kunnen worden. Dat is een voorwaarde om het mogelijk te maken om van de meldingen te leren.
De invoering van de divisiegebonden voordeuren en de
Centrale Voordeur Mondriaan verwachten wij af te ronden
in 2011: een belangrijke stap in de verbetering van de toegankelijkheid van Mondriaan voor onze verwijzers.
Samen met de medezeggenschapsraden en de familieraad
besteden we in de komende periode gericht aandacht aan
zorgonderdelen die voor cliënten van groot belang zijn: bejegening, zinvolle dagbesteding en kwaliteit van de hotelfunctie.
Het komend jaar geven wij een impuls aan de Mondriaanbrede invoering van ROM, passend binnen landelijk gemaakte prestatieafspraken en waar mogelijk aansluitend op
de verworvenheden van de infrastructuur van onze Zorgmonitor.
Wij starten in 2011 graag met de nieuwbouw voor de divisie
Ouderen alsook substantiële vorderingen met de voorbereidingen voor de nieuwbouw K&J.
In 2010 ging veel managementaandacht uit naar onze merkenstructuur en merkpositionering.
In 2011 en 2012 geven we daaraan binnen de gehele organisatie een vervolg. Prioriteit krijgen alle activiteiten die betrekking hebben op het merk als kompas en het vertellen en
uitdragen van de merkbelofte. Hieronder vallen alle activiteiten die betrekking hebben op het in lijn brengen van het
gedrag met de merkbelofte, het herontwerp van de website
en de huisstijl, het ontwikkelen van de communicatiestrategie naar huisartsen en andere stakeholders en de start met
de ontwikkeling van het endorsed merk Forensische Zorg
en de formule Psycope, en aansluitend de submerken van
Mondriaan (doorlopend in 2012).
In 2011 ronden we onze verkenningen af en nemen we besluiten met betrekking tot ons strategisch vastgoedbeleid,
de positionering van vastgoed en de vastgoedfinanciering.
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De verdere ontwikkeling van de expertisecentra is essentieel om onze ambities richting geacademiseerde GGZ waar
te maken.
De intensivering van e-health (Mondriaan Online) en het
gebruik van Beeldconsult zien we als voorbeelden van innovaties die een adequaat antwoord bieden op de gevolgen
van een krapper wordende arbeidsmarkt en aanhoudende
bezuinigingen.
We stellen vast dat er enerzijds door de demografische ontwikkelingen sprake is van dreigende tekorten op de arbeidsmarkt, anderzijds dat de inhoud van het werk als belastend
wordt ervaren door de toenemende bureaucratisering en het
verlies aan autonomie. Reden voor veel medewerkers om de
zorg de rug toe te keren en voor potentiële medewerkers om
niet te kiezen voor een baan in de zorg. Centrale vraag is dus
op welke wijze we als werkgever attractief kunnen blijven
en instrumenten kunnen ontwikkelen om beide genoemde
trends het hoofd te kunnen bieden.
Van belang daarvoor is dat we duidelijk maken hoe we als
goed werkgever te boek willen staan en wat we van onze
medewerkers als goed werknemer verwachten. Mondriaan
wil vanuit dat goed werkgeverschap inzetten op duurzame
inzetbaarheid van haar medewerkers, het maximaal ondersteunen van haar professionals in het dagelijkse werk met
patiënten, het beperken van administratieve druk en het
benadrukken van het specialist zijn in de academische geestelijke gezondheidszorg.
Competentieontwikkeling en het versterken van leiderschapsvaardigheden zijn ingrediënten die we in de komende
planperiode willen stimuleren om handen en voeten te kunnen geven aan de begrippen goed werkgeverschap en goed
werknemerschap.

4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid
Mondriaan onderschrijft een visie op kwaliteit die uitgaat
van een integraal systeem dat streeft naar een continu proces van kwaliteitsverbetering. Het kwaliteitsbeleid wordt samen met het instellingsbeleid geformuleerd en uitgevoerd.
Kwaliteitsinstrumenten staan ten dienste van organisatieontwikkelingen en ondersteunen deze ook.
Jaarlijks stelt het Kwaliteitsteam een Jaarplan op waarin de
speerpunten voor het lopende jaar staan. Voor het jaar 2010
waren dat:
Uitvoeren interne audits en verbeterregisters
Op basis van het auditprogramma 2010 zijn vier interne audits uitgevoerd. Het auditprogramma wordt ieder jaar samengesteld door het kwaliteitsteam in samenspraak met de
directeuren en de Raad van Bestuur. De audits die in het
verslagjaar zijn uitgevoerd hadden betrekking op het meten van cliënttevredenheid binnen de diverse organisatieonderdelen, het gebruik van het (kwaliteits)portaal door
managers, het verwerken en uitvoeren van verbeterpunten
uit vorige audits en het gebruik van inwerkprocedures voor
nieuwe medewerkers.
Constateringen en verbeterpunten naar aanleiding van de
audits zijn vastgelegd en gecommuniceerd naar de divisies
en vastgelegd in verbeterregisters. De verbeterregisters worden regelmatig geëvalueerd en samen met de management
rapportages ieder kwartaal door de directeuren besproken
met de Raad van Bestuur.
Het format van de verbeterregisters is eind 2010 geëvalueerd. Op basis daarvan is besloten om het format bij te stellen. Zowel de oorsprong van de betreffende verbeteractie
als de relatie met de strategische thema’s uit de BSC komen
in het nieuwe format duidelijker tot uitdrukking.
Externe HKZ audit (hercertificering)
In augustus en september heeft de externe auditor Mondriaan getoetst in het kader van de HKZ-hercertificering. Nadat twee geconstateerde tekortkomingen waren opgelost, is
in november 2010 de hercertificering positief afgerond.
Directiebeoordeling
Ieder jaar beoordelen de directeuren samen met de Raad van
Bestuur de werking van het kwaliteitssysteem binnen Mondriaan. Daar waar nodig worden corrigerende maatregelen
genomen. Mede naar aanleiding van de externe HKZ audit
is besloten om de boordelingswijze in 2011 tegen het licht te
houden en hiervoor een nieuwe procedure te ontwikkelen.
Actualiseren werkprocessen
De beschrijvingen van de werkprocessen, vastgelegd in het
MAVIM-systeem, waren, onder andere door de introductie
van zorgprogramma’s, toe aan actualisatie. Datzelfde gold
voor de vulling van MAVIM. Hiernaar is onderzoek gedaan
en vervolgens zijn verbeteracties uitgezet. Voor 2011 staat
een organisatiebrede evaluatie van het (gebruik van het)
MAVIM-systeem op stapel.
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Irene Havermans, directeur PsyQ, over de meerwaarde
van wetenschappelijk onderzoek:

‘Wetenschappelijk onderzoek is een voorwaarde
om state of the art te
kunnen werken’
‘Begin 2009 is PsyQ bij Mondriaan geïntroduceerd en geïmplementeerd. Dat ging natuurlijk niet vanzelf en het heeft
veel inspanning van alle medewerkers gevraagd. Maar nu
staan we er en we blijven werken aan verbetering. PsyQ is
een landelijk zorgconcept in de geestelijke gezondheidszorg
voor tweedelijns en derdelijns GGZ. Door PsyQ wordt een
specialistische behandelaanpak aangeboden voor de meest
voorkomende psychische klachten bij volwassenen. Ze zijn
ingedeeld in negen behandelprogramma’s, te weten Angststoornissen, Depressie, Persoonlijkheidsproblematiek, Psychotrauma, Seksuologie, ADHD bij volwassenen, Relatie &
Psyche, Somatiek & Psyche en Eetstoornissen & Obesitas.
Er wordt klantgericht gewerkt op basis van een serviceconcept. Het merk PsyQ is optimistisch, specialistisch en toegankelijk.
Wetenschappelijk onderzoek is een voorwaarde om de uitgangspunten van PsyQ te blijven realiseren en om state of
the art te blijven. We leveren daar graag en met enthousiasme een bijdrage aan zoals uit het voorbeeld van wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijkheidsproblematiek
op de volgende pagina blijkt.
Omdat PsyQ landelijk is georganiseerd, beschikken we ook
over een landelijk kennisnetwerk van specialisten. Behandelaars zijn daardoor in staat om op programmaniveau kennis met elkaar te delen, onderzoek te doen en de laatste
methoden en inzichten toe te passen. Hierdoor blijven onze
behandelprogramma’s actueel en zijn ze snel lokaal beschikbaar.
Op deze manier streeft PsyQ ernaar om haar patiënten
overal in Nederland de beste behandeling te bieden. Voor
behandelaars is het boeiend en motiverend om met onderzoek en innovatie bezig te zijn en zo op het hoogste niveau
te kunnen werken. Ik ben dan ook trots op waar PsyQ voor
staat: een prachtige, toekomstgerichte formule die een belangrijk onderdeel van de GGZ vormt. Én ik ben trots op de
divisie waar door medewerkers hard en met enthousiasme
wordt gewerkt om door middel van innovatie en onderzoek
een steeds betere kwaliteit te leveren.’

Maatschappelijk Verslag 2010 3

thom van lierop

‘Onderzoek leidt uiteindelijk tot een betere
behandeling van cliënten’

In samenwerking met universiteiten op het allerhoogste niveau onderzoek
doen en ggz-beleid daarop
aanpassen, is een bijzonder
belangrijke doelstelling van
PsyQ. Voor alle betrokken
partijen, zowel cliënten,
behandelaars als wetenschappers, heeft dat alleen
maar voordelen. Maar dat
vraagt tegelijkertijd veel
tijd en inzet.
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Als landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband
van een aantal GGZ-instellingen, waaronder Mondriaan, heeft
PsyQ zelf geen innoverend project aangemeld voor de Mondriaandag in 2010. Maar dat betekent allesbehalve dat PsyQ
niet bezig is met innovatie. De specialist in en behandelaar van
veel voorkomende psychische problemen, zette in 2010 sterk
in op wetenschappelijk onderzoek. Zo nam het programma
Persoonlijkheidsproblematiek PsyQ Heerlen actief deel aan
onderzoek van de Universiteit Maastricht. Thom van Lierop,
klinisch psycholoog/psychoanalyticus en manager zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen: ‘Bedoeling is dat er
een permanente onderzoekslijn met het departement experimentele psychopathologie van de Universiteit Maastricht
komt. De afgelopen jaren ging het specifiek om onderzoek
naar twee experimentele vormen van psychotherapeutische
behandeling van persoonlijkheidsproblemen waarbij naast de
persoonlijkheidsverandering de reductie van klachten en het
verbeteren van het sociaal functioneren onderzocht werd. De
schema focused therapy of SFT en de methode Sachse, werden vergeleken met elkaar en met treatment as usual.
Het onderzoek moet nog definitief afgerond worden, dus
over de uiteindelijke resultaten kan ik nu nog niets zeggen.
Maar andere onderzoeken elders in de wereld wijzen wel op
goede effecten. Daarom is de methode opgenomen in de
richtlijn behandeling persoonlijkheidsproblematiek.’

Effectievere zorg
Deelnemen aan academisch onderzoek is voor Mondriaan
belangrijk omwille van de vele voordelen en vernieuwing
van de zorg. Behandelingen kunnen beter worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Ze worden kosteneffectiever én
middelen kunnen effectiever worden ingezet. Thom van
Lierop: ‘Ook de behandelaars plukken er de vruchten van.
Zij worden getraind met nieuwe methodes en raken daardoor meer betrokken bij hun vak. Het enthousiasmeert hen.
Inmiddels worden de onderzochte behandelingen ook al actief ingezet. Zo hebben we behandelaars getraind in SFT
en zijn wij deze methode leidend gaan maken binnen de
deeltijdbehandeling. Deze SFT-methode heeft als voordeel
dat het cliënten meer houvast geeft. Het betekent ook dat
de verschillende behandelaars afkomstig uit verschillende
tradities, leren om in één taal met elkaar over de patiënten
te praten en meer betrokken te zijn bij de patiënt. Én dat
de verschillende interventies zich richten op hetzelfde doel.
De voordelen van het implementeren van nieuwe behandelmethoden dankzij wetenschappelijk onderzoek, beperkt
zich niet alleen tot PsyQ. Ook andere GGZ-instellingen kunnen er straks van profiteren. Uiteindelijk leidt het tot een
betere behandeling van cliënten, toch het voornaamste doel
van de samenwerking met de universiteit. ‘Maar wetenschappelijk onderzoek is ook een voorwaarde om evidence
based te kunnen werken,’ vindt Thom van Lierop. ‘En dat is
waar we meer en meer naartoe willen. Je gebruikt dan programma’s waarvan de werkwijze bewezen effectief is. Academisering in je beleid als zorginstelling opnemen, betekent
automatisch dat je daar andere afdelingen bij nodig hebt om
dat vorm te geven. Ook bijvoorbeeld bij de afdeling automatisering. De impact van de vernieuwing is dus niet alleen van
toepassing op één behandelteam.’

Langdurig proces
Inmiddels start medio 2011 alweer een nieuwe grootschalige
studie waarbij een specifieke behandeling voor borderlinepatiënten wordt vergeleken met treatment as usual. Naar
de toekomst toe hoopt Thom van Lierop vooral dat die verwetenschappelijking zich blijft doorzetten. Al is dat geen
gemakkelijke taak. ‘Dat is een langdurig proces, alleen al
omdat sommige behandelingen lang duren.
Zo’n onderzoek loopt verspreid over twee tot drie jaar. En
in die periode kan veel gebeuren. Patiënten die afhaken,
medewerkers die ergens anders gaan werken... Het betekent
in ieder geval dat de betrokkenen erg gemotiveerd moeten
zijn. Het vraagt immers best veel van alle partijen om vol te
houden.’

Iedereen profiteert
Toch zijn er genoeg voordelen voor alle betrokkenen om
geëngageerd te blijven. Voor de cliënt betekent deelname
een grotere succesgarantie dankzij een evidence based behandeling. Tegelijkertijd betekent het een voorkeurspositie
omdat cliënten niet op een wachtlijst belanden. Voor behandelaars betekent het het krijgen van een extra opleiding
en het opdoen van kennis van nieuwe methodieken. Wetenschappers tenslotte, kunnen promoveren. Thom van Lierop:
‘Op termijn profiteert iedereen ervan. Volhouden is dus erg
belangrijk. En daar zijn gelukkig genoeg redenen voor.’
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Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
Het thema veiligheid vormt een landelijk speerpunt. De visie
van Mondriaan op veiligheid is elders in dit jaardocument
verwoord (paragraaf 4.2). We kozen ervoor om het thema
veiligheid, als onderdeel van het kwaliteitsbeleid, voorlopig
onder te brengen in projectvorm. In 2010 kozen we voor een
nieuw VMS, waarvan de invoering in 2011 gebeurt binnen de
kaders van het geïntegreerd veiligheidsbeleid. Begin 2011 is
een pilot gestart. Mede aan de hand van deze bevindingen
wordt dit beleid in de loop van 2011 Mondriaanbreed toegepast.
De aandachtspunten voor 2011 zijn: uitvoeren interne audits,
(toezien op) uitvoeren acties naar aanleiding van de externe
HKZ-audit 2010, voorbereiden vervolg HKZ-audit in 2011,
herontwerp directiebeoordeling kwaliteitssysteem, herontwerp verbeterregister, veiligheidsbeleid en management/
prospectieve risicoanalyse, positionering/verdere ontwikkeling kwaliteit, veiligheid binnen de organisatie, training en
bijscholing (nieuwe) auditoren, evaluatie (gebruik) MAVIM,
evaluatie (kwaliteits)portaal en opschoning van kwaliteitsdocumenten.

Kwaliteit info/registratie en gegevensbeveiliging
De impulsen van de afgelopen jaren hebben hun vruchten
afgeworpen. De kwaliteit van de registratie en informatievoorziening is zichtbaar verbeterd. Dat wordt bevestigd
door de uitkomsten van de AO/IC controles en de conclusie
van de accountant in de managementletter d.d. 25 november 2010 dat de kwaliteit van de AO/IC in 2010 zichtbaar is
verbeterd.

Kwaliteit van gebouwen
In het strategisch huisvestingsplan heeft Mondriaan een
aantal uitgangspunten gekozen met betrekking tot de kwaliteit van de gebouwen.
Voor klinische intensieve zorg worden panden veelal in eigendom gerealiseerd op de hoofdlocaties. Basiskwaliteitseisen voor nieuwbouw omvatten eenpersoonskamers met eigen sanitair. Beschermd Wonen-plekken worden geleidelijk
getransformeerd van units voor groepswonen naar wonen in
individuele eenheden. Deze eenheden zijn bij voorkeur geclusterd en gelokaliseerd in wijken verspreid over Parkstad
Limburg. Eigendomspanden worden afgestoten en gekozen
is voor huur en samenwerking met woningbouwcorporaties.
Kantooromgevingen worden ingericht volgens het principe
van gedeelde werkplekken en gedeelde spreek- en behandelkamers. Afhankelijk van het zorgprogramma bevinden
ambulante behandelvoorzieningen zich op hoofdlocaties of
verspreid over stedelijke agglomeraties in Limburg en Brabant.
In 2010 zijn de volgende nieuwe huisvestingslocaties in gebruik genomen: PsyQ, Oranjeplein Maastricht en Welrade
Heerlen, FACT team en Dag Activiteiten Centrum (DAC)
Maastricht in de Turennestraat Maastricht. De aanpassingen
van gebouw Welland in Heerlen zijn afgerond voor huisvesting van het CFPZ.
Als gevolg van toepassing van een nieuwe aanpak inzake

dwang en drang, is een aantal separeervoorzieningen op de
locatie John F. Kennedylaan buiten gebruik gesteld.
De nieuwbouw voor ouderenpsychiatrie, die een absolute
kwaliteitsimpuls zal geven aan de divisie Ouderen, is een
stap dichterbij gekomen door de borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).

Brandveiligheid
Bestaande gebouwen worden aangepast om te voldoen aan
brandveiligheidseisen. In Vijverdal Maastricht is in ruime
mate geïnvesteerd in het bestaande gebouw om de gebouwelijke brandveiligheid te garanderen. Ook buitenlocaties
zijn geanalyseerd naar aanleiding van gewijzigde wet- en
regelgeving. Aanpassingen als gevolg hiervan zijn in uitvoering. In paragraaf 4.6 (Kwaliteit ten aanzien van de medewerkers) gaan wij gedetailleerder in op het thema brandveiligheid.

4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van
patiënten
4.4.1.

Kwaliteit van zorg

Prestatie-indicatoren 2010
Inleiding
In het jaarverslag 2006 is voor het eerst de kwaliteit van de
zorg van de GGZ en verslavingszorg beschreven aan de hand
van prestatie-indicatoren. Nu, vijf jaar later, is ook de set
prestatie-indicatoren voor de forensisch psychiatrische zorg
(FPZ) beschikbaar. De nieuwe processen van de FPZ en de
daaraan gekoppelde informatiestromen, waaronder aspecten van de kwaliteit, worden de komende jaren geoptimaliseerd. De methode die wordt gevolgd bij de ontwikkeling
van de prestatie-indicatoren is het tegelijkertijd verzamelen,
interpreteren en valideren van gegevens. Vanwege dit specifieke ontwikkelproces is het benchmarken, onderling vergelijken van uitkomsten tussen instellingen, nog niet goed
mogelijk. Ook het formuleren van trends binnen de eigen
instelling is maar ten dele mogelijk. Wel is het zinvol om aan
de hand van opvallende uitkomsten aspecten van de kwaliteit van zorg nader te onderzoeken.
De prestatie-indicatoren zijn ingedeeld in de drie thema’s
effectiviteit, veiligheid en cliëntgerichtheid. De prestatie-indicatoren worden aangeleverd aan en verwerkt door Zichtbare Zorg. Op het moment van schrijven van dit verslag is
dit proces nog niet afgerond. Onderstaand wordt desalniettemin van een aantal prestaties verslag gedaan.
Effectiviteit van de behandeling
Mondriaan heeft voor het meten van de effectiviteit van de
behandeling meetinstrumenten beschikbaar, die onderdeel
uitmaken van de Zorgmonitor. Naast de collegiale observatie en rapportage wordt een gestandaardiseerd interview
afgenomen betreffende psychische, somatische en sociale
aspecten. Hierbij worden gevalideerde instrumenten zoals
de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) en de Camberwell
Assessment of Need (CAN) gehanteerd. De Zorgmonitor
wordt afgenomen bij de patiënten in de Integrale Zorg en is
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in 2010 voor het eerst bij de patiënten van FPZ afgenomen.
Er zijn echter bij de FPZ nog onvoldoende tweede metingen
gedaan om over veranderingen in de ernst van de problematiek van deze patiënten te kunnen rapporteren. Voor de
andere patiëntengroepen zal in het kader van het eerder
genoemde ROM-traject gedurende 2011 gestart worden met
voor- en nametingen.
In de Integrale Zorg van Mondriaan is bij 2.807 patiënten
veranderingen in de ernst van de problematiek gemeten. In
482 gevallen (17,2%) was er een stabilisatie van de klachten.
Bij 3,8% was er een vermindering van de klachten.
Bij 203 van deze langdurig in zorg zijnde patiënten is de
verandering in het dagelijks functioneren gemeten.
Bij 25 (12,3%) is dit verbeterd en bij 157 (77%) is dit functioneren gestabiliseerd.
Een belangrijke indicator voor de effectiviteit van de behandeling in de FPZ is het delictrisico. In 2010 waren 106 patiënten in klinische behandeling. Bij 87 van deze patiënten is
met de Historical Clinic Risk Management-20 (HCR-20) het
delictrisico ingeschat. Hiervan is bij 39 patiënten zowel een
voor- als een nameting gedaan. Bij 28 patiënten (72%) is dit
risico afgenomen en in 7 gevallen (18%) is dit gestabiliseerd.
Van de patiënten die op enig moment in 2010 ambulant in
behandeling waren, zijn 7 patiënten gedurende de strafrechtelijke titel gerecidiveerd. Bij de klinisch opgenomen
patiënten was dit bij geen enkele patiënt het geval.
Drop-out
In de FPZ hebben 29 (36%) van de 81 patiënten waarbij
een diagnose is gesteld de behandeling eenzijdig gestaakt
(drop-out). In de GGZ en verslavingszorg hebben 559 (11,4%)
van de 4.897 patiënten de behandeling eenzijdig beëindigd.
Het hoogste percentage drop-out (21,1%) heeft als diagnose
‘aan een middel gebonden stoornissen’.
Diagnosegroep

Drop-out GGZ-VZ
in 2010

Wachttijden
In de set prestatie-indicatoren 2010 worden enkel de wachttijden van de FPZ gevraagd. De gemiddelde wachttijd voor
een ambulante behandeling in de forensische psychiatrische
zorg is 87 dagen en de gemiddelde wachttijd voor een klinische behandeling is 49 dagen.
Nadat de behandeling is afgesloten, draagt het Centrum
FPZ zorg voor de continuïteit van de zorg. De patiënt die
vervolgzorg nodig heeft, is in 87% van alle gevallen doorverwezen naar vervolgzorg binnen Mondriaan. Daarnaast wordt
melding gedaan aan de verwijzende partij, meestal de reclassering.
Separatie
Van de 106 patiënten die in 2010 in klinische behandeling
waren in de forensische psychiatrische zorg, zijn 9 patiënten
een of meerdere keren gesepareerd. De gemiddelde duur
van de 23 insluitingen in de separeer is 7,7 uren. De separaties vonden allen plaats in het kader van het behandelplan
en daarmee met instemming van de patiënt.
Ongeveer een derde van de patiënten die in 2010 gedwongen opgenomen waren, zijn één of meerdere keren gesepareerd. Er waren 1.399 gedwongen insluitingen in een
separeer en 3.473 gedwongen afzonderingen. Uit de gegevens blijkt dat vijf patiënten heel vaak zijn gesepareerd. De
gemiddelde duur van de medicatietoediening onder dwang
was 97 dagen. In enkele gevallen krijgen patiënten langdurig dwangmedicatie.
Somatische screening
In de forensische zorg wordt 100% van alle nieuw opgenomen patiënten somatisch gescreend. Bij de GGZ/VZ is dit,
in een steekproef van 25 patiënten, 88,8%. De protocollen
voor somatische screening worden door geheel Mondriaan
goed toegepast.

Totaal uitgeschreven Percentage
in 2010
drop-out

Aan een middel gebonden
stoornissen

383

1.815

21,1%

Angststoornissen

46

759

6,1%

Delirium, dementie en
amnestische en andere
cognitieve stoornissen

11

233

4,7%

Overige diagnoses

82

963

8,5

Persoonlijkheidsstoornissen

18

371

4,9%

Schizofrenie en andere
psychotische stoornissen

0

3

0,0%

Stemmingsstoornissen

5

47

10,6%

Stoornissen in de kindertijd

14

706

2,0%

Totaal

559

4.897

11,4%
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Ontwikkelingen ROM binnen Mondriaan
Op 5 juli 2010 is een bestuurlijk akkoord gesloten tussen
GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de transparantie in de zorg. Kern hiervan vormt de ROM. ROM is
een verzamelbegrip voor het routinematig meten van het
klachtenbeloop, het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit van patiënten. ROM wordt toegepast door het gebruik van gestandaardiseerde meetinstrumenten en beoogt
de zorgverlening en -inrichting te verbeteren door:
• het routinematig monitoren van uitkomsten in het individuele zorgproces met zo nodig bijstelling ervan;
• het routinematig managen met als doel het op geaggregeerd niveau gebruiken van meetgegevens.
Op landelijk niveau is afgesproken dat in 2011 bij 20% van
patiënten uitkomstmetingen worden verricht, oplopend tot
50% van de patiënten in 2014.
Mondriaan onderschrijft het belang van de toepassing van
ROM en wil zich minimaal conformeren aan genoemde afspraken op landelijk niveau. Om die reden besloten bestuur
en directeuren in de loop van 2010 tot een invoering van
ROM en een bundeling van activiteiten in een passende projectstructuur. Het inmiddels opgestelde projectplan voorziet
in een samenhangende invoering van meetinstrumenten,
aanlevering van de gegevens aan een landelijke databank
en verbetering van de zorgprocessen. Privacy van patiënten
en medewerkers krijgt bijzondere aandacht.

dienen te worden geïnterpreteerd, wordt hier het aantal suïcides (meldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg)
van bij Mondriaan in behandeling zijnde patiënten gemeld:
11 (2008), 12 (2009), 9 (2010). Mondriaan evalueert elke suï
cide uitgebreid en voorziet de evaluatie zo nodig van beleidsaanbevelingen.
Dwangtoepassingen
Mondriaan heeft een actief beleid, gericht op het terugdringen van dwangtoepassingen. De MiMa commissie vormt de
motor achter dit beleid.
De MiMa commissie heeft als doelstelling en taak om aan de
Raad van Bestuur en geneesheer-directeur te rapporteren
en te adviseren over de toegepaste dwangbehandelingen
binnen Mondriaan.
Dat doet zij tegen de achtergrond van het in- en extern gevoerde beleid en de ontwikkelingen daaromtrent. Betrokken
organisatieonderdelen ontvangen periodiek cijfermatige
overzichten.
In onderstaande tabel zijn de uren separatie van 2008, 2009
en 2010 uit de Argusregistratie met elkaar vergeleken. In
2009 is de Forensisch Psychiatrische Afdeling Verslaafden
gestart. In deze vergelijking staan alle in Argus-geregistreerde uren separatie vermeld.
Tabel vergelijking uren separatie 2008, 2009 en 2010

Patiëntveiligheid
Visie op patiëntveiligheid
In onze verslaglegging over 2009 gaven we al aan het patiëntveiligheidsbeleid binnen Mondriaan formeel te hebben
ingebed in een geïntegreerd veiligheidsbeleid (patiëntveiligheid, medewerkerveiligheid, veiligheid maatschappij).
Patiëntveiligheid kreeg concreet vorm in de thema’s suïcidepreventie, dwangtoepassingen, medicatieveiligheid en
middelenbeleid. In 2010 kregen die thema’s een vervolg.
Ook voegden we gerelateerde thema’s toe: de toepassing
van het professioneel statuut en besluitvorming met betrekking tot een nieuw VMS.
In september 2010 kreeg het Mondriaanbeleid dat gericht is
op het vergroten van de patiëntveiligheid een impuls door
de oprichting van een werkgroep. De participatie daarin
door de patiënten is hierbij van belang. De wijze waarop die
participatie gestalte krijgt, wordt nog nader onderzocht. De
werkgroep heeft als taken de verbetertrajecten op genoemde thema’s in gang te zetten, af te stemmen en te coördineren. De werkgroep legt daarbij ook een directe relatie met
een nieuw VMS dat naar verwachting begin 2011 wordt geïntroduceerd binnen de kaders van het geïntegreerd veiligheidsbeleid. In het vervolg van deze paragraaf over patiënt
veiligheid behandelen we de genoemde thema’s.
Suïcidepreventie
Het protocol gegevensvoorziening bij overdracht van de patiënt is gericht op suïcidepreventie. Het beleid op grond van
het ‘kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit’ (GGZNederland, 2009), is in ontwikkeling. Met de kanttekening
en waarschuwing dat cijfers altijd met de nodige reserves

Aard

Jaar

Gedwongen Vrijwillig
opgenomen opgenomen

Totaal

Akkoord

2008
2009
2010

3.473
5.404
5.523

4.325
2.059
2.577

7.799
7.463
8.100

Dwang

2008
2009
2010

5.684
1.264
10.827

8
7
2

5.692
1.271
10.829

Nood

2008
2009
2010

4.845
1.993
2.794

235
100
55

5.080
2.093
2.849

Totaal

2008
2009
2010

14.002
8.661
19.144

4.568
2.166
2.634

18.571
10.827*
21.778

* Inclusief Forensisch Psychiatrische Afdeling Verslaafden die in 2009 is gestart.

Over het algemeen valt de tendens van de afname van separaties op. Waar vorig jaar een toename van het aantal
uren vrijwillige separaties bij gedwongen opgenomen patiënten opviel, laat 2010 een opvallend grote toename van
het aantal uren gedwongen separaties bij gedwongen opgenomen patiënten zien. Uit nadere analyse blijkt ook dit
jaar weer dat het hierbij om een klein aantal patiënten (5)
gaat dat ‘verantwoordelijk’ is voor ongeveer 10.000 uur aan
extra separatie. Het betreft chronische patiënten met vooral
complexe problematiek en middelengebruik. Separaties bij
deze groep zijn vaak onvoorspelbaar, langdurig en minder
beïnvloedbaar door algemene beleidsinterventies. Een meer
op de specifieke individuele problematiek toegesneden be-
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nadering is bij deze groep noodzakelijk.Voor het overige komen de uren in 2009 en 2010 nagenoeg overeen.
Tabel aantal gesepareerde patiënten per jaar
Jaar

Gesepareerde
gedwongen
opgenomen
patiënten

Gesepareerde
vrijwillig
opgenomen
patiënten

Totaal aantal
gesepareerde
patiënten

2009

82

38

116*

2010

81

34

112*

* Enkele patiënten zijn gedurende een periode gedwongen opgenomen maar zijn daarvoor en/of daarna in hetzelfde jaar ook
vrijwillig opgenomen

Het aantal patiënten dat in 2009 en 2010 tijdens een periode van gedwongen en vrijwillige opname (tabel 2) werd
gesepareerd, komt nagenoeg overeen. In voorgaande jaren
daalde het aantal gesepareerde patiënten. Op basis van
bovenstaande gegevens lijkt dit aantal zich te stabiliseren
en lijken de beleidsinterventies aldus hun vruchten te hebben afgeworpen. Nadere analyse leert dat, zoals ook boven
vermeld, een gering aantal dezelfde personen gesepareerd
moeten worden.
Om het separeren in 2011 waar mogelijk nog verder terug te
dringen zal, naar de mening van onze commissie, dan ook
verdere aanscherping nodig zijn, vooral op individueel niveau. Het lijkt hierbij vooral zaak patiënten die de grens van
500 uren separatie passeren tijdig op te merken en bij hen
extra aandacht te besteden aan het individuele (separatie)
beleid.
De MiMa commissie stelt hierbij een signaleringssysteem
voor dat de betrokken behandelaren tijdig informeert over
deze exceptionele situatie met het verzoek het beleid nogmaals goed onder de loep te nemen. Verder kan gedacht
worden aan het samenstellen van een intern deskundigheidsforum dat, eventueel analoog aan het landelijke Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), samen met de
betreffende behandelaren naar alternatieven zoekt.
De MiMa commissie en de projectgroep Dwang en Drang
hebben voorgesteld om gezamenlijk een interne audit te organiseren, waarbij een beroep wordt gedaan op de ervaring
en deskundigheid van interne auditoren.
In het in 2010 verschenen rapport ‘Drie jaar Argus, een rapportage over toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen
in 2007–2009’ ziet de commissie haar conclusies van 2009
bevestigd. In dit rapport staat dat er binnen Mondriaan
sprake is van een zichtbare afname van het aantal gestarte
separaties (63-67%), al lijkt de duur ervan toe te nemen.
Verder blijkt dat de stijgende ontwikkeling op het gebied
van afzondering en gedwongen medicatietoediening los
lijkt te staan van separatiecijfers. Kortom: het één compenseert het ander niet.

Medicatieveiligheid
Met betrekking tot de medicatieveiligheid verdienen twee
zaken de aandacht: de opzet van een pilot voor de verbetering van de overdacht van medicatiegegevens bij opname
en ontslag van de patiënt én de uitrol over alle divisies van
de antipsychoticamonitor (een systematische controle op
bijwerkingen van psychofarmaca).
De geneesmiddelendistributiecommissie speelt een belangrijke rol bij de bevordering van de medicatieveiligheid. De
commissie streeft naar een doelmatig geneesmiddelengebruik binnen Mondriaan en stelt zich verder ten doel een
kwaliteitssysteem voor een doelmatige en efficiënte geneesmiddelendistributie te bevorderen.
Belangrijke ontwikkelingen in 2010:
• Een apothekersdienst voor alle locaties van Mondriaan.
Begin 2010 bracht Mondriaan de geneesmiddelenvoorziening onder bij één apotheek (Atrium MC) met een
toezichthoudend apotheker voor al haar locaties. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de harmonisering
en uniformering van de geneesmiddelendistributie op de
Mondriaanlocaties.
• Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS). In het najaar
van 2010 koos Mondriaan voor de aanschaf van een EVS
via Centrasys. Er werd met de implementatie gestart via
een pilot bij de divisie Ouderen, locatie Maastricht. Naar
verwachting is het EVS begin 2012 operationeel voor alle
Mondriaanlocaties. Daarmee voldoet Mondriaan dan aan
de wettelijke verplichting om vanaf 1 januari 2012 te beschikken over een elektronisch voorschrijfsysteem.
• Geïndividualiseerd medicatiedistributiesysteem. Vrijwel
parallel aan de keuze voor een EVS is besloten om het
uitzetten van medicatie binnen Mondriaan te automatiseren. Daarmee wordt het proces vanaf de apothekersdienst van het Atrium MC naar de patiënt veiliger
(minder fouten) en efficiënter (minder handelingen van
verpleegkundigen). Vanwege de implementatie van het
EVS en de Richtlijn Overdracht Medicatiegegevens is besloten om het systeem in 2012 toe te passen.
• Verbeterslag voor het melden van medicatiefouten door
de MIP. In 2010 is het meldingsformulier Melding Incidenten Patiënten op het onderdeel medicatiefouten
verbeterd. Daarmee is de aansluiting gerealiseerd op de
Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR). Door de
herziening van het formulier worden medicatiefouten
beter getraceerd en verbeteracties gericht uitgezet. Ook
is een benchmark met landelijk vergelijkbare instellingen
mogelijk geworden.
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Middelenbeleid
Zoals eerder aangegeven zijn ook de activiteiten van de
commissie middelenbeleid onderdeel van een meeromvattend project, gericht op het aanbrengen van samenhang in
alle activiteiten die het vergroten van de patiëntveiligheid
beogen. Het ontwikkelen en uitvoeren van een geïntegreerd
beleid heeft in onze ogen duidelijk een inhoudelijke meerwaarde.
In 2010 is de beleidsontwikkeling op het gebied van de bestrijding van misbruik van en overlast door alcohol en drugs
gereactiveerd. Mondriaan heeft een commissie middelenbeleid onder leiding van de geneesheer-directeur. In 2010
richtte de commissie zich op patiënt- en organisatiegebonden aspecten. Zo zijn enkele bouwkundige aanpassingen
met preventieve werking gerealiseerd, zoals de mogelijkheid
om bepaalde toegangen te sluiten. Verschillende klinische
afdelingen op de locaties in Maastricht en Heerlen zijn bezocht om concrete maatregelen te treffen ter bestrijding
van alcohol- en drugsgebruik. Daarbij werd herhaaldelijk
een drugshond ingezet (20 maal). In totaal werden 42 maal
voorwerpen en middelen (drugs) in beslag genomen en beschikbaar gesteld aan de politie.

De constructieve samenwerking heeft geleid tot een stevigere verankering van het thema middelengebruik in het
systeem. We verwachten daarom dat misstanden eerder opgespoord en voorkomen worden. Het is niet realistisch om
te stellen dat er geen bedreigingsgevaar meer bestaat als
gevolg van middelengebruik. Dat is er nog steeds. Maar de
betere borging in het systeem verhoogt de alertheid hierop.
Melding Incidenten Patiënten
Mondriaan heeft een door de Raad van Bestuur ingestelde
commissie MIP. De commissie heeft tot doel bij te dragen
aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de patiëntenzorg. De meldingen van incidenten in de patiëntenzorg vormen een belangrijke bron voor de verbetering van
de patiëntveiligheid. Deze incidenten worden geregistreerd
als MIP-meldingen. Op grond van de meldingen en analyses
daarvan adviseert de MIP-commissie de Raad van Bestuur,
de geneesheer-directeur en divisiedirecties over bewaking
en verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg.
Het totaal aantal meldingen over 2010 bedraagt 1.781. Dit
is een stijging van 33% ten opzichte van 2009. Het aantal
agressie-meldingen is gestegen van 540 in 2009 naar 762 in
2010; dit betekent een stijging van 42%.

Tabel in beslag genomen voorwerpen en middelen (drugs)
Tabel aantal en soort meldingen incidenten en (bijna) ongevallen

Middelen 2010
Messen

4

Cocaïne

3

Wiet

15

Joints

5

Hasj
XTC pillen

Heroïne/Bruin

Incident

2007

zakjes/porties

Agressie-incident

21
onbekende hoeveelheid
6

2008

2009

763

544

540

766

12

3

17

30

Medicatiefout

209

184

248

365

Overige incidenten

148

82

74

85

Schade/vernieling

64

58

100

254

Valincident

294

287

335

252

Vermissing

16

15

23

29

1.506

1.173

Brand
onbekende hoeveelheid

Speed
Amphetamine

bolletjes

bolletjes
onbekende hoeveelheid

In voorgaande jaren is door de commissie een beleid ontwikkeld en gestart om meer aandacht te geven aan middelengerelateerde behandelplannen. In dat verband is in 2010
met behandelverantwoordelijken en psychiaters uitgebreid
overlegd over het behandelbeleid bij een aantal patiënten.
Gedurende de afgelopen vier jaar verrichtte Mondriaan veel
inspanningen rondom middelengebruik. Daarbij zijn veel
in- en externe disciplines betrokken en spelen de twee benoemde locatiebeheerders, die ook lid zijn van de commissie
middelenbeleid, een belangrijke rol. Het Mondriaan Portaal
heeft een aparte site die tevens de ingang is tot het Meldpunt Middelenmisbruik. We scherpten regels aan en intensiveerden het toezicht op naleving ervan. Ook stelden we de
afspraken vast over het doen van aangifte en communiceerden deze binnen de organisatie.

Totaal

*

1.337

2010

1.781

* Dit aantal wijkt licht af van het gerapporteerde aantal incidenten in
het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008. Dat houdt
verband met incidenten die betrekking hebben op 2008 maar pas in 2009
werden gemeld en behandeld.

Het aandeel van de agressie-incidenten ten opzichte van
het totaal aantal incidenten, is 43%.
Het blijkt dat 130 patiënten verantwoordelijk zijn voor een
groot deel (73%) van de agressie-incidenten.
Bij verdere analyse blijkt dat een klein aantal (14) van deze
patiënten 30% van de agressie-incidenten veroorzaakt.
Deze cijfermatige analyse is aanleiding om een verdere inhoudelijke analyse te doen. De gegevens zijn herleidbaar tot
afdelingen maar ook tot individuele patiënten. Nagegaan
zal worden of er maatregelen genomen kunnen worden om
agressie te voorkomen en daarmee het aantal agressiemeldingen te verminderen.
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In 2010 zijn 30 brandmeldingen geweest. Het overgrote deel
van de brandmeldingen kwam van IZ, waarbij het in 9 gevallen
ging om een melding van een potentiële brand (het door een
patiënt in een asbak achterlaten van een brandende sigaret).
Het aantal medicatie-incidenten is 20% ten opzichte van
het totaal. De aard van een medicatie-incident is vaak een
foute verstrekking van medicatie door het verplegend personeel. Bijvoorbeeld een onjuiste dosering, het niet correct uitzetten van medicatie, het niet op het juiste tijdstip
verstrekken van medicatie of het niet verstrekken van de
voorgeschreven medicatie. Met name het voorschrijven van
medicijnen voor ADHD-patiënten moet zeer strikt op een
bepaald tijdstip gebeuren. Wanneer de verstrekking door
omstandigheden 10 minuten te laat gebeurt is dit een incident dat gemeld moet worden.
Het aantal valincidenten is in 2010 lager dan voorheen. Van
de valincidenten vindt 80% plaats bij patiënten van de divisie Ouderen.
De MIP-commissie heeft in het verslagjaar onder meer aandacht besteed aan:
• Het uitbrengen van adviezen met betrekking tot de
inrichting van medicijnkamers, personele bezetting tijdens 24-uurs achterwacht en periodieke controle van
verpleegkundige artikelen.
• Bijzondere meldingen. Alle bijzondere meldingen hebben
geleid tot een advies aan betrokken melder of aan diens
leidinggevende.
• Meldingen met een grote impact zijn gestuurd naar en
besproken met de geneesheer-directeur of met de betrokken ‘lijnmanager’.
• In samenwerking met de ziekenhuisapotheker is per
1 juli 2010 gestart met een gewijzigd formulier voor de incidentmeldingen rondom medicatie. Het huidige formulier is geënt op het landelijk ontwikkelde CMR formulier.
• In 2010 is de communicatie verbeterd. Alle melders
hebben een reactie per e-mail ontvangen. Meldingen die
nader onderzoek vergden, werden van een advies voorzien aan de melder en de overige betrokken personen op
de betreffende afdelingen.
• De interne ontwikkelingen rondom de inrichting en
implementatie van een VMS krijgen momenteel vorm en
inhoud door een ingestelde stuurgroep. In dat kader is
de verwachting dat er in 2011 een geïntegreerde, digitale
meldingsprocedure wordt geïntroduceerd.
Toepassing professioneel statuut
Markant in 2010 was de verdere homogenisering van het
primaire proces door de - conform professioneel statuut structurele vastlegging in het EPD van de bevindingen van
de behandelverantwoordelijke en de bij de behandeling betrokken psychiater.

4.4.2. Klachten
Mondriaan heeft een klachtenregeling die van toepassing
is op de behandeling van klachten op grond van de WKCZ
en de Wet Bopz. De klachtenregeling beschrijft de samenstelling van de klachtencommissie, de wijze van benoeming,
schorsing en ontslag van de leden en de taken en bevoegdheden van de commissie. De commissie kan een voorlopige
voorziening treffen. Tevens kan de commissie de Raad van
Bestuur adviseren een beslissing of besluit waartegen een
klacht is gericht, geheel of gedeeltelijk te schorsen. Zij kan
informatie inwinnen, personen en deskundigen horen en
bescheiden en dossiers raadplegen, mits dit geschiedt met
toestemming van de cliënt. Verweerder wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de klacht. Klager
en verweerder worden in een zitting van de commissie gevraagd mondeling een toelichting te geven. Beide partijen
kunnen een verzoek doen om separaat te worden gehoord.
Mondriaan brengt aan klager en verweerder geen kosten in
rekening voor de behandeling van de klacht. Klager en verweerder kunnen zich laten bijstaan. De klager is bevoegd
zijn/haar klacht in te trekken.
De klachtencommissie heeft een huishoudelijk reglement.
Dit reglement regelt de indiening, de administratieve behandeling en de niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid van klachten. Tevens regelt het:
• de (bewaking van) behandelings- en beslissingstermijnen;
• de inhoudelijke voorbereiding en mondelinge behandeling van de klacht door de commissie;
• de beraadslaging en de schriftelijke uitspraak van de
commissie;
• het rooster van aftreden;
• de bewaartermijnen van de klachtdossiers.
De klachtenregeling en het huishoudelijk reglement van de
klachtencommissie Mondriaan liggen ter inzage bij de medische administratie, het informatiecentrum voor patiënten,
de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP), de CCR en de divisiesecretariaten. Ze zijn ook te vinden op intranet (portaalsite, kwaliteitsdocumenten). Verder melden de informatiebrochures voor patiënten het bestaan van de klachtenregeling.
Er is een brochure ‘Klachten voor cliënten’. Hierin wordt
verwezen naar de klachtenregeling en wordt aangegeven
waar deze is op te vragen. De klachtenprocedure en de wijze
waarop een klacht kan worden ingediend worden in de folder kort beschreven. De brochure is verkrijgbaar bij de medische administratie, het informatiecentrum voor cliënten,
de patiëntenvertrouwenspersoon, de CCR en de divisiesecretariaten. Ook is ze te vinden op de website en de portaalsite. De brochure zit standaard bij de informatiepakketten
die nieuwe cliënten bij hun intakegesprek ontvangen.
In het verslagjaar werden voor cliënten twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de klachtenregeling en
de wijze waarop iemand een klacht kan indienen.
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Klachtencommissie
De klachtencommissie heeft een voorzitter en vicevoorzitter, beiden zijn jurist. Ze zijn niet bij de zorgaanbieder in
dienst of anderszins werkzaam voor de zorgaanbieder en
daarom onafhankelijk ten opzichte van de WKCZ. Doordat
beiden jurist zijn, wordt ook voldaan aan de vereisten van
de Wet Bopz. In de klachtencommissie zitten vertegenwoordigers van verschillende disciplines binnen Mondriaan.
Naast de medewerkers van Mondriaan heeft de commissie
nog vier externe leden, waarvan drie op voordracht van de
Cliëntenraad.
Een ambtelijk secretaris en een vervanger, beiden met een
juridische achtergrond, ondersteunen de klachtencommissie. Een hoorcommissie behandelt de klachten van cliënten.
Deze commissie bestaat uit minstens drie leden, waaronder
de onafhankelijke voorzitter. Bij een Bopz-klacht bestaat de
hoorcommissie uit de onafhankelijke voorzitter (tevens jurist), een psychiater, een medewerker en een lid dat werd
voorgedragen door de CCR.
Bij een WKCZ-klacht is er een psychiater aanwezig als de
aard van de klacht hierom vraagt. Gezien het feit dat de
behandeling van een Bopz-klacht binnen twee tot maximaal
vier weken moet plaatsvinden, bleek het gedurende het verslagjaar niet eenvoudig om een psychiater te vinden die in
de gelegenheid was zitting te nemen in de Bopz-hoorcommissie. Als oplossing van dit probleem is een aantal psychiaters persoonlijk benaderd met de vraag lid te worden van
de klachtencommissie en in die zin als eerste benaderd te
kunnen worden voor de behandeling van een Bopz-klacht.
Op deze wijze kan deze beperkte groep psychiaters expertise opdoen ten aanzien van het behandelen van klachten
naar aanleiding van beslissingen op grond van de wet Bopz.
In het verslagjaar ontving de klachtencommissie in totaal 86
klachten, waarvan 69 in het kader van de WKCZ en 17 in het
kader van de Wet Bopz. 46 Klachten zijn door de klachtencommissie in een hoorzitting behandeld. Van de klachten
die niet in een hoorzitting zijn behandeld, zijn 11 klachten
ingetrokken na bemiddeling, 8 niet ontvankelijk verklaard
door de klachtencommissie, 11 bemiddeld en 5 overgedragen
aan de PVP voor verdere afhandeling. 5 Klachten konden
niet in behandeling worden genomen omdat de klachtbrief
niet duidelijk was en de klager niet inging op het verzoek
om de brief nader toe te lichten.
Afhandeling klachten

Bopz

Wkcz

Totaal

Hoorzitting

12

34

46

Ingetrokken (na bemiddeling)

0

11

11

Klacht niet duidelijk door
ontbreken informatie

1

4

5

Niet-ontvankelijk

1

7

8

Bemiddeling/actie divisie

3

8

11

Doorgestuurd naar PVP ter
afhandeling

0

5

5

Totaal binnengekomen klachten

17

69

86

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de
uitspraken van de klachtencommissie ten aanzien van 39 in
een hoorzitting behandelde klachten. Voor 7 behandelde
klachten moet de klachtencommissie nog een uitspraak doen.
Uitspraken

Bopz

Wkcz

Totaal

Gegrond

3

5

8

Ongegrond

9

17

26

Deels (on-)gegrond

0

2

2

Afspraken

0

1

1

Niet ontvankelijk

0

2

2

Uitspraak volgt

0

7

7

Totaal uitspraken

12

34

46

Ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal ingediende
Bopz-klachten gestegen. Een mogelijke oorzaak hiervan kan
te maken hebben met het feit dat Mondriaan sinds begin
2010 beschikt over vaste patiëntenvertrouwenspersonen die,
in vergelijking met voorgaande jaren, voor een hoger aantal
uren per week ingezet worden. Door omstandigheden kon
de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon voorheen op de
locatie Heerlen enkel een vervangende patiëntenvertrouwenspersoon voor een beperkt aantal uren inzetten.
De klachtencommissie heeft in het jaar 2010 drie aanbevelingen gedaan naar aanleiding van een klachtbehandeling.
Soort klacht

Bopz

Wkcz

Totaal

Dwang

13

3

16

Behandelplan/diagnose

0

14

14

Medicatie

0

3

3

Dossier en informatie

1

2

3

Bejegening

1

19

20

Onvoldoende zorg(vuldig)

0

3

3

Hotelfunctie

1

2

3

Huisregels

1

7

8

Overplaatsing/opname/ontslag

0

10

10

Geldbeheer/overige kosten

0

3

3

Wachtlijst

0

2

2

Overig

0

1

1

Totaal

17

69

86

De commissie adviseert de Raad van Bestuur;
1. de vernietiging van dossiers aan een kritische beschouwing te onderwerpen en haar cliënteninformatie hierop
aan te passen;
2. de toepassing van het beleid ten aanzien van de reiskostenvergoeding voor klinisch opgenomen cliënten nader te bezien en te expliciteren;
3. (nadere) afspraken te (doen) maken met Bureau Jeugdzorg Limburg over de samenwerking in de ketenzorg en
een betere aansluiting van de verschillende zorgcircuits
op elkaar om op die manier herhaling in vergelijkbare situaties te voorkomen.
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Wim zillen, directeur Integrale zorg Parkstad, over
het winnende project Akkerweide:

‘Een plek in de
samenleving heeft
de toekomst’
‘Binnen de geestelijke gezondheidszorg krijgt IZ de hardcore: mensen die soms ver van de realiteit afstaan en het
contact met de werkelijkheid zijn verloren. Cruciaal is dat
die cliënten vaak niet via de kortste weg geholpen kunnen worden. Sommige cliënten blijven hun leven lang aan
ons verbonden. Daarom is onze focus veel meer gericht op
cliëntenbinding en het opbouwen van een langdurige klant
relatie.
Dat is niet altijd een dankbare taak. Cliënten zien vaak niet
in dat ze ziek zijn, lopen in zeven sloten tegelijk en hebben
soms weinig motivatie om aan eigen herstel te werken. Dat
vraagt enorm veel motivatie van al onze hulpverleners. Ik
ben trots op hun inzet.
Akkerweide, het winnende innovatieve Mondriaanproject
van 2010, is hier een prachtvoorbeeld van. We herhuisvestten middenin een wijk mensen die jarenlang in de kliniek
zaten. En geven hen een plek terug in de samenleving.
Varianten van wonen en opvang buiten een instellingsterrein heeft de toekomst. Het zal nog verder uitgewerkt worden, maar je ziet nu al dat cliënten steeds zelfstandiger
kunnen wonen. Bijvoorbeeld dankzij wijkinitiatieven zoals
‘Tafeltje Dekje’. We streven ernaar cliënten zo kort mogelijk
in de kliniek te houden en zien dat dat werkt. Eén van de
buurmannen van Akkerweide was bijzonder kritisch tijdens
de verhuizing en hield alle ontwikkelingen met argusogen in
de gaten. Na de eerste week kwam hij vertellen hoe hij de
cliënten had zien veranderen. Eerst liepen ze met gebogen
hoofd, onzeker en bang voor wat zou komen. Daarna liepen
ze rechtop, vol trots. Mooier dan dat kun je het niet hebben. Het is een veelbelovende opening naar alles wat nog
mogelijk is in de toekomst.’
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carla hoogenhout

‘Het is een intensieve,
maar prachtige
ontdekkingsreis’
Project Akkerweide kun
je in één zin samenvatten:
met zwaar zorgafhankelijke
mensen de overstap van
een klinische afdeling naar
de buitenwereld maken.
Dat klinkt veel gemakkelijker dan het was. En soms
nog is. Maar de kans deed
zich in 2009 toevallig voor
en de betrokken hulpverleners hadden enthousiasme
en inzet genoeg om de
schouders eronder te zetten. Mét succes. Want inmiddels leven zo’n 28 cliënten op redelijk zelfstandige
basis in de Akkerweide-flat
in Hoensbroek. Het project
blijkt zelfs zo succesvol, dat
het als meest vernieuwend
Mondriaanproject van 2010
is uitgeroepen.
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Toen in september 2009 een interne klinische afdeling van
langdurig opgenomen cliënten in Heerlen van IZP verhuisde
naar het voormalige hostel in Hoensbroek aan de Akerstraat/
Koestraat, kon niemand vermoeden dat die toch al vernieuwende en ingrijpende gebeurtenis een paar maanden later
nog eens dunnetjes zou worden overgedaan. Gemakkelijk
was die eerste verhuizing sowieso al niet: van de bescherming in een instelling naar een klinische afdeling met meer
vrijheden middenin de wijk. Maar vanuit de rehabilitatiegedachte en de positieve invloed van herstel buiten de kliniek,
kregen de bewoners wel de kans om meer te leven vanuit
hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen. ‘Een
spannende tijd, zowel voor cliënten als medewerkers. Die
overstap was een echt zoekproces.’ Aan het woord is Carla
Hoogenhout, Senior begeleider 2, IZP Hoensbroek. ‘Het
ging om zo’n twintig mensen die altijd langdurig opgenomen waren geweest en weinig verantwoordelijkheidsgevoel
kenden. En nu verhuisden ze ineens naar een aantal huizen,
midden in een woonwijk. Weliswaar onder onze 24-uurs begeleiding. Eén huis werd gedeeld door vier bewoners. Maar
we merkten al snel dat ze vooral op hun eigen kamer bleven,
de gezamenlijke woonkamer meden, maar wel vaak naar de
inloop gingen aan de Koestraat.’

Kans grijpen
Na de eerste onrust bij cliënten, familie en ook medewerkers, stabiliseerde de situatie zich. Wel zouden de woonunits nog gerenoveerd worden en moest er een beleidsplan komen. Totdat zich ineens de mogelijkheid voordeed
om met alle cliënten te verhuizen naar appartementen van
woonzorgcentrum Akkerweide in Hoensbroek. Daar waren veertien nieuwe eenpersoonsappartementen en zeven
tweepersoonsappartementen beschikbaar. En konden alle
cliënten, weliswaar onder begeleiding, écht zelfstandig wonen. Hoogenhout: ‘We hadden nog niet eens alle dozen van
de vorige verhuizing uitgepakt! Als team hadden we ook beloftes gedaan aan patiënten en de betrokken families. Hoe
konden we hen na alle veranderingen uitleggen dat deze
tweede verhuizing een geweldige en unieke kans was? Hier
konden ze immers helemaal op zichzelf wonen. Hadden ze
hun eigen woonkamer, keuken en badkamer. We besloten
de kans te grijpen en eind april 2010 opnieuw te verhuizen.’

‘Wow’-gevoel
Niet iedereen was er gelukkig mee. Sommige patiënten waren boos, voelden zich belazerd of haakten af. De stap was
voor hen te groot. Alweer een verandering, alweer onzekerheden. Ook voor het team was het niet simpel. Het betekende vaak improviseren en handelen op gevoel zonder een
vooraf geschreven beleidsstuk. Nu, aan het einde van 2010,
leeft iedereen van de oorspronkelijke groep in Akkerweide.
En met succes. Carla Hoogenhout: ‘In de Koestraat was alles
gemeenschappelijk. Nu heeft iedereen zijn eigen privéplek.
Patiënten gaan van een kamer van twee bij vier naar een eigen flatje. Ze vinden dat geweldig. Het geeft hen een ‘wowgevoel’. Daarbij kunnen ze altijd terugvallen op 24-uurs begeleiding. Want het blijft toch een complexe doelgroep met
een psychische handicap.’

Groeiend verantwoordelijkheidsgevoel
Nu al is de positieve invloed van Akkerweide voelbaar.
Door het zelfstandig wonen wordt aanspraak gemaakt op
het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van patiënten. De
open omgeving en de eigen woonruimte is bovendien goed
voor het zelfvertrouwen. Carla Hoogenhout: ‘Cliënten richten hun eigen flatje in, hangen hun eigen schilderijen op
en zetten er hun eigen meubeltjes neer. Zo creëren ze hun
eigen veilige plek. Het geeft hen de mogelijkheid grip op
hun leven te krijgen én hun eigen rol in de maatschappij
weer in te nemen. Behalve patiënt, worden ze bijvoorbeeld
weer broer, zoon of vriend. Bezoek ontvangen ze in hun eigen appartement, niet meer op een klinische afdeling. En
ze zijn heel trots! Al die ontwikkelingen zorgen ervoor dat
familiecontacten aantrekken, meer vrienden langskomen en
er meer buitenactiviteiten zijn zoals naar de buurtwinkel of
de sportschool gaan. Sommigen doen zelfs hun eigen was
en poetsen hun eigen appartement, waar nodig met onze
begeleiding.’

Dagelijkse ontdekkingsreis
Het hele project verliep niet altijd soepel. Twee verhuizingen
achter elkaar en weinig tijd om plannen en doelen concreet
op papier te zetten vroeg veel van alle teamleden, patiënten
en familie. Carla Hoogenhout: ‘Het was en is soms inderdaad moeilijk. Er waren veel ideeën, maar er stond niets op
papier. We moesten in het diepe springen en snel verhuizen.
We hadden geen keuze. Daardoor was er te weinig gemeenschappelijke tijd om onze visie te bespreken. Dat zorgde
soms voor onrust. Wat deden we de mensen aan? Daarnaast
was het ook hard zoeken naar hoe we met bepaalde zaken
omgingen. Met medicatieverstrekking bijvoorbeeld, met
zakgeld of met de vrijheden van cliënten. Het is nog steeds
een dagelijkse ontdekkingsreis. Maar wel een hele mooie!
Nu zijn we veel concreter bezig met onze visie en het beleid.
Normaal denk je eerst na, daarna doe je. Wij deden het voor
een deel andersom: eerst doen, daarna denken. We kónden
dat ook doen dankzij onze gezamenlijke kracht als team,
de inzet van patiënten en familie en het vertrouwen dat we
in het project en elkaar hadden. Er is nog veel werk aan de
winkel, dat beseffen we. Maar bovenal zijn we trots. Trots
dat het werkt, trots dat de patiënten zich beter voelen.’
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De Raad van Bestuur heeft actie ondernomen naar aanleiding van de eerste twee aanbevelingen.
1. De richtlijn ten aanzien van de vernietiging van het
dossier wordt conform de daartoe vastgelegde procedures geëvalueerd. Er is beleid ontwikkeld om de richtlijn
nog beter onder de aandacht te brengen van behandelverantwoordelijken en de bij de behandeling betrokken
psychiaters.
2. Het reiskostenvergoedingsbeleid voor cliënten zal
worden opgepakt zodat er een eenduidig beleid wordt
opgesteld en bekend wordt gemaakt binnen de instelling.
De derde aanbeveling is bij het verschijnen van dit jaarverslag net aan de Raad van Bestuur gestuurd. De eventueel
genomen maatregel kan daarom niet in dit jaarverslag worden opgenomen.
Klachtenfunctionaris
Halverwege 2010 is binnen de instelling een klachtenfunctionaris aangesteld. De taak van de klachtenfunctionaris is
eerste opvang, advisering en begeleiding van een cliënt van
Mondriaan om tot een oplossing te komen ten aanzien van
ongenoegens c.q. onheuse bejegening door medewerkers,
medecliënten of andere aan Mondriaan verbonden personen. De klachtenfunctionaris kan de cliënt ook ondersteunen
bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie van
Mondriaan. De taakopdracht van de klachtenfunctionaris is
verwoord in een reglement klachtenfunctionaris Mondriaan.
Aangezien het een geheel nieuwe functie binnen Mondriaan betreft is de medewerker in de gelegenheid gesteld
zich voorafgaand aan de daadwerkelijke ondersteuning van
cliënten gedegen in te lezen en klachtenfunctionarissen
werkzaam bij andere instellingen te bezoeken. Zoals blijkt
uit het overzicht van de door de klachtencommissie behandelde klachten, heeft de klachtenfunctionaris al in een aantal gevallen een rol kunnen spelen bij de bemiddeling van
een ingediende klacht. Gezien de korte tijd dat de klachtenfunctionaris in functie is, zal in dit verslag niet verder inhoudelijk dan wel cijfermatig ingegaan worden op de klachten
of vragen die de klachtenfunctionaris heeft behandeld.
Familievertrouwenspersoon
In het kader van het familiebeleid van Mondriaan is op 1 oktober 2009 een familievertrouwenspersoon aangesteld. De
familievertrouwenspersoon is een medewerker van Mondriaan die niet direct betrokken is bij de behandeling of begeleiding van cliënten en die in de contacten met de families
een onafhankelijke positie inneemt. De familievertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt familie en naastbetrokkenen van cliënten, bemiddelt bij klachten van familie en
naastbetrokkenen en ondersteunt en adviseert bij het indienen van een formele klacht.
In het verslagjaar heeft de familievertrouwenspersoon 28
personen, waarvan 4 echtparen, bijgestaan. De hulpvragen
waren heel divers. Een aantal had betrekking op het onvoldoende geïnformeerd zijn en onduidelijkheden in de communicatie over de behandeling van het familielid. Het blijkt
dat de familieleden of de naastbetrokkenen vooral blij zijn
met een luisterend oor en iemand die hen wegwijs maakt in
het oerwoud van regels en mogelijkheden van de GGZ. De

familievertrouwenspersoon is erg getroffen door ouders van
de zogeheten zorgmijders. Vooral ouders van verslaafden
hebben het bijzonder zwaar. Meer algemeen blijkt dat familie en naastbetrokkenen veel zorgen hebben over de nazorg
na een afgesloten behandeling.

4.5 Onderzoek, onderwijs en opleidingen
Onderzoek
Kadernotitie wetenschappelijk onderzoek Mondriaan
Door enkele leden van de Commissie Wetenschappelijk
Onderzoek is in het afgelopen jaar een kadernotitie wetenschappelijk onderzoek binnen Mondriaan geschreven en
begin 2011 bestuurlijk vastgesteld. In de kadernotitie wordt,
op basis van visie, de positie van wetenschappelijk onderzoek als één van de drie kerntaken van Mondriaan geëxpliciteerd. Deze drie kerntaken (zorg, onderzoek en opleiding)
hangen onderling samen en versterken elkaar. Immers, voor
een goede en continu verbeterde kwaliteit van de zorg is
een nauwe verbondenheid tussen theorie (wetenschap) en
praktijk van belang. Hoogwaardige patiëntenzorg, gestoeld
op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en uitgevoerd door competente en gekwalificeerde medewerkers,
is een primaire doelstelling van Mondriaan.
Tevens doet de notitie dienst als onderlegger voor de discussie inzake de stratificatie tussen topklinische en academische GGZ. Mondriaan wil samen met haar universitaire
partners onderbouwen welke rol wetenschappelijk onderzoek heeft. Enerzijds in kennisvermeerdering en anderzijds
in de verbetering van zorg en behandeling binnen de klinische praktijk. Van belang is om in gezamenlijk verband
wetenschappelijk onderzoek beter te borgen en van een beleidskader te voorzien. Op die manier kunnen ook de daaruit voorvloeiende formele relaties tussen Mondriaan en de
partners steviger gefundeerd worden.
Voorts fungeert de notitie als referentiekader voor de labeling en inrichting van de huidige en toekomstige wetenschappelijke activiteiten binnen de zorgprogramma’s. Deze notitie
vormt een belangrijke leidraad bij de verdere academisering
van de klinische praktijk in de regio Zuid-Limburg.
Gegeven de visie van Mondriaan op wetenschappelijk onderzoek is gekozen voor het model van geïntegreerde geacademiseerde GGZ. Hierbij wordt uitgegaan van:
• het versterken en verankeren van de (kennis-)infrastructuur binnen de totale organisatie, in een gelijkwaardige relatie tussen praktijk en wetenschap;
• bijdragen aan de opleiding van (aanstaande) onderzoekers werkzaam in de praktijk;
• bevorderen van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk
onderzoek dat tegelijkertijd relevant is voor de praktijk;
• borging van kennistransfer en implementatie van onderzoeksresultaten;
• verbetering van het ‘evidence-based’ handelen in de
praktijk.
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Het model van geïntegreerde geacademiseerde GGZ wordt
nader ingevuld door de vormgeving van academische werkplaatsen. De keuze van Mondriaan om de inrichting van de
zorg te baseren op zorgprogrammering sluit hier goed bij
aan. Als organisatorische werkvorm voor de realisering van
de academische werkplaatsen wordt uitgegaan van de oprichting van kenniscentra. De kenniscentra volgen eveneens
de indeling in doelgroepen. Het Academisch Angst Centrum
(AAC) en het kenniscentrum PsyCope, gericht op severe
mental illness, zijn bestaande voorbeelden hiervan.
Stand van zaken wetenschappelijk onderzoek binnen
Mondriaan
Wetenschappelijk onderzoek is al ruim 25 jaar onlosmakelijk met Mondriaan verbonden. In die zin is sprake van een
bloeiende onderzoekspraktijk die stevig verankerd is in de
zorg. Eén van de eerste geacademiseerde afdelingen is het
AAC in het voormalige Vijverdal.
Hier vindt al jarenlang onderzoek plaats in samenwerking
met centra in binnen- en buitenland.
Vanaf 1985 heeft het wetenschappelijk onderzoek binnen de
Academische Afdeling Neuropsychologie (AAN) een enorme impuls gekregen. Dit heeft ook geleid tot academische
profilering op de gebieden van ADHD en NAH en tot een
concreet zorgaanbod voor deze doelgroepen binnen Mondriaan.
Ook de zorgprogramma’s Stemmingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen verdienen het predicaat academisch. Dit als resultaat van de constructieve en jarenlange
samenwerking tussen Riagg Maastricht, UM en Mondriaan.
Daarnaast kent Mondriaan van oudsher een Academisch
Centrum voor Chroniciteit. Dit centrum is een van de voorlopers van het Kenniscentrum Psycope, dat momenteel fungeert als academische werkplaats voor het werkterrein van
de severe mental illness.
Binnen het domein van de ouderenpsychiatrie participeert
Mondriaan in het Academisch Centrum Zorg Innovatie Ouderen (ACZIO) platform, een platform voor ouderenzorg in
Limburg en Zuidoost-Brabant.
Vanuit de divisie K&J is op het vlak van academisering een
belangrijk initiatief genomen met de benoeming van gepromoveerde psychiaters die actief participeren in lopende
universitaire onderzoeksprogramma’s. Verankering van dit
domein in een bijzonder hoogleraarschap is in een ver gevorderd stadium.
De divisie VZ werkt samen met de UM in het MAIAR. Dit is
een expertisecentrum dat zich richt op innovatie van zorg
en preventie, kennis- en competentieontwikkeling, marktanalyse en monitoring. In de afgelopen tien jaren hebben
circa veertig Mondriaan medewerkers succesvol hun promotietraject afgerond. Dit heeft geleid tot vele tientallen
publicaties in nationale en internationale vakliteratuur. Ook
op dit moment wordt door medewerkers in alle divisies wetenschappelijk onderzoek verricht dat zal uitmonden in een
proefschrift.

Onderwijs en opleidingen
Mondriaan heeft ervoor gekozen om alle opleidingsactiviteiten, erkende opleidingen en initiatieven op het gebied
van kennisdeling en ontwikkeling van kenniscentra in de
Mondriaan Academie samen te brengen. Door al deze activiteiten te bundelen en met de strategie te verbinden, kan
‘leren’ een krachtige impuls krijgen. Daarmee wordt één
van de drie kerntaken van Mondriaan, namelijk opleiden,
krachtig gepositioneerd. Mondriaan is van mening dat de
efficiëntie en effectiviteit van opleiden is gebaat bij intensieve bundeling van opleidingsinspanningen en samenwerking met anderen.
Mondriaan Academie
De Mondriaan Academie is in ontwikkeling. Op dit moment
zijn in de Mondriaan Academie alle erkende opleidingen
ondergebracht waarvoor Mondriaan een gewaardeerd opleidingsinstituut wil zijn. Volgend jaar zal het Stagebureau
in de Mondriaan Academie worden geïntegreerd.
Afgelopen jaar werd het nieuwe bedrijfsvoeringsmodel van
de Mondriaan Academie geïmplementeerd. In dit model zijn
alle ontvangen gelden voor de opleiding herschikt en geoormerkt voor de opleidingen die vanuit verschillende subsidiestromen zoals van het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) en het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden (mee)
gefinancierd. Hiermee is maximale transparantie ontstaan
en wordt interne verdeling van de middelen direct gekoppeld aan de bijdrage die onderdelen van de organisatie aan
de opleiding leveren.
Naast de subsidie voor de A- en B-erkende (academische)
opleidingen, worden ook de middelen van het stagefonds
en het Teaching Hospital (UM) op basis van het nieuwe bedrijfsvoeringsmodel aan de geleverde opleidingsinspanning
gekoppeld.
De A-opleiding psychiatrie
Samen met het azM, Riagg Maastricht en het Orbis Medisch
Centrum in Sittard verzorgt Mondriaan de opleiding tot psychiater. Het betreft een academische opleiding, uitgevoerd
binnen een samenwerkingsverband met de UM en met verbindingen naar de academische werkplaatsfunctie van de
vakgroep Psychiatrie van voornoemde universiteit. Na een
gedegen kwaliteits- en tevredenheidonderzoek onder alle
opleidingen is onze opleiding landelijk als beste beoordeeld.
Het al zeer ruime aanbod aan stagemogelijkheden binnen
de opleiding is uitgebreid met een erkenning voor de stage
Kinderen- en Jeugdigen-psychiatrie. Van daaruit bestaat nu
ook de mogelijkheid om verdiepingsjaren binnen de K&Jpsychiatrie te volgen ter verkrijging van een aantekening
‘K&J-psychiater’.
Opleiding verslavingsarts
In 2010 is erkenning aangevraagd voor de opleiding voor het
specialisme verslavingsarts.
Stageplaats Ouderengeneeskunde
In 2010 is erkenning verkregen voor een stageplaats voor de
opleiding Ouderengeneeskunde.
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Psychologie opleidingen
Mondriaan biedt vier onderscheiden postdoctorale psychologie beroepsopleidingen te weten:
• de opleiding tot het basisberoep gezondheidszorgpsycholoog (GZ);
• de opleiding tot Psychotherapeut (PT);
• de opleiding tot het specialisme klinisch-psycholoog
(KP);
• de opleiding tot het specialisme klinisch-neuropsycholoog (KNP).
Mondriaan kan voor elk genoemd beroep opleiden en biedt
gedegen praktijkopleidingsplaatsen aan.
Opleiding tot Verpleegkundig Specialist
Mondriaan is een van de zeventien in Nederland erkende
opleidingsinstellingen waar de gespecialiseerde opleiding tot
GGZ-Verpleegkundig Specialist kan worden gevolgd. Deze
opleiding vindt plaats in nauwe samenwerking met de Stichting Opleidingsinstelling GGZ-VS die het cursorisch onderwijs
in samenwerking met de erkende praktijkinstellingen verzorgt. De beroepspraktijkvorming vindt binnen de instelling
plaats in samenwerking met andere instellingen in de regio.
Opleiding Advanced Nurse Practitioner (ANP)
In samenwerking met de HsZ biedt Mondriaan praktijkplaatsen aan voor de opleiding tot ANP die eveneens opleidt voor de wettelijk erkende en beschermde titel ‘Verpleegkundig Specialist’ .
Verpleegkundige opleidingen (MBO-HBO)
Mondriaan levert een substantiële bijdrage aan de initiële
opleidingen van de toekomstige beroepsgeneratie. In het
stagebureau worden alle stagevragen voor initiële verpleegkundige zorgopleidingen en opleidingen in het agogisch werkveld op onder andere MBO- en HBO-niveau in
behandeling genomen. De stagiaires van opleidingsinstituten worden in en buiten de regio geplaatst. Er wordt gestreefd om voor het volledige palet van opleidingsvormen
(Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), Beroepsopleidende
Leerweg (BOL) en duaal) en ook voor verkorte opleidingen
stageplaatsen te realiseren. In februari 2010 is in samenwerking met het MBO en HBO een ZorgInnovatieCentrum (ZIC)
gestart bij de divisie VZ. Plaatsing gebeurt op basis van een
door het management vastgesteld stagejaarplan.
Voor de grote groep leerlingen voor verpleegkundige beroepen
op MBO- en HBO-niveau en voor de zorg gerelateerde ondersteunende (paramedische) beroepen, gebeurt plaatsing op basis van een door het management vastgesteld leerlingenplan.
Teaching Hospital
Mondriaan is erkend als Teaching Hospital door de UM.
Mondriaan biedt derde-, vierde-, vijfde- en zesdejaars
studenten die de opleiding tot basisarts volgen stagemogelijkheden aan. Ze verschillen per studiejaar en zijn goed
afgestemd op het opleidingscurriculum van de academische
opleiding tot basisarts. Met onze bijdrage binnen het Teaching Hospital willen wij aankomend artsen in staat stellen zich een goed beeld te vormen van psychiatrische toestandsbeelden, psychiatrische diagnostiek en interventies.

Zorgacademie Parkstad Limburg
Zorg- en onderwijsinstellingen in de regio Parkstad zijn een
initiatief aangegaan om een innovatief en functiegericht
aanbod te realiseren. Dit bestaat uit op de beroepspraktijk
afgestemde initiële beroepsopleidingen en maatwerkaanbod van na- en bijscholingsactiviteiten. Het opleidingsaanbod van het reguliere onderwijs wordt samengebracht met
opleidingen vanuit de zorginstellingen.
De Zorgacademie Parkstad Limburg is een vooruitstrevend
samenwerkingverband op het gebied van mobiliteit en opleidingen van zorgpersoneel waarin, naast Mondriaan, de
volgende partners participeren: het Atrium MC, Sevagram,
het Arcus College, de OU en de HsZ. Partijen streven ernaar
om door intensieve samenwerking de afstemming tussen
initieel onderwijs en beroepspraktijk te verbeteren en een
maatwerkhuis in te richten voor bij- en nascholing in onderlinge samenhang en afstemming.
De gezamenlijke ontwikkeling van e-learning en blended
learning kan voor de opleidingsinspanningen van het regulier onderwijs interessant zijn. Maar het biedt de zorginstellingen ook de mogelijkheid het aanbod van maatwerktrainingen, gericht op de ontwikkeling van competenties van
medewerkers, enorm te vergroten. Juist in de samenwerking
is het mogelijk om een groot aanbod van zeer uiteenlopende opleidingen en opleidingsmodules te realiseren.
Dit aanbod fungeert als aanvulling op en ondersteuning van
face-to-face onderwijs, praktijkonderwijs, skillslabtrainingen
en het leren op de werkplek.
Mondriaan investeert stevig in de ontwikkeling van de
Zorgacademie Parkstad Limburg omdat zij daarin goede
perspectieven ziet om medewerkers te binden en te boeien.
Gerichte competentieontwikkeling van medewerkers en een
optimale transfer van opgedane kennis naar de beroepspraktijk, bevorderen we door:
• het samen met anderen realiseren van een groot aantal
opleidingen op maat;
• deze opleidingen op het juiste moment en in de juiste
vorm aan te bieden;
• het goed afstemmen op de leerstrategie van medewerkers in verschillende levensfases.
Een dergelijk rijk aanbod van opleidingen is voor Mondriaan
alleen te realiseren in nauwe samenwerking met haar partners binnen de Zorgacademie Parkstad Limburg.

Arbeidsmarkt
In 2010 is een begin gemaakt met het geleidelijk ophogen
van de opleidingscapaciteit voor verpleegkundigen. Naast
de reguliere BBL- en BOL-stagetrajecten, is in 2010 een leerafdeling volgens een ZIC-concept binnen de divisie VZ van
start gegaan. De eerste ervaringen zijn positief.
In samenwerkingsverbanden is Mondriaan zeer actief. Zo
participeert Mondriaan in het Parkstad Overleg Arbeidsmarkt Zorg (POAZ), het Maastricht Overleg Arbeidsmarkt
Zorg (MOAZ), Empower Limburg, Zorg aan Zet en in allerlei
opleidingsinhoudelijke overlegcircuits om optimale arbeidsmarkt afstemming te houden.
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4.6 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
Perspectief Human Resource Management (HRM)
2007-2010
In de ambitienota Strategisch Human Resource Management 2007-2010 zijn tien streefdoelen geformuleerd die
Mondriaan in 2010 wil bereiken. Dit zijn de streefdoelen en
de stand van zaken eind 2010:
• Het aantal functiebeschrijvingen is teruggebracht van
400 naar 50. Per 1 september 2010 is het nieuwe kernfunctiegebouw geïmplementeerd, dat uitgaat van 72
kernfuncties. Met de implementatie van het nieuwe
kernfunctiegebouw wordt een enorme stap vooruit gemaakt om het HRM-beleid, na opeenvolgende fusies,
toekomstbestendig te maken. Bij nieuw HRM instrumentarium, waaronder invoering van competentiemanagement, kan het kernfunctiegebouw als basis dienen. Daarnaast is hiermee een goede basis gelegd om te werken
naar een toekomstig formatieplaatsenplan.
• Iedere medewerker beschikt over een beknopte functiebeschrijving, gekenmerkt door resultaattermen en competenties. De nieuwe kernfuncties zijn resultaatgericht
beschreven. Met de implementatie van het kernfunctiegebouw heeft iedereen de beschikking over een functiebeschrijving en behoort achterstallig functie-onderhoud
tot het verleden. Medewerkers moeten wel nog wennen
aan de meer generieke en resultaatgerichte beschrijving
van hun functiebeschrijving.
• Iedere medewerker beschikt over zijn/haar eigen ontwikkelingsplan. Behoudens enkele pilot-afdelingen is implementatie van competentiemanagement aangehouden
totdat de invoering van het kernfunctiegebouw is afgerond. In 2010 is de invoering van een beleid dat gericht
is op persoonlijke ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers voorbereid. In de BSC is voor alle divisies in 2011
de invoering van competentiemanagement als beleidsdoelstelling opgenomen.
• Medewerkers wier functie zich daarvoor leent kunnen,
om werk en privé beter op elkaar af te stemmen, 25% van
hun werktijd op het door hen gewenste moment invullen,
onder andere door middel van telewerken. Mondriaan
heeft de beleidsdoelstelling in 2009 al gerealiseerd. Verder is Mondriaan actief betrokken bij regionaal overleg
over de invoering van Het Nieuwe Werken. Hiermee wil
Mondriaan bijdragen aan een meer duurzame samenleving en een optimale afstemming tussen werk en privé.
Daarbij moet worden onderkend dat dit zich beter leent
voor staf- en kantoorfuncties dan voor de medewerkers
die volgens dienstroosters werkzaam zijn in het primaire
proces.
• Ons HRM-beleid is leeftijdsfasebewust ingericht; in 2010
is de invoering van het levensfasebudget gerealiseerd.
Voor komend jaar staat de invoering van de Work Ability Index (WAI) op de rol waarmee Mondriaan zich goed

wil toerusten om medewerkers in hun verschillende levensfases optimaal te kunnen blijven inzetten. In dat
kader is Mondriaan zeer actief in het leernetwerk WAI,
een project dat geïnitieerd is en wordt ondersteund door
Zorg aan Zet. De Mondriaan Academie is voor alle medewerkers toegankelijk voor opleiding en ontwikkeling. In
2010 is het businessmodel voor de Mondriaan Academie
geïmplementeerd.
Daarmee zijn de geldstromen die samenhangen met alle
erkende zorgopleidingen A en B, Teaching Hospital en
de opleiding voor ANP aan het leveren van opleidingsinspanningen gekoppeld. Het Open Opleidingsaanbod en
de Maatwerktrainingen zijn in 2010 verder uitgebreid. Het
aanbod is voor alle medewerkers toegankelijk. Het aantal
stageplekken voor MBO en HBO is uitgebreid.
• Aanvullend aan de formele medezeggenschapsstructuur hebben wij vorm gegeven aan alternatieve vormen
van interactieve participatie voor medewerkers en zijn we
leading op dit punt. In het proces van medezeggenschap
prevaleren de onderlinge betrokkenheid en participatie
in overleg en besluitvorming van de medezeggenschapsorganen boven de formele bepalingen in de WOR.
.
• Een vorm van beloning is geïntroduceerd die recht doet
aan bovencontractuele prestaties. Op dit terrein zijn nog
geen activiteiten ondernomen. De harmonisatie van het
functiegebouw moet eerst tot uniformiteit en uniforme
toepassing van arbeidsvoorwaarden na fusie leiden. Via
gratificatie- en toeslagenbeleid worden bovencontractuele prestaties wel beloond.
• Wij faciliteren een gezonde leefstijl en bespreken deze
tijdens het jaargesprek; vitaliteitsbeleid en invoering van
de WAI als instrument om een gezonde leefstijl in relatie tot duurzaam werkvermogen te bespreken is in 2010
voorbereid. In 2011 doet Mondriaan mee aan een provinciaal project om de WAI in de organisatie uit te rollen.
• Wij beschikken over een onderscheidend arbeidsvoorwaardenpakket dat voor anderen als voorbeeld dient.
Na de harmonisatieslagen als gevolg van opeenvolgende fusies, is in 2010 de doorontwikkeling van een
nieuw arbeidsvoorwaardenbeleid van de grond gekomen.
Mondriaan volgt de CAO-ontwikkelingen actief en implementeert de vernieuwingen voortvarend. In 2010 was
dat onder andere de invoering van het Levensfasebudget. Daarnaast werd in 2010 een tweede nieuwe collectiviteit voor ziektekosten aangeboden. Voorbereidingen
zijn gestart om ons toe te rusten op de invoering van de
Werkkostenregeling. Een scan wees uit dat de voordelen
op korte termijn zeer beperkt zijn. Daarom is er voor gekozen om zorgvuldigheid bij de invoering van de nieuwe
regeling te laten prevaleren boven snelheid. Bovendien
moeten CAO-partijen in hun arbeidsvoorwaardenhuis
nog de nodige aanpassingen doen.
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Ontwikkelingen nader beschouwd
De inrichting van de P&O dienstverlening van Mondriaan is
in de afgelopen jaren behoorlijk op de ‘schop’ gegaan. Een
duidelijke achterstandssituatie is omgebogen naar een relatieve koppositie binnen de GGZ. Belangrijke winstpunten:
• Alle processen zijn op moderne leest geschoeid en
maken gebruik van moderne hulpmiddelen. HRM-processen kunnen persoon- en locatie-onafhankelijk, gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week worden
opgestart. De processen zijn meermalen geaudit en AO/
IC- en HKZ-proof bevonden.
• E-HRM is ingevoerd voor de belangrijkste processen.
• Opleidingen zijn heringericht. Voor de coördinatie van
stages en de contacten met opleidingsinstituten en leerlingen is een stagebureau opgezet. Aan medewerkers in
dienst wordt een omvangrijk aanbod van centrale trainingen
en maatwerktrainingen geboden. Deze activiteiten worden vanuit een opleidingsbureau ondersteund.
• Voor de erkende zorgopleidingen A en B, waarvoor omvangrijke subsidiestromen worden ontvangen, is een
nieuw bedrijfsvoeringsmodel ontwikkeld waarbij het ontvangen geld ook eenduidig en transparant aan het opleiden van medewerkers gekoppeld is. Dit leidde intern tot
een aanzienlijke herschikking van middelen.
• Managementinformatie komt met een actualiteit per
week via een Business Intelligence-systeem geautomatiseerd beschikbaar. Ook daar is continuïteit en persoonson
afhankelijkheid gerealiseerd.
Centraal opleidingsaanbod
In 2010 is het centraal trainingsaanbod en het aanbod aan
maatwerktrainingen verder toegenomen. In 2010 werden in
totaal 254 trainingen aangeboden die gevolgd werden door
2232 cursisten. Beide trainingsvormen kunnen bogen op een
hoge waardering van de cursisten.
Mondriaan bereidt zich voor op het onderbrengen van het
open trainingsaanbod in de Zorgacademie Parkstad Limburg. Een vernieuwend initiatief waarin het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Arcusopleidingen, HsZ, verschillende
zorginstellingen en de OU (een deel van) hun opleidingen
willen onderbrengen. Verwacht wordt dat de Zorgacademie
Parkstad Limburg in 2011 de eerste trainingen instellingsonafhankelijk of -overstijgend zal aanbieden.
Semi-interne Arbodienst
Het verzuimbeleid is opnieuw geactualiseerd. Daarbij zijn de
rollen van de verschillende actoren duidelijker beschreven
en de stappen in het kader van de Wet Poortwachter nadrukkelijker uitgewerkt. Het palet van interventiemogelijkheden heeft meer aandacht gekregen en ook zijn contacten
met externe partijen gelegd die in dit kader aan een snelle
reïntegratie kunnen bijdragen.
Het proces van eigen risicodragerschap in het kader van de
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is
uitgewerkt en geoptimaliseerd. Mondriaan is in 2008 eigen
risicodrager geworden en heeft haar interne processen hieraan moeten aanpassen.

Bibliotheek
Via Connect-E-UM, de digitale literatuurontsluiting van de
Maastricht University en Infrastructuur Hoger Onderwijs
Limburg (IHOL), een samenwerkingsverband van bibliotheken in de regio, beschikt Mondriaan over een kennisontsluiting van hoogwaardig niveau. De literatuurvoorziening
voldoet daarmee aan alle wettelijke eisen die aan een opleidingsinstituut mogen worden gesteld.
Flexpool en Centrale Dienstroosterservice
De Centrale Dienstroosterservice voorziet in een behoefte.
In 2010 maakten 32 afdelingen van dit aanbod gebruik en
werd voor 1.251 medewerkers centraal de dienstroosters opgesteld. Het voordeel van deze manier van werken is dat
roostervaardigheid en wetgeving op het gebied van arbeidsen rusttijden kwalitatief beter kunnen worden geborgd.
FWG/competentiemanagement
In 2010 zijn de 400 oude functiebeschrijvingen, waarover
Mondriaan na enkele opeenvolgende fusies beschikte, teruggebracht naar 72. De invoering van het kernfunctiegebouw werd net vóór de jaarwisseling afgerond. Mondriaan
beschikt nu over een overzichtelijk en beperkt aantal, dat
resultaatgericht beschreven is.
Medewerkerstevredenheid
Binnen elke divisie werd in 2010 aandacht besteed aan de
resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek
waarvan de resultaten medio 2009 beschikbaar kwamen.
In alle divisies leidde dat tot verbeterplannen. Mondriaan
streeft ernaar om periodiek een nieuw medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren. Zo krijgen we input om
continu te werken aan verbetering van het arbeidsklimaat in
de meest brede betekenis en daarmee ook de ambitie van
‘goed werkgever’ te realiseren.
Strategische personeelsplanning
In één divisie werd een pilot Strategische PersoneelsPlanning (SPP) uitgevoerd. Het loskomen van de ‘waan van de
dag’ en personeelsplanning in de zorg stoelt op een middellange termijnverwachting met een planningsscope van drie
tot vijf jaar. Dit vraagt een omslag in denken en het toerusten van de zorgorganisatie met een praktisch uitvoerbaar
model.
Samen met de OU werden de ervaringen die opgedaan zijn
in de eerste pilot, geïnitieerd vanuit Empower Limburg,
vertaald in een workshopaanbod. Deze workshops worden
inmiddels door meerdere zorginstellingen gevolgd. Zorginstellingen worden daarmee toegerust om hun personeelsbehoefte ook op middellange termijn zowel kwantitatief als
kwalitatief in kaart te brengen. Daarmee komt een betrouwbaardere behoeftepeiling voor personeel in de zorgsector
beschikbaar.
Binnen Mondriaan hebben alle divisies in 2011 de uitvoering
van een project voor SPP in hun BSC opgenomen.
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Medewerkerstevredenheid
In de tweede helft van 2009 kwamen de resultaten van het
nieuwe medewerkerstevredenheidsonderzoek beschikbaar.
Mondriaan hecht eraan dit onderzoek regelmatig te herhalen en zo structureel te werken aan verbetering van het
arbeidsklimaat binnen de instelling.
In alle divisies werden, naar aanleiding van de resultaten,
verbeterplannen opgenomen in de BSC 2010.
Veel aandacht is gegeven aan verbetering van de communicatie. Ook werd centraal een aanzet gegeven een management development programma voor leidinggevenden.
Immers, van leidinggevenden worden anno 2010 andere
competenties verwacht in relatie tot de aankomende generatie van medewerkers.

Verloop personeel
Verloop personeel

Aantal
Aantal
personeelsleden fte’s

Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar

313

257

Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar

319

246

Ziekteverzuim, exclusief zwangerschapsverlof, volgens de
definitie van Vernet in percentages
Personeelsformatie

Percentage

Verzuim totaal personeel in loondienst

5,38

Vacatures
Het Nieuwe Werken
Mondriaan participeert actief in het provinciale netwerk om
‘Het Nieuwe Werken’ binnen zorginstellingen te introduceren.
Op dit terrein worden al enkele initiatieven ondernomen. Zo
wordt thuiswerken gestimuleerd voor die medewerkers waar
dat voor kan. Sturen op beheersbaarheid wordt omgezet naar
sturen op resultaat, waarbij de medewerkers meer vrijheid en
ruimte krijgen om hun eigen werk in te richten.
In de nieuwe kernfunctiebeschrijvingen is de bijdrage die
van medewerkers wordt gevraagd, meer in resultaattermen
beschreven.
Workability
In 2010 is de invoering van de WAI voorbereid. In 2011 zal
binnen de instelling, mede op basis van deelname aan het
project Zorg aan Zet, een grootschalige afname van de WAI
plaatsvinden. Met het WAI-project streeft Mondriaan ernaar
om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Gelet op de voortschrijdende stijging van de gemiddelde leeftijd van medewerkers, wordt hieraan grote waarde
gehecht. Immers, zowel medewerkers als organisatie, zijn
erbij gebaat om in alle leeftijdsfases vitaliteit en een gezonde balans tussen werk en privé na te streven.
Flexibiliteit en mobiliteit
In 2010 is het Loopbaancentrum van start gegaan. Het
loopbaancentrum richt zich primair op de bevordering van
mobiliteit en re-integratie van medewerkers met een voorrangspositie bij interne herplaatsing als gevolg van boventalligheid of re-integratie. Daarnaast is het Loopbaancentrum ook toegerust om medewerkers te ondersteunen bij
loopbaanvragen en -wensen. Mondriaan hecht belang aan
het vergroten van de interne mobiliteit om een vitale organisatie te blijven waarin medewerkers steeds opnieuw kansen
en uitdagingen worden geboden. Het Loopbaancentrum
kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Totaal aantal
vacatures per
einde verslagjaar

Aantal moeilijk
vervulbare
vacatures per
einde verslagjaar

Totaal personeel

154

14

Personeel met
patiënt-/cliëntgebonden functies

111

12

Vacatures

Veiligheid medewerkers
Arbobeleid algemeen
Sinds een aantal jaren zijn de uitgangspunten in de Arbowet (1) minder regels en (2) meer verantwoordelijkheid voor
werknemer en werkgever. De bedoeling is dat werkgevers
samen met werknemers arbomaatregelen voor de eigen
branche of organisatie opstellen. Hoewel dit nogal wat
vraagt van organisaties, biedt dit ook een goede mogelijkheid om de arbozorg echt op maat te maken. Op 1 januari
2010 zijn verschillende beleidsregels uit de Arbowet komen
te vervallen. Voor die tijd dienen werkgevers en werknemers
samen arbozorg op maat te realiseren, in de vorm van een
zogenaamde Arbocatalogus. Hierin wordt vastgelegd welke
gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor kunnen komen tijdens het werk binnen de sector, met een scala aan maatregelen waaruit men kan kiezen om deze risico’s tegen te
gaan. De arbocatalogus op GGZ-niveau is inmiddels gereed.
In deze catalogus zijn de grote lijnen voor het arbobeleid
binnen de GGZ opgenomen. Mondriaan past deze richtlijnen op maat toe binnen de eigen instelling.
Werkgevers dienen beleid te voeren met betrekking tot Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals seksuele intimidatie
en pesten. In Mondriaan is een beleidsdocument voor PSA
opgesteld, met preventieve en curatieve maatregelen.
Arbo-onderzoeken
In 2010 zijn 67 werkplekonderzoeken in behandeling genomen. De onderzoeken hadden betrekking op beeldschermwerk, lichamelijke belasting, geluid, klimaat, brandveiligheid, arbeidsmiddelen en andere gezondheidbedreigende
aspecten. Uitgangspunt van de onderzoeken is in een vroeg
stadium preventieve maatregelen te nemen om risico’s bij
de bron aan te pakken en verzuim te voorkomen. Adviezen
richten zich primair op veilige werkplekinrichting en veilig
gedrag en werkhouding.
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Voorlichting risico’s arbeidsomstandigheden
De afdeling Arbo heeft in 2010 diverse voorlichtings- en
instructietrajecten uitgezet. Het accent lag op de onderwerpen gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en arbeidsveiligheid. Een deel hiervan wordt georganiseerd met het secretariaat opleidingen van P&O.
Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
Door allerlei veranderingen in werkprocessen en locaties
is het noodzakelijk een nieuwe RI&E uit te voeren. In 2010
is een stappenplan uitgewerkt. De uitvoering van de RI&E
gaat in 2011 van start.
Arbeidsongevallen, incidenten accidenteel bloedcontact
en beroepsziekten
In onderstaande grafiek een overzicht van de arbeidsongevallen, inclusief incidenten accidenteel bloedcontact, zoals
ze gemeld zijn bij de afdeling Arbo&Veiligheid.
Aantal arbeidsongevallen van 2006 t/m 2010
In het verslagjaar zijn 33 arbeidsongevallen geregistreerd. 12
Keer was er sprake van een bedrijfsongeval met verzuim.
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De incidenten waren niet van dien aard dat ze tot een melding aan de Arbeidsinspectie leidden.
Definitie van meldingsplichtige arbeidsongevallen: een ongeval met dodelijke afloop of een ernstig ongeval (ziekenhuisopname binnen 24 uren of kans op blijvend letsel).
Incidenten accidenteel bloedcontact
In het verslagjaar hebben zich 12 incidenten accidenteel
bloedcontact voorgedaan.
Opvang en begeleiding is naar tevredenheid conform het
protocol uitgevoerd. De incidenten hebben niet geleid tot
verdergaande persoonlijke schade aan de gezondheid. Twee
medewerkers zijn nog onder controle.

Beroepsziekten
De bedrijfsarts(en) heeft (hebben) 16 maal melding gedaan
aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) in
het kader van beroepsziekte. De meldingen hebben betrekking op: 2 x Repetitive Strain Injury (RSI); 5 x psychische
klachten door werksituatie, 1 x latexallergie; 3 x eczeem; 5
keer oogontsteking.
Bedrijfshulpverlening (BHV), organisatie, training
en opleiding
De media hebben in 2010 verslag gedaan van een aantal
branden in zorginstellingen en in de industriële bedrijfstakken. Eén van de grootste risico’s bij Mondriaan is het ontstaan van brand. Een goede en adequate bedrijfshulpverlening en kennis over brandveiligheid zijn basale voorwaarden
voor een veilige omgeving. Het preventief voorkomen van
brand is een onderwerp van voortdurende aandacht. Een
goed getrainde bedrijfshulpverlening is een belangrijke preventieve maatregel om erger te voorkomen en calamiteiten
zich niet te laten ontwikkelen tot een ramp.
Bedrijfshulpverlening
In samenwerking met de afdeling opleidingen zijn nieuwe
bedrijfshulpverleners opgeleid en hebben de BHV’ers de
mogelijkheid gehad om hun kennis en vaardigheden op het
gewenste niveau te houden. Het bijwonen van deze verplichte trainingen was onder de maat en verdient in 2011 verbetering. Het management en de leidinggevenden hebben
hier de belangrijkste rol. Verder zijn er trainingen en instructies geweest die ingingen op de kennis van locatie, gebouwen en aanwezige specifieke risico’s. In 2011 worden deze
trainingen wederom aangeboden. We gaan ervan uit dat de
bezettingsgraad van deze trainingen beter is dan in 2010.
Ontruimingsoefeningen
In 2010 hebben 32 ontruimingsoefeningen plaatsgevonden.
Uitgangspunt hierbij was inzicht te krijgen in geoefendheid,
organisatie en handelen. Over iedere ontruimingsoefening is
gerapporteerd naar de locatieverantwoordelijke. De noodzaak en behoefte om in de praktijk te trainen en om meer
vaardigheden op te doen, zijn in verband met veiligheid
voor cliënt en medewerker groot. Hier ligt het fundament
voor adequaat handelen bij calamiteiten.
Voorlichting en instructie brandveiligheid
Niet alleen technische brandveiligheidsmiddelen hebben
een rol in de keten van brandveiligheid, het onderhouden
van kennis over wat te doen bij brand, eveneens. Theoretische en praktische kennisoverdracht is verzorgd door de
afdeling Arbo&Veiligheid in samenwerking met de afdeling
Opleidingen. Hierbij is zowel ingezet op preventie als op hoe
te handelen bij brand.
In tien groepsgerichte voorlichtings- en instructiebijeenkomsten is brandveiligheidsvoorlichting gegeven aan groepen medewerkers. Tijdens de instructies zijn verschillende
brandscenario’s beoefend en is in de praktijk geblust. In 2010
hebben tevens vijf instructies ‘Wat te doen bij brand’ plaatsgevonden op cliëntniveau.
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Peter nelissen, divsiedirecteur Kinderen en
jeugdigen, over het succes van
www.mondriaankindenjeugd.nl en de nieuwe
kliniek Jongeren en Middelengebruik

‘We laten passie, lef en
ondernemerschap zien’
‘Succesvolle innovatieprojecten ademen passie, lef en ondernemerschap uit. Ze zijn te allen tijde het resultaat van de
opdracht die je als organisatie in de visie en missie hebt geformuleerd. En bovenal staan de betrokkenheid en inspraak
van patiënten centraal. Deze drie ingrediënten zijn de basis
geweest van twee succesvolle innovatieprojecten die in 2010
binnen de divisie Kinderen en Jeugdigen zijn gestart. Een
jaar na lancering telt de interactieve website van de divisie
de 17.500e bezoeker. En in de kliniek in Herten/Roermond
zijn inmiddels tal van jongeren succesvol behandeld en onderweg naar een andere, gezondere toekomst.
In onze visie en missie beloven wij kinderen en jongeren
het perspectief op een betere en gezondere toekomst met
optimale ontwikkel- en opleidingskansen. Geen enkel kind
laten we in de steek. We breken een lans voor het vroegsignaleren van problemen bij kinderen, samen met ouders
en ketenpartners. Op tijd de juiste diagnose stellen voorkomt dat kinderen later vastlopen in studie, werk of relatie.
Een laagdrempelige, voor kinderen en jongeren toegankelijke en begrijpbare website past daar goed bij, evenals het
nieuwe behandelaanbod Jongeren en Middelengebruik dat,
in nauwe samenwerking met de afdeling Preventie, jongeren in een vroeg stadium probeert te bereiken.
Wij werken vóór kinderen en hun ouders, maar bovenal mét
hen, vanuit passie, gedeelde waarden en gelijkwaardigheid.
Deze basishouding kenmerkt onze medewerkers en is het
kader van waaruit wij behandelen én innoveren. Want als je
je doelgroep tot adviseur weet te maken, treedt je buiten de
geijkte paden en wordt innovatie echt vernieuwend. Onze
medewerkers zijn eager, tonen lef en ondernemerschap. Die
combinatie stelt ons in staat mooie dingen neer te zetten.
Het is samen genieten van een welverdiende boost als je
daarmee de behandeling voor kinderen en jongeren weer
een beetje beter maakt.’
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anne wetsels

‘Zet cliënten en medewerkers in de rol
van adviseur en
ambassadeur’

Een nieuw product kun
je niet ontwikkelen
zonder te rade te gaan
bij de doelgroep. Dat
was de innoverende gedachte bij twee nieuwe
projecten van de divisie
Kinderen en Jeugdigen
(K&J): de website
www.mondriaankind
enjeugd.nl en de kliniek
Jongeren en Middelen.
‘Je doelgroep wordt
ambassadeur van je
organisatie en dat
heeft een positief
effect op je imago.’
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Na een jaar van opstarten van en werken aan deze twee
nieuwe projecten, is beleidsmedewerker Anne Wetsels van
de divisie K&J er heilig van overtuigd: Een project is pas
echt succesvol als je te rade gaat bij de mensen voor wie je
het ontwikkelt. Sterker nog: je moet de mensen in de rol van
adviseur zetten. Anne Wetsels: ‘Dat geldt niet alleen voor je
doelgroep, maar voor alle partijen die bij zo’n project betrokken zijn. We vragen weliswaar vaker naar de mening van
bijvoorbeeld cliënten, maar er daadwerkelijk iets mee dóen,
jezelf daartoe verplichten en daarmee je eigen overtuigingen ter discussie stellen, dat gebeurt nog te weinig. Bij het
ontwikkelen van de nieuwe jongerenwebsite én de Kliniek
Jongeren & Middelen (J&M), peilden we de mening van
cliënten, ouders, verwijzers en ketenpartners. We vroegen
naar hun verwachtingen, waar we rekening mee moesten
houden en hoe we best op hun noden konden aansluiten.
Hun bijdrage was essentieel voor het succes van onze eindproducten.’

Kinderen als adviseurs
Anne Wetsels presenteerde samen met collega Gloria Wilbers, clustermanager ‘Jongeren en Middelengebruik’, beide
projecten tijdens de jaarlijkse ‘Mondriaandag’*. Ook daar
legden zij de nadruk op het adviseurschap én het ambassadeurschap. De opzet van de nieuwe kinder- en jongerenwebsite www.mondriaankindenjeugd.nl, is daar een mooi
voorbeeld van. Voor de website werd een denktank opgericht die uitsluitend uit kinderen bestond: zowel kinderen
die in behandeling waren als kinderen zonder psychische
klachten. Allemaal kregen ze een adviseursrol. Eén van
de adviezen die de kinderen gaven was de website in drie
leeftijdscategorieën onder te verdelen. Anne Wetsels: ‘Dat
advies hebben we letterlijk overgenomen. We gaven hen
een inlogcode zodat ze tíjdens het maken van de website
advies konden geven. Over wat hen aansprak en wat niet
en wat ze nog misten aan informatie. We lieten hen ook
bestaande websites testen en vroegen welke hun aandacht
trok, bij welke ze wegklikten en waarom. Daar leerden we
enorm veel van.’

Positief bedrijfsbeeld
‘Tegelijkertijd hebben we op die manier de kinderen aan
onze organisatie verbonden. Omdat hun adviezen worden
verwerkt voelen ze zich serieus genomen en worden ze medeeigenaar. Ze krijgen echt het gevoel iets waardevols bij te
dragen. Zo vertelden we de kinderen dat door hun bijdrage
andere kinderen die psychisch ziek zijn, nu beter weten wat
hen te wachten staat en minder angstig zijn voor de behandeling. Daarmee gaven wij het signaal dat de kinderen echt
belangrijk voor ons zijn. Door hen kennis te laten maken
met onze divisie, zagen zij dat de kinderen bij ons in behandeling ook gewone kinderen zijn, maar wel met een ziekte.
Zo draag je bij aan de destigmatisering van de kinder- en
jeugdpsychiatrie en worden de kinderen automatisch ambassadeur van Mondriaan. Ze dragen je boodschap mee uit
en werken mee aan een positief beeld van je bedrijf. Tegelijkertijd zagen we dat alle kinderen die mee hebben gewerkt
heel erg trots waren. Twee kinderen vonden het project zelfs
zo boeiend, dat ze er op school een spreekbeurt over hielden. Een prachtige manier om ons werk uit te dragen.’

Naast de jongeren staan
Mede door die aanpak is de nieuwe website een groot succes. Sinds eind februari 2010 tot eind november 2010, zijn
er 14.000 nieuwe bezoekers geregistreerd. Soms ontstonden
er dankzij de denktank opvallende adviezen. Anne Wetsels:
‘Als volwassene heb je de neiging om voor zo’n jongerenwebsite jongerentaal te gebruiken. De kinderen vonden dat
echter niet authentiek. Je doet je dan anders voor dan je
bent, en dat wekt juist achterdocht. Ook bleek uit gesprekken dat jongeren vooral wilden zién wat er bij een behandeling allemaal gebeurt. Dus maakten we op hun advies filmpjes met kinderen als acteurs waarin je kunt zien hoe het
hele behandeltraject eruit ziet. We zijn dus letterlijk naast
de jongeren, onze cliënten, gaan staan en hebben goed naar
hen geluisterd.’

Pionieren in de kliniek
Het idee van het adviseur- en ambassadeurschap is ook
door te trekken naar andere projecten. Zo pasten Anne Wetsels en Gloria Wilbers het toe bij de werving en selectie van
personeel voor de eind 2009 nieuw geopende kliniek ‘Jongeren & Middelen’ in Herten. Kandidaten werden tijdens de
sollicitatiegesprekken al in de actieve rol van adviseur gezet
en gevraagd naar aanbevelingen en verbeteringen voor het
project. Gloria Wilbers: ‘Daarmee gaven we hen een belangrijke verantwoordelijkheid. Een kliniek opzetten is immers
ook pionieren. Je weet waar je begint en waar je naartoe
wilt, maar nog niet precies hoe je de weg ernaartoe invult.
We hebben mensen vanaf het begin uitgedaagd om vrijuit
en ruim te denken, zonder beperkingen of onnodige drempels en onzekerheden. Daarmee vraag je mensen het beste
van zichzelf te geven. Niemand kan zich achter de ander
verschuilen en iedereen moet het achterste van zijn tong
laten zien. Daardoor voelen teamleden zich uitgedaagd èn
gewaardeerd. Een nieuwe kliniek opzetten vraagt creativiteit, maar maakt je functie ook uitdagender. Ik zie dat het
werkt, want er is relatief weinig personeelsverloop binnen
onze afdeling.’

Bescheiden en gelijkwaardig
Volgens Anne Wetsels is de belangrijkste voorwaarde om
deze aanpak te laten slagen dat je als ggz-medewerker uit
de spreekwoordelijke ivoren toren komt. ‘We zijn nog steeds
geneigd te denken voor de patiënt of de medewerker. We
moeten ons goed blijven realiseren waar we deskundig in zijn
en waar we de input van anderen bij nodig hebben. Daarom
is het belangrijk dat je je als projectmanager of beleidsmedewerker bescheiden opstelt naar alle betrokkenen en de
kennis haalt waar die aanwezig is, namelijk bij de cliënten en
medewerkers zelf. Zet een stap opzij en luister met oprechte
interesse. En integreer andere visies mee in je beleid. Dat is
niet altijd de gemakkelijkste weg, maar wel de weg die het
meeste voldoening en de mooiste resultaten geeft.’

*De Mondriaandag is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst voor management en andere sleutelfiguren. De dag, die in het teken staat van kennis delen, ontmoeting en verbinding in de organisatie, draait telkens rond
een ander thema. Dit jaar was dat innovatie.
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Ontruimingsplannen
In 2010 zijn vijftien nieuwe ontruimingsplannen voor nieuwe
locaties en locaties met een gewijzigde bestemming opgesteld. Ook is een ontruimingsplan opgesteld voor de Forensische Psychiatrie. Vanwege de complexiteit en relatie met
justitie, werden daar extra eisen aan gesteld. Aan de implementatie is middels voorlichting en oefening extra aandacht
besteed. Verouderde ontruimingsplannen zijn geëvalueerd
en aangepast.
In 2011 moeten de klinische en andere zorgafdelingen van
locatie Vijverdal en nog enkele buitenlocaties beschreven
worden. Afspraken hiervoor zijn gemaakt.

De oorsprong van de brand lag in het feit dat zich tijdens
het testen van de batterijen - die in de noodstroom moeten
voorzien - een situatie heeft voorgedaan die er uiteindelijk
toe kon leiden dat een aantal batterijen vlam vatten. Hoewel de onderzoeksrapportage nog niet volledig is afgerond
omdat er nog informatie ontbreekt, zijn inmiddels diverse
maatregelen genomen.

Brandveiligheid
Gebouwen en brandveiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden in de gezondheidszorg. Brandveilig gebruik is
geregeld in het landelijke gebruiksbesluit. Het betreft hier
de op Mondriaan van toepassing zijnde voorschriften als
controle van brandveiligheidsinstallaties, eisen ten aanzien
van stoffering en versiering of het noodzakelijk ontruimingsplan. In de keten van brandveiligheid is wetgeving aan
verandering onderhevig geweest. Kwaliteitsdocumenten die
betrekking hebben op brandveiligheid worden jaarlijks geëvalueerd en daar waar noodzakelijk aangepast.

Tabel aantal geregistreerde brandmeldingen van de brandmeldcentrale locatie John. F. Kennedylaan gedurende de
afgelopen vijf jaar

Bouwkundige en elektrotechnische brandveiligheid
In 2010 heeft een wijziging plaatsgevonden in vigerende
wetgeving. Op diverse buitenlocaties is de actuele brandveiligheid in kaart gebracht. De uiteindelijke bevindingen zijn
gerapporteerd en samen met een langetermijnplanning ter
goedkeuring aan het betreffende management voorgelegd
(begroting 2011).
Voor de bouwdelen Welrade, therapiegebouw en sportgebouw (SN,VN en U) is een gezamenlijk programma van eisen opgezet. Verder is in 2010 de rechtstreekse doormelding
naar de Regionale Alarmcentrale (RAC) komen te vervallen.
In 2010 is een start gemaakt met intensief onderhoud en
renovatie van de brandcompartimenteringen op de hoofdlocatie John F. Kennedylaan. Samenvattend kan gesteld worden dat op het gebied van brandveiligheid veel is aangepakt
en dat een en ander in 2011 verder uitgewerkt wordt. Denk
hierbij aan gebruiksvergunningen ten behoeve van diverse
bouwdelen, certificering Brandmeldcentrale (BMC), het op
activiteitenniveau breed afstemmen en het verder optimaliseren van Brandmeldcentrale-logboeken.

Brandmeldingen
In onderstaande overzichten zijn de geregistreerde brandmeldingen van de twee grote locaties van Mondriaan opgenomen
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Aantal meldingen BMC
Daadwerkelijk brand

De brandmeldcentrale detecteerde 39 maal een brandalarm.
Er was 6 maal daadwerkelijk sprake van brand. 14 Keer was
er sprake van aanbranden of stoom van voedsel waardoor
de rookmelder werd geactiveerd. Bij testen, onderhouden
en reparaties is 9 maal de brandmeldcentrale geactiveerd
als gevolg van een loze melding. 3 Meldingen waren er als
gevolg van rookgedrag. Opzettelijk indrukken van de handbrandmelder en sabotage van de rookmelder: 1 melding. Anderszins 12 meldingen.
In dit verslagjaar is te melden dat er geen sprake is van aanzienlijke economische schade door branden. Wel is de bedrijfshulpverlening 39 keer uitgerukt en was de brandweer
30 keer op de hoofdlocatie.
Tabel aantal geregistreerde brandmeldingen van de brandmeldcentrale locatie Vijverdal gedurende de afgelopen vier jaar

Regelgeving NEN
In de NEN zijn normen opgenomen met betrekking tot gebruik, onderhoud en beheer. Er werd periodiek preventief
onderhoud uitgevoerd. Diverse medewerkers zijn opgeleid
tot beheerder brandmeldinstallaties. Alle brandmeldsystemen binnen Mondriaan zijn gekeurd en de onderhoudscontracten zijn geëvalueerd.
Brand noodstroomvoorziening VN 0.010
In bouwdeel VN 0.010 van de hoofdlocatie Maastricht heeft
in 2010 een automatische brandmelding plaatsgevonden in
de energiecentrale nabij de werkplaats Technische Dienst.
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Aantal meldingen BMC
Daadwerkelijk brand
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De brandmeldcentrale detecteerde 37 keer een brandalarm.
Er was 6 maal daadwerkelijk sprake van brand. 5 Keer was er
sprake van aanbranden of stoom van voedsel waardoor de
rookmelder werd geactiveerd. Bij testen, onderhouden en
reparaties is 18 maal de brandmeldcentrale geactiveerd met
als gevolg een loze melding. 4 Meldingen waren het gevolg
van rookgedrag. Er was 1 fikse brand in de noodstroomvoorziening. Anderszins 9 meldingen.

4.7. Samenleving en belanghebbenden
Beeldvorming
De geestelijke gezondheidszorg levert een onmiskenbare
bijdrage aan een veilige en solidaire samenleving, waarin zorg op maat beschikbaar is voor iedereen. Mondriaan
onderschrijft van harte de door GGZ Nederland ingezette
actieve, naar buiten gerichte koers om de rol en betekenis
van de GGZ in onze samenleving duidelijker dan tot nu toe
voor het voetlicht te brengen. De intrinsieke kwaliteit van de
geestelijke gezondheidszorg verdient het om uitgedragen te
worden.
Maar liefst één op de vier Nederlanders krijgt een psychische
stoornis. De in 2009 door GGZ Nederland gestarte imagocampagne ‘1 op de 4’ kende in 2010 een vervolg. Met deze
campagne werken alle Nederlandse GGZ-instellingen aan
het doorbreken van de taboes op een psychisch probleem.
Nog steeds spreken mensen niet gemakkelijk over psychische problemen. Toch krijgt één op de vier mensen in zijn of
haar leven met een psychische stoornis te maken. Variërend
van tijdelijke problemen als een burn-out, tot langer durende als borderline. Mondriaan ondersteunt de campagne en
neemt actief deel aan het uitdragen van de boodschap dat
de GGZ er toe doet en effectief is. In de komende jaren zal
de campagne de diversiteit van de GGZ voor het voetlicht
brengen en laten zien hoe interessant werken in de GGZ is.
Voorts neemt Mondriaan deel aan een driejarige publiekscampagne, geïnitieerd door Het Huis voor de Zorg. Inzet
van de campagne is een meerjarige communicatie over sociale ontwikkeling met een speciaal accent op wonen, welzijn
en zorg (WWZ). Diverse campagnepartners waaronder overheden, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningcorporaties, onderwijsorganisaties en bedrijven, nemen deel aan
de campagne.
De komende jaren wordt een groot beroep gedaan op de
‘civil society’. Van burgers wordt verwacht dat ze zelf actief en verantwoordelijk handelen, aan de slag gaan en voor
zichzelf en voor anderen zorgen, in het bijzonder op het
terrein van wonen, welzijn en zorg. Hoe de burger aan te
zetten tot actief burgerschap is echter voor velen een groot
vraagteken.
‘Actief burgerschap voor alle Limburgers’ is een ambitie die
breed wordt onderschreven. Het gaat om zelf bepalen, zelf
doen, zelf beïnvloeden, zelf aan zet blijven. Actieve burgers
en hun ‘civil society’ zetten zich in voor mensen met fysieke,
psychische en/of sociale beperkingen.
Mondriaan ondersteunt deze richting door het nemen van
initiatieven die de positie van de mensen met een psychische
aandoening goed doet. In 2010 organiseerde Mondriaan on-

der andere samen met TV Limburg een programmareeks over
de geestelijke gezondheidszorg en psychische stoornissen.
De verwachting is dat in de nabije toekomst grote tekorten
ontstaan aan goed opgeleid personeel voor de sectoren zorg
en welzijn. Daarom startte Zorg aan Zet een langlopende
imagocampagne met als thema ‘Ik ben belangrijk’. Doel van
de campagne is zorg en welzijn als aantrekkelijke werkgever
te presenteren. De campagne is in eerste instantie gericht
op jongeren vanaf de hoogste groepen van de basisscholen.
Een realistische, positieve beeldvorming over de sector bij
potentiële instromers is namelijk van essentieel belang om
over enkele jaren voldoende personeel te kunnen werven.
Onderdeel van de imagocampagne is ook de inzet van de
‘ambassadeurs’. Mensen op de werkvloer zijn immers het
meest geschikt om onze jongere generatie te laten zien
wat het inhoudt om te werken en te leren in de zorg- en
welzijnssector. Vanuit hun praktijk kunnen ze een realistisch
beeld geven van het beroep dat ze uitoefenen. Mondriaan
neemt deel aan de campagne en zet zes ambassadeurs in die
op scholen een evenwichtig beeld schetsen van (het werken
in) de psychiatrie.

Maatschappelijke veiligheid
Veiligheid van patiënten, medewerkers en maatschappij zijn
onlosmakelijk met elkaar en met Mondriaan verbonden. Het
streven is een veilige omgeving te creëren voor alle betrokkenen. Mondriaan heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd
in veiligheid van patiënt, medewerker en maatschappij. Voor
de patiëntveiligheid verwijzen we naar paragraaf 4.4.1, voor
de veiligheid van medewerkers naar paragraaf 4.6.
Drugoverlast (gebruik en dealen op afdelingen, in de omgeving van gebouwen, op parkeerplaatsen en in de buurt)
werd de afgelopen jaren met succes bestreden door controles (ook met honden), cameratoezicht en een zero tolerance beleid. Hierdoor is de overlast voor de buurt sterk
gereduceerd. De gecoördineerde inzet door de al vele jaren
bestaande commissie middelenbeleid heeft een belangrijke
rol gespeeld in de bevordering van een veiligheidsklimaat
dat maatschappelijk van betekenis is.
Klinische afdelingen melden dat zij geen tot incidenteel
(enkele keren per jaar) klachten uit de buurt krijgen. Ook
binnen de poliklinische behandelingen is er nagenoeg geen
overlast te melden. Patiënten hebben wat te verliezen bij
misdragingen. Zij worden gewaarschuwd voor de consequenties (bijvoorbeeld stop op de heroïneverstrekking).
Forensische patiënten zullen zich na onttrekking niet in de
buurt ophouden. Gebruik van middelen binnen de forensische psychiatrie en de verslavingszorg is uit den boze. Gebruik wordt bestraft met ontslag.
Binnen de integrale zorg richt men zich met name op het
trainen van de patiënten op aangepast gedrag, vooral voor
de patiënten die naar beschermde woonvormen of buitenlocaties gaan. Een aantal behandelvormen geven vanuit de
doelgroep geen overlast. Patiënten van gesloten afdelingen
gaan vooral onder begeleiding naar buiten en patiënten van
PsyQ, zowel klinisch als ambulant, geven geen overlast of
onveilige situaties.
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Een aantal sleutelfiguren (directeuren, clustermanagers, andere leidinggevenden en de veiligheidscoördinator) heeft
goede contacten met gemeenten, politie en buurtverenigingen. Met name als Mondriaan een nieuwe locatie opent
worden bijeenkomsten georganiseerd. Daar het over het algemeen rustig rond onze patiënten blijft schorten de buurtverenigingen het overleg vaak op tot er iets te bespreken
valt.

Draagvlak organiseren
Draagvlak voor het werk van Mondriaan is onder andere
gerealiseerd door middel van veelvuldige publicaties in de
regionale dagbladen. In deze publicaties stonden diverse
soorten behandelingen en nieuwe behandelinitiatieven
centraal. Het reguliere overleg met de pers leidde tot een
evenwichtige berichtgeving over Mondriaan, de geestelijke
gezondheidszorg, de verslavingszorg en de forensische psychiatrie.
Met de bewoners van de buurten rond de vestiging in
Heerlen vond regulier overleg plaats. Tijdens voorlichtingsavonden en via wijkbulletins informeerden we de buurten
regelmatig over de behandelvormen en nieuwe ontwikkelingen. In 2010 werd tevens een open dag georganiseerd bij
de forensisch psychiatrische afdeling voor de mensen van de
buurten rond de vestiging in Heerlen.
Voor het algemene publiek organiseerden we eenmaal per
maand voorlichtingsavonden over psychiatrische ziektebeelden. Deze avonden waren vrij toegankelijk en er was
veel belangstelling voor. Vooral de bij deze voorlichtingsavonden betrokken ervaringsdeskundigen - veelal ex-patiënten van Mondriaan - droegen bij aan het begrip van de
bezoekers.
Gedurende het hele jaar organiseerden we vele activiteiten.
Doel was een verbinding te realiseren tussen de omgeving
en de patiënten die in Mondriaan verblijven. In het kader
van deze activiteiten nodigden we verenigingen uit de regio
uit hierin te participeren. Een aantal activiteiten kreeg een
grote bekendheid in de regio. Bijvoorbeeld de jaarlijkse tentoonstelling ‘Allemaal Anders’ en de jaarlijkse hardloopwedstrijd de ‘Mondriaan Run’. Deze activiteiten brengen buiten- en binnenwereld bij elkaar en leveren een belangrijke
positieve bijdrage aan de beeldvorming over de geestelijke
gezondheidszorg. In 2010 telden we 10.500 deelnemers aan
de verschillende activiteiten.

Voorts heeft Mondriaan in 2010 de stichting ‘Voor een weeskind’ en de ‘Stichting Kumari’ ondersteund. Deze stichting
en zetten zich in voor goede doelen in de derde wereld.

Milieubeleid/duurzaamheid
In het Masterplan terreinontwerp John F. Kennedylaan zijn
ecologische aspecten meegenomen bij onder andere de
inrichting van het parkeerterrein, de handhaving en het
onderhoud van bomen en het realiseren van een prettige
groene leef- en werkomgeving. Het terrein zal na herinrichting ook meer toegankelijk worden voor omwonenden en
een aansluiting krijgen op de Geleenbeekvallei.
In de ontwikkeling van de Zorgvallei Parkstad heeft de natuurlijke omgeving een belangrijke meerwaarde. In Maastricht neemt Mondriaan deel aan de ontwikkeling van de
landgoederenzone.
Bij alle nieuwbouwprojecten denken we in de ontwerpfase
aan reductie van milieubelastende processen. Duurzaamheid van gebouwen, levensduur en met name ook exploitatiekosten zijn van belang. In het kader van vermindering
van het energiegebruik, isoleerden we gevel en dak bij twee
Mondriaangebouwen. Bij de uitvoering van nieuwbouw en
sloop volgt Mondriaan de wettelijke regelgeving voor milieueisen, energieprestatie en ecologie.
Eind 2010 is de oproep gedaan een duurzaamheidsteam te
vormen om de bedrijfsvoering van Mondriaan onder de loep
te nemen en aanbevelingen te doen voor duurzame investeringen en exploitatie.

4.8. Financieel Beleid
Algemene uitgangspunten
In het financiële meerjarenbeleid hebben we als ambitie
vastgelegd dat het eigen vermogen en het solvabiliteitspercentage stijgen naar de minimale normstelling van het
waarborgfonds. Het waarborgfonds geeft aan dat geen
harde universele vermogensnorm mogelijk is omdat die ook
afhankelijk is van meerdere risico’s. Op dit moment hanteert het waarborgfonds een vermogensnorm tussen de 1015% van de opbrengsten. De verwachting is dat deze norm
zal stijgen, mede gezien het toegenomen risicoprofiel van
zorgbiedende organisaties als gevolg van de marktwerking.
Mondriaan anticipeert hierop en zet in op versterking van
de solvabiliteit door een jaarlijkse rendementsdoelstelling
van tenminste 2% van de omzet te hanteren. Dit is, zeker
in vergelijking met de gerealiseerde benchmark resultaten in
de GGZ van afgelopen jaren, een hoge ambitie.

Maatschappelijke betrokkenheid
Mondriaan mag zich verheugen in de betrokkenheid en
daadwerkelijke steun van vrijwilligers. Dit zijn er in totaal
ongeveer 150. Ze besteden hun vrije tijd aan de ondersteuning van cliënten bij de diverse activiteiten.
De steunstichting GGZ Zuid-Limburg zet zich samen met
Mondriaan in om de integratie van GGZ-cliënten in de maatschappij te bevorderen. De stichting biedt in dat kader materiële en/of financiële ondersteuning aan cliënten die door
financieel onvermogen niet in staat zijn om aan activiteiten
deel te nemen.

Opbrengsten
Het gewijzigde overheidsbeleid met betrekking tot de gezondheidszorg (marktwerking en gereguleerde concurrentie) heeft tot gevolg dat de omzet niet meer gegarandeerd
is en het risico toeneemt. Mondriaan heeft verschillende
financieringsstromen: AWBZ, ZVW, justitie en WMO. De gerealiseerde omzet is gestegen van ¤ 138,9 mln. in 2009 naar
¤ 145,9 mln. in 2010. Dit is een stijging van ¤ 7 mln. (5%).
Deze stijging is o.a. een gevolg van de uitbreiding Kinderen Jeugdbedden en uitbreiding forensische productie.
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Kosten
De totale kosten (geconsolideerd) stijgen van ¤ 135 mln.
naar ¤ 143 mln., een stijging van ¤ 8 mln. (5,9 %). Het percentage salariskosten ten opzichte van de omzet is in 2010
72,8 % ten opzichte van 72,6 % in 2009. Het is belangrijk
om kosten, inclusief personeelskosten, zoveel mogelijk te
flexibiliseren.
Het resultaat 2010 is ¤ 2,9mln. positief, inclusief ¤ 0,5 mln.
eenmalige posten. Het resultaat zonder eenmalige posten is
¤ 2,4 mln. In dit resultaat is een positief prijseffect van de
OVA opgenomen van ¤ 1,5 mln. In de BSC is ook voor 2010
een minimale rendementseis opgenomen van 2%. Stichting
Mondriaan heeft via Mondriaan Holding BV belangen in andere BV’s. Om die reden wordt zowel een enkelvoudige als
een geconsolideerde balans en een verlies- en winstrekening gepresenteerd. Het resultaat enkelvoudig en geconsolideerd is ¤ 2,9 mln.
Resultaatsratio Stichting Mondriaan enkelvoudig
2007

2008

2009

2010

Resultaat voor
bestemmingen

¤ 1,9
mln.

¤ 0,5
mln

¤ 4,1
mln.

¤ 2,9
mln.

Resultaatsratio
Resultaat/
opbrengsten

1,62%

0,41%

2,92%

2%

Resultaatsratio Stichting Mondriaan geconsolideerd
2007

2008

2009

2010

Resultaat voor
bestemmingen

¤ 1,9
mln.

¤ 0,5
mln

¤ 4,1
mln.

¤ 2,9
mln.

Resultaatsratio
Resultaat/
opbrengsten

1,50%

0,37%

2,92%

2%

In verband met de toename van onzekerheden en risico’s
(marktwerking; DBC-financiering; financiële crisis) is een
versterking van de solvabiliteit noodzakelijk. De solvabiliteit
is in 2010 gestegen naar bijna 13,25% (EV/opbrengsten).

Solvabiliteit Stichting Mondriaan enkelvoudig
2007

2008

2009

2010

Solvabiliteit EV/
Balanstotaal

11,32%

8,72%

11,79% 14,53%

Solvabiliteit EV/
opbrengsten

9,86%

9,69%

11,83% 13,25%

Solvabiliteit geconsolideerd
2007

2008

2009

2010

Solvabiliteit EV / 10,78%
Balanstotaal

8,66%

11,91% 14,50%

Solvabiliteit EV/
opbrengsten

9,52%

11,82% 13,25%

9,29%

Treasurybeleid/liquiditeit
Treasury is het sturen en beheersen, het verantwoorden over
en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.
Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en het afdekken van
rente en kredietrisico’s.
Treasury heeft bij zorginstellingen de afgelopen jaren aan
betekenis gewonnen. Daarvoor zijn belangrijke redenen
aan te wijzen. Allereerst is de wijze van bekostigen van de
rentelasten de afgelopen jaren in een ras tempo substantieel veranderd. Waar in het verleden sprake was van een
volledige dekking van de rentelasten, is nu sprake van een
normvergoeding. Een andere reden voor de toegenomen
belangstelling is gelegen in onder meer de krediet- en bankencrisis, de gewijzigde wetgeving, de ontwikkelingen op
de Europese geld- en kapitaalmarkt en de introductie van
nieuwe financieringsinstrumenten. Ten opzichte van een
aantal jaar geleden is het aantal en soort instrumenten toegenomen. Dat vraagt om beleid ten aanzien van de inzet
van deze instrumenten, alsmede het afleggen van verantwoording daarover.
Heldere kaders ten aanzien van risicobeheersing en transparantie, zijn dan ook onontbeerlijk. Om deze reden is het
treasurystatuut aangepast. Dit aangepast treasurystatuut is
uitgebreid met de Raad van Bestuur en de auditcommissie
besproken en vervolgens door de Raad van Toezicht goedgekeurd.
Mondriaan is lid van het Waarborgfonds voor de Zorg en probeert op deze wijze een zo gunstig mogelijk renteresultaat
te behalen, uiteraard rekening houdend met de bestaande
wet- en regelgeving. Jaarlijks toetst het Waarborgfonds of
instellingen nog voldoen aan de eisen van het fonds. In 2010
heeft weer een positieve herbeoordeling plaatsgevonden.
Tevens heeft Mondriaan, na een intensief voortraject, met
succes de businesscase voor nieuwbouw divisie Ouderen
aangeboden bij de het WFZ. De borging van deze nieuwbouwcase is een feit en 2011 wordt het jaar van de uitwerking
van de hierbij behorende financieringstrategie.
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Nu de borging van nieuwbouw divisie Ouderen geaccordeerd
is door het WFZ, gaan we in 2011 Mondriaanbreed over tot
een zo gunstig mogelijk consolidatie van kort vreemd vermogen in lang vreemd vermogen. De rentestrategie is mede
bepalend voor deze consolidatie. Er zal in 2011 een separaat voorstel worden voorgelegd aan Raad van Bestuur en
Raad van Toezicht. In 2010 werd nog veel via de kortlopende
schulden gefinancierd. Gezien de lagere rentetarieven voor
kort vreemd vermogen in 2010, heeft dit voor Mondriaan
een positieve uitwerking gehad.
Mondriaan neemt structureel deel aan het periodieke landelijk treasury netwerk van GGZ-instellingen. Voorts is vanuit Treasury gedurende 2010 intensief contact onderhouden
met geldverstrekkende en bemiddelende partijen op de
geld- en kapitaalmarkten. Deze contacten waren gericht op
ontwikkelingen op de financiële markten (bijvoorbeeld renteniveaus en kredietwaardigheden van tegenpartijen).
In 2010 is er een duidelijke verbetering gerealiseerd op
het gebied van facturering en debiteurenbewaking. Mede
dankzij de aangepaste facturering is de ‘relatie’ tussen de
inkomende geldstroom en uitgaande geldstroom sterk verbeterd. De aandacht voor de rentenormeringsbalans resulteerde in een positief rentevoordeel voor Mondriaan. Door
dit in 2011 tot speerpunt te benoemen, hopen we deze resultaten te continueren of verbeteren.

Met name de herwaardering grond naar de actuele waarde
heeft een positief effect op het eigen vermogen. Verwerking
van deze grondslagwijziging heeft echter niet plaatsgevonden in de jaarrekening 2010. Verder verwijzen wij naar een
toelichting op de reserves in de jaarrekening 2010.
Bezuinigingen in de zorg
De kosten van de gezondheidszorg blijven toenemen, zowel absoluut als in aandeel van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het kabinet heeft twee werkgroepen ingesteld
(Care en Cure), die bezuinigingsvoorstellen voorbereiden ter
hoogte van ¤ 11 miljard (20% kostenreductie). Uiteraard zijn
de bezuinigingen ook van invloed op Mondriaan: in 2010
is de ‘klink korting’ van 3,7% in de Zorgverzekeringswet
doorgevoerd. Wij verwachten dat de bezuinigingen in de
toekomst alleen maar zullen toenemen. Het flexibiliseren
van kosten wordt nog belangrijker. We zetten in op efficiencyverbetering, ondermeer door het intensiveren van andere vormen van hulpverlening zoals e-health.
In verband met de geplande nieuwbouw van de divisie Ouderen, is een herziene meerjarenraming gemaakt. In onderstaand overzicht zijn de uitkomsten van de komende twee
jaar weergegeven.
Het geconsolideerde eigen vermogen neemt de komende
jaren stapsgewijs toe.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met het effect van
de waardering onroerend goed.

Waardering onroerend goed en gevolgen voor
solvabiliteit
Er is landelijk veel discussie geweest over de wijze van de
waardering van het onroerend goed en de verwerking hiervan in de jaarrekening.
Wij hebben reeds in 2009 de gevolgen van de nieuwe regelgeving in kaart gebracht aan de hand van drie onderdelen:
• verkorten levensduur en rekening houden met
restwaarde;
• verwachte winst van te verkopen panden;
• herwaardering grond op basis van taxatierapporten.
Meerjarencijfers
Bedragen x mln. ¤

Realisatie
2009

Realisatie
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Opbrengst

139

145,9

150,6

153,8

Resultaat na bestemming

4,1

2,9

2,9

2,9

2,92%

2%

1,9%

1,9%

11,82%

13,25%

14,7%

16,3%

Resultaatsratio
Solvabiliteit EV/opbrengsten
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John Molema, directeur divisie Verslavingszorg,
over de innovatieve kracht van project Moti-4:

‘We zien direct
resultaat van
onze inspanningen’
‘De toename van middelenmisbruik is niet alleen van deze
tijd. Alcoholverslaving bijvoorbeeld, bestaat al eeuwen en
wordt in Limburg misschien ook in de hand gewerkt door
onze Bourgondische leefstijl. Onder 55-plussers is alcoholmisbruik bijvoorbeeld verdubbeld. Maar we zien de laatste
tijd ook steeds meer jonge comazuipers. Met het nieuwe
project Moti-4 springen we duidelijk op deze actuele ontwikkeling in. We spreken jongeren actief aan die mogelijk
problematisch middelen gebruiken. Een aanpak die niet
alleen leidt tot bewustwording en resultaat, maar die door
onze medewerkers ook als heel waardevol en bevredigend
wordt ervaren. We zien immers direct resultaat van onze inspanningen.
Wat mij daar zelf bij opvalt is dat de mentaliteit van onze
hulpverleners van verslavingszorg vaak volhardender is dan
die van een pitbull. Ik denk wel eens dat je bijna van een
andere planeet moet komen om je zo vast te bijten in deze
moeilijke materie. En iedere keer is er een nieuwe uitdaging,
iedere keer begin je opnieuw, in de hoop dat je mensen over
de streep kunt trekken en de behandeling succes heeft. Bijzonder trots ben ik daar op.
Verbetering in de toekomst zie ik vooral in nieuwe, nog effectievere behandelvormen. Zoals online behandelingen en
thuisdetoxbehandelingen. Dat laatste project loopt al ettelijke maanden en blijkt heel succesvol. Nu is al bewezen dat
mensen die in een thuisdetoxproject zijn behandeld, langer
abstinent blijven. We focussen daarbij op een behandeling
op maat. Toch blijft mijn grootste hoop voor de toekomst
dat er ooit een tijd komt waarin verslavingszorg overbodig
wordt.’
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gerald adriana

‘Zelf op pad om
jongeren te helpen’

Niet één, niet twintig, maar
heel specifiek vier gesprekken. Die zijn, zo blijkt uit
uitgebreid onderzoek van
de afdeling Verslavingspreventie, het meest effectief bij het motiveren van
jongeren om hun gedrag
- preventief - te veranderen
bij beginnend problematisch middelengebruik. Onder de naam Moti-4 heeft
medewerker Gerald Adriana
samen met Miriam Kramer
en Pauline Heuperman het
draaiboek voor motiverende
gesprekken met jongeren
geschreven.

4 Maatschappelijk Verslag 2010
Hoe kun je gesprekken zo effectief mogelijk inzetten om
problematisch middelengebruik bij jongeren te voorkomen
en terug te dringen? Dat was de centrale vraag waarmee
verslavingspreventiemedewerker Gerald Adriana al in 2007
vanuit de divisie Verslavingszorg aan de slag ging. Zonder
protocol, want dat bestond toen nog niet. Gerald Adriana:
‘Ik moest vanaf het begin beginnen en stortte me op literatuuronderzoek. Daar kwam al vrij snel en heel specifiek uit
dat drie tot vier gesprekken het meest effectief zijn. Met
één gesprek kun je veel aan kennisoverdracht doen, maar
veranderen doet een jongere daarmee niet. Twintig gesprekken duren dan weer veel te lang. Het traject wordt saai en de
jongeren komen niet meer opdagen.’

Feedback
Basis van de gesprekken is altijd werken aan én bewustwording, én houding én gedragsverandering. Adriana ontdekte
aan de hand van publicaties van hoogleraar klinische psychologie Cuijpers en psychologe Gottfredson, dat preventie
voor jongeren vooral te behappen moet zijn. En dat je hen
vooral niet moet dwingen om hulp te zoeken omdat ze dan
sneller afhaken. Terwijl Adriana tussen 2008 en begin 2010
bezig was met het schrijven van het protocol én het toepassen van het project, onderzocht een stagiaire in 2009 wat
de jongeren zélf van Moti-4 vonden. Adriana: ‘Op die manier konden we de mening van de jongeren in het protocol
verwerken. Tegelijkertijd interviewde ik collega’s en externe
verwijzers zoals jongerenwerkers. We kregen veel feedback.
Zo moest onze hulp zeker laagdrempelig zijn, was de op te
bouwen vertrouwensband erg belangrijk, net zoals de kennisoverdracht, de bewustwording en het inzicht bij de jongeren. Daarom heb ik een protocol kunnen schrijven waarin
noden van de doelgroep en doorverwijzers perfect op elkaar
zijn afgestemd.’

Tussen wal en schip
De verslaving van de jongeren, allen tussen 12 en 24 jaar,
kan betrekking hebben op drugs, maar ook op bijvoorbeeld
alcohol of gokken. De preventie van Moti-4 richt zich op
geïndiceerde (op een indicatie gebaseerde), wekelijkse,
motiverende één op één gesprekken met jongeren. Gerald
Adriana: ‘Vaak zijn het jongeren die net tussen wal en schip
vallen. Zelf vinden ze niet dat ze een probleem hebben, willen ze niet geholpen worden of weigeren ze hulp van de omgeving zoals hun ouders. Meestal zijn het organisaties zoals
jongerencentra die aan de bel trekken. Daarom gaan wij in
veel gevallen naar de jongeren toe. We spreken een locatie
af of komen naar school. Zolang het maar laagdrempelig is
en we snel terecht kunnen. Vaak nemen we al in dezelfde
week of de week erna contact op. Als je maanden wacht,
kan het probleem snel veel ernstiger worden.’

Inzicht in gebruik
Alle vier de gesprekken binnen het Moti-4 systeem hebben
een specifieke functie. Het eerste gesprek is een soort inventarisatie. Vertrouwen winnen van de jongere, maar ook
kennisoverdracht en bewustwording zijn daarin belangrijk.
Adriana: ‘En je kijkt dan in welk stadium het gebruik of de
gedragsverandering zit. Is het gebruik experimenteel, sociaal, problematisch of is er al sprake van verslaving? En in

welke fase zit de jongere? Interesseert het hem niet, denkt
hij erover om te veranderen, vindt hij het goed zoals het nu
gaat of wil hij het roer helemaal omgooien? Daarop passen wij dan onze gesprekken aan. Het tweede gesprek is
vooral gericht op het geven van kennis over het middel en
het krijgen van inzicht in het eigen gebruik. In een grafiek
houden we bij wat iemand een hele week heeft gebruikt. En
waarom. Iemand kan zeggen dat hij niet veel blowt, maar
zo’n weekoverzicht is confronterend als de waarheid anders
is. De reden van gebruik, zoals ruziënde ouders, stelt ons in
staat de jongere beter te kunnen helpen.’

Persoonlijke doelen
‘In het derde gesprek ligt de focus op versterken. We bieden
alternatieven bij risicosituaties, zoals hoe je je onder groepsdruk staande houdt. Of we gaan na van wie je binnen je
sociale netwerk het meeste steun krijgt. Door dit samen op
papier te zetten, concreet met namen en nummers, geef je
de jongere een houvast. In het vierde en laatste gesprek
tenslotte, ga je verder met versterken door het vergroten
van de weerbaarheid. We evalueren de gesprekken en de
jongeren krijgen een kaart mee met daarop hun persoonlijke doelen voor de toekomst. En we spreken af of we ze
na ongeveer drie tot zes maanden terug kunnen bellen voor
een evaluatie. De ouders krijgen ook nog een gesprek. Zo
blijven ze betrokken, krijgen ze info rondom het middel dat
hun kind gebruikt en tips ten aanzien van het ouderschap.’

Zélf op pad
Inmiddels bestaat er een draaiboek voor elk nieuw gesprek
en een toolboek met daarin de theorie en methodieken voor
de hulpverlener. Een redelijk unieke aanpak in Nederland
die inmiddels de status ‘goed beschreven interventie’ bij de
RIVM heeft gekregen. Grote wens van Gerald Adriana is dat
het de ‘evidence based’ status krijgt. Adriana: ‘Daarom starten we in januari 2011 met onderzoek naar de effectiviteit
van Moti-4. Medio 2011 kunnen we dan kijken hoe succesvol
het project is. Waarom dat zo belangrijk is? De groep jongeren die tegen een verslaving aanzit maar nog niet verslaafd
is, is vrij groot. En niet zo zichtbaar. Ze zoeken zelf geen
hulp. Daarom gaan wij zelf op pad om ze te vinden. Voor het
voeren van preventieve gesprekken bestaan er nu in Nederland nog geen protocollen. Iedereen doet het een beetje op
zijn eigen manier. Maar het is beter als alle hulpverleners het
straks op dezelfde manier doen die bewezen effectief is.’
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5		Geconsolideerde jaarrekening 2010
5.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2010
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref.

31-dec-10

¤

(Bedragen x 1.000)

31-dec-09

¤

(Bedragen x 1.000)

Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

358

423

Materiële vaste activa

2

90.382

93.951

Financiële vaste activa

3

723

770

Totaal vaste activa

91.463

95.144

Vlottende activa
Voorraden

4

398

406

Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s

5

17.825

14.456

Vorderingen en overlopende activa

6

23.060

26.146

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

7

0

1.306

Liquide middelen

9

637

464

Totaal vlottende activa
41.920
			
Totaal activa

PASSIVA

42.777

133.383

Ref.

31-dec-10

¤

(Bedragen x 1.000)

137.922

31-dec-09

¤

(Bedragen x 1.000)

			
Eigen vermogen

10

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen

3

3

17.066

14.121

2.270

2.300
19.339

16.424

Voorzieningen

11

1.650

2.014

Langlopende schulden

12

44.724

49.184

7

13.852

0

13

53.817

70.300

133.383

137.922

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
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5.2. Geconsolideerde resultatenrekening over 2010

Ref.

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

15
16
17

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

18
19
20
21

2010

¤

2009

¤

(Bedragen x 1.000)

(Bedragen x 1.000)

121.979
16.254
7.715

118.495
13.577
6.887
145.948

106.260
7.512
0
26.593

138.959

100.938
7.115
0
23.453
140.364

131.505

22

5.583
-2.652

7.454
-3.349

23

2.931
0

4.105
0

Resultaat voor belastingen
Vennootschapsbelasting boekjaar

2.931
-16

4.105
-51

RESULTAAT BOEKJAAR

2.915

4.054

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

2010

2009

2.567
100
-28
-2
0
0
0
278
2.915

3.369
0
-117
2
0
200
600
0
4.054

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen
reserve niet-collectief gefinancierd vermogen
Bestemmingsfonds academisering via universiteit
Bestemmingsreserve wachtgeld academisering
Bestemmingsreserve innovatie/onderzoek/en organisatieontwikkeling
Bestemmingsreserve forensisch/VZ
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BIJLAGE
LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN
E

A
AAC
AAN
ACZIO
ADHD
AMS
ANP
AO/IC
APC
APG
Atrium MC
AWBZ
azM

Academisch Angst Centrum
Academische Afdeling Neuropsychologie
Academisch Centrum Zorg Innovatie
Ouderen
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch
Specialisten
Advanced Nurse Practitioner
Administratieve Organisatie/Interne
Controle
Afdeling Planning en Control
Algemene Pensioengroep N.V.
Atrium Medisch Centrum
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
academisch ziekenhuis Maastricht

EPA
EPD
EVS

F
FACT
FTE
FWG
FZ

BBL
BHV
BI(S)
BIG
BOL
Bopz
BPRS
BSC
BW

Beroeps Begeleidende Leerweg
Bedrijfshulpverlening
Business Intelligence (Systeem)
Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg
Beroeps Opleidende Leerweg
Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische
ziekenhuizen
Brief Psychiatric Rating Scale
Balanced Score Card
Beschermd Wonen

C
CAN
CB
CBOG
CBS
CCE
CCR
CFPZ
CIBG
CIZ
CMR
CMT
(C)OR
CWO
CZ

Camberwell Assessment of Need
Communicatietechnologie Beheer
College voor de Beroepen en Opleidingen
in de Gezondheidszorg
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Consultatie en Expertise
Centrale Cliëntenraad
Centrum Forensisch Psychiatrische Zorg
Centraal Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg
Centrum Indicatiestelling Zorg
Centrale Medicatiefouten Registratie
Centraal Management Team
(Centrale) Ondernemingsraad
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
Centraal Zorgkantoor

D
DAC
DBC
DIS
DSP
DVO

Functional Assertive Community Treatment
Fulltime-equivalent
Functiewaardering Gezondheidszorg
Forensische Zorg

G
GESZ
GGD
GGZ-VS
GZ

B

Ernstige Psychiatrische Aandoening
Electronisch Patiënten Dossier
Electronisch Voorschrijfsysteem

Participatiestage in de gezondheidszorg
Geestelijke Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist
Gezondheidszorgpsycholoog

H
HBO
HCR-20
HKZ
HR(M)
HsZ

Hogere Beroepsopleiding
Historical Clinical Risk Management-20
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in
de Zorg
Human Resource (Management)
Hogeschool Zuyd

I
IBC
IC
ICT
IHOL
ITIL
IVO
IZ
IZM
IZP

Interne Bezwarencommissie
Intern Controleplan
Informatie- en Communicatietechnologie
Infrastructuur Hoger Onderwijs Limburg
Information Technology Infrastructure
Library
Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen
en Verslaving
Integrale Zorg
Integrale Zorg Maastricht
Integrale Zorg Parkstad

K
K&J
KNP
KP
KZ

Kinderen en Jeugdigen
Klinisch Neuropsycholoog
Klinisch Psycholoog
Kwaliteitswet Zorginstellingen

L
LWV

Limburgse Werkgeversvereniging

M
Dagactiviteitencentrum
Diagnose Behandel Combinatie
DBC Informatiesysteem
Doorlopend Sociaal Plan
Dienstverleningsovereenkomst

M&I
M&S
MAIAR
MiMa

Management en Informatie
Marketing en Sales
Maastricht Academic Institute for
Addiction Research
Commissie Middelen en Maatregelen
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U
MIP
MKSA
MBO
MOAZ
MTB
MUMC+

Commissie Melding Incidenten Patiënten
Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden
Middelbare Beroepsopleiding
Maastricht Overleg Arbeidsmarkt Zorg
Maastrichtse Toeleveringsbedrijf
Maastricht Universitair Medisch Centrum

N
NAH
NCvB
NEN
NIFP
NIMA
NVTZ
NZA

Niet aangeboren hersenletsel
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Nederlandse norm; normen opgesteld door
het Nederlands Normalisatie Instituut
Nederlands Instituut voor Forensische
Psychiatrie en Psychologie
Nederlands Instituut voor Marketing
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen
Nederlandse Zorgautoriteit

O
OBI
OR
OU

Oracle Business Intelligence
Ondernemingsraad
Open Universiteit

P
P&C
P&O
PaON
PI
POAZ
PSA
PT
PVP

Planning en Control
Personeelszaken en Opleiding
Postacademisch Onderwijs Nederland
Penitentiaire Inrichting
Parkstad Overleg Arbeidsmarkt en Zorg
Psycho Sociale Arbeidsbelasting
Psychotherapeut
Patiëntenvertrouwenspersoon
Qualified Controller

R
RAC
Riagg
RINO
RIVM
ROC
ROM
RSI
RVZ

Regionale Alarm Centrale
Regionaal Instituut voor Ambulante
Geestelijke Gezondheidszorg
Regionaal Instituut voor Nascholing
en Opleiding
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Regionaal Opleidingen Centrum
Routing Outcome Monitoring
Repetitive Strain Injury
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

S
SPP
SPV

Maastricht University, voorheen
Universiteit Maastricht

V
V&N
VIM
VMS
VS
VVS
VWS
VZ

Vastgoed en Nieuwbouw
Veilig Incident Melden
Veiligheidsmanagementsysteem
Verpleegkundig Specialist
Vakgroep Verpleegkundigen, Verzorgenden
en Sociaal Agogisch Werkenden
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Verslavingszorg

W
WAI
Wbmv
Wcz
Wesp
WfZ
WGA
WGBO
WKCZ
WMCZ
Wmo
WO
Wopt
WOR
WTZi
WWZ

Work Ability Index
Wet op bijzondere medische verrichtingen
Wet cliëntrechten zorg
Wetenschapsparticipatie
Waarborgfonds voor de Zorgsector
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wetenschappelijk Onderzoek
Wet openbaarmaking uit publieke
middelen gefinancierde topinkomens
Wet op Ondernemingsraden
Wet Toelating Zorginstellingen
Wonen, Welzijn en Zorg

Z

Q
QC

UM

Strategische Personeelsplanning
Vakgroep Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen/Maatschappelijk Werkenden

ZIC
ZonMw
ZVW
ZZP

Zorg Innovatie Centrum
Zorgonderzoek Nederland en Medische
Wetenschappen
Zorgverzekeringswet
Zorgzwaartepakket
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