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Colofon
Dit Maatschappelijk Verslag 2007 is een uitgave van de
Stichting Mondriaan Zorggroep en maakt deel uit van
het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
2007.
Per 29 juni 2007 fuseerde de Stichting Mondriaan
Zorggroep met de Stichting Vijverdal. De verantwoording van de stichting Vijverdal maakt integraal onderdeel uit van deze jaarverantwoording.
Het is ook beschikbaar via:
www.jaarverslagenzorg.nl
www.mondriaan.eu
onder de optie:
meer over ons/organisatie/jaarverslagen
Samenstelling en redactie:
Eindredactie: A.F.M. (Teun) Smulders
Opmaak: P.A. (Ton) Rennings
Druk: Mondriaan Zorggroep
Stichting Mondriaan Zorggroep
John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
Heerlen, april 2008
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Voorwoord
Zicht op een breed, samenhangend
zorgaanbod
In de annalen van de Mondriaan Zorggroep zal
2007 ongetwijfeld te boek komen te staan als het
jaar van de fusie met Vijverdal Maastricht. Deze
fusie is in meerdere opzichten een markante gebeurtenis.
De statutaire doelstelling van de Mondriaan Zorggroep werd erdoor uitgebreid met de kerntaken
onderwijs, opleiding en onderzoek. Dat biedt extra
mogelijkheden om zicht te houden op de snel veranderende zorgvraag, nieuwe behandelmethoden
en zorgprogramma’s te ontwikkelen en ook hoogwaardige opleidingen te geven en daarmee de
afhankelijkheid van de arbeidsmarkt te verminderen.
De Mondriaan Zorggroep wil de academisering
van haar zorgprogramma’s verder uitbouwen, samen met de Universiteit Maastricht. Daarmee willen beide organisaties bestaande specialismen
versterken en verdiepen en laten uitgroeien tot
expertisecentra met een bovenregionale uitstraling.
Met de fusie is tevens een belangrijke stap gezet
in de richting van een sterk, samenhangend GGznetwerk in (Zuid-) Limburg. De Mondriaan Zorggroep is daar een groot voorstander van en werkt
in dat kader al samen met de Riagg Maastricht, de
RIBW Heuvelland en Maasvallei en de Riagg Zuid.
Met de GGZ Noord- en Midden-Limburg vonden
verkennende gesprekken plaats.

De Mondriaan Zorggroep is maatschappelijk ondernemer. Dat betekent niet alleen het bieden van
‘state of the art’ zorg en behandeling in geacademiseerde zorgprogramma’s, maar ook aandacht
hebben voor preventie en rehabilitatie. Mensen
helpen het liefst in of zo dicht mogelijk bij huis. De
dialoog aangaan met relevante partijen zoals
buurtbewoners, de gemeente, woningbouwcorporaties, politie en justitie. En ook: een actieve bijdrage leveren aan de acceptatie van mensen met
een psychiatrische beperking.
Tegelijkertijd brengt de marktwerking met zich
mee, dat de financiële mogelijkheden het streven
naar een maatschappelijk nuttige functie begrenzen. Dat hoeft geen nadeel te zijn. Het verplicht de
instelling tot doelmatigheid en zich te focussen op
het verlenen van zorg waaraan echt behoefte bestaat. Het is dus zaak de daadwerkelijk zorgbehoefte tot op detailniveau te kennen en daarop te
anticiperen met adequate zorgprogramma’s.
De Raad van Bestuur wil daar ook in 2008 energie
in steken. Met veel plezier en zeker ook met veel
vertrouwen. De getoonde inzet en de professionaliteit van medewerkers, vrijwilligers en overlegorganen ruggensteunen dat vertrouwen in de toekomst.
Daar kunnen we trots op zijn.

Raad van Bestuur,
Prof. dr. R.T.J.M. (Richard) Janssen
Drs. P.L.G. (Peter) Peters
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Kroniek van 2007
Januari

Mei

Stevige aanpak middelengebruik

Oprichting eenheid Marketing en
Sales

Bijna alle GGz-instellingen in Nederland hebben te
maken met overlast door drugs- en alcoholgebruik.
Ook bij de Mondriaan Zorggroep is dit een probleem. Cliënten en medewerkers die ermee worden geconfronteerd voelen zich door dreigend
en/of agressief gedrag van gebruikers of dealers
niet veilig. Sommige cliënten raken zelfs tegen wil
en dank verslaafd. De Raad van Bestuur richtte
een breed samengesteld Kernteam Middelengebruik op met als doel deze problematiek fundamenteel aan te pakken. Het Kernteam heeft maatregelen getroffen waaronder striktere regels en
verscherpt toezicht op de naleving, meer aandacht
voor middelengebruik in de persoonlijke behandelplannen en een geïntensiveerde samenwerking
tussen behandelaren en ketenpartners zoals politie, gemeenten en openbaar ministerie.

In 2007 werd de eenheid Marketing en Sales opgericht. De eenheid heeft als taak om het (strategisch-) marketingbeleid te ontwikkelen, het intern
ondernemerschap te versterken, (strategisch-)
marktonderzoek te verrichten, marketing communicatie te bevorderen en de zorgverkoop uit te
voeren. De eenheid heeft een belangrijke taak
(deels richtinggevend, deels ondersteunend) om
van de Mondriaan Zorggroep een echte vraaggestuurde organisatie te maken. Die omslag is nodig
om een speler van belang te blijven in de diverse
velden, of het nu gaat om de directe relatie tussen
cliënt of verwijzer met de hulpverlener of om de
markt van de zorginkoop naar verzekeraars en
gemeenten.

Juni

De fusie is rond

Januari

Mondriaan Services:
kwartiermaker van de fusie
Ter voorbereiding op de fusie werden de ondersteunende diensten van de Mondriaan Zorggroep
en Vijverdal Maastricht geïntegreerd. Onder de
naam Mondriaan Services ontstond een klantgerichte service organisatie met hoge ambities: heldere klant-leveranciersrelaties, moderne bedrijfsvoering en marktconforme dienstverlening en tarieven. Met de komst van Mondriaan Services
werden managers benoemd, kwamen er nieuwe
teams, nieuwe werkwijzen, processen en systemen. Het jaar 2007 stond in het teken van de realisatie van deze ingrijpende integratie. In de aanloop
naar de fusie groeide Mondriaan Services in haar
rol als kwartiermaker.

Op 29 juni was de fusie met Vijverdal Maastricht
officieel een feit. De Mondriaan Zorggroep kon
haar zorgaanbod in Maastricht verder uitbreiden
met de klinische verslavingszorgafdelingen Dubbele Diagnose (DD) en Motivationeel Centrum (MC)
op de locatie Vijverdal.
Beide instellingen zijn veel dank verschuldigd aan
prof. dr. Maarten J. Verkerk, die per fusiedatum
terugtrad als bestuurder van Vijverdal Maastricht.
Integer, inspirerend en daadkrachtig gaf hij de
afgelopen jaren leiding aan het transformatieproces van Vijverdal Maastricht. Op 28 juni 2007 nam
hij officieel afscheid. Maarten Verkerk werd uitgeluid met een boeiend minisymposium onder de titel
‘Tussen daadkracht en moraliteit’.
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Augustus

Opnieuw prijs voor beste opleiding
tot psychiater
De lokale Heerlense opleiding is na de fusie met
Vijverdal Maastricht omgebouwd tot één grote
opleiding op twee hoofdlocaties (Heerlen en Maastricht). In 2007 is de opleiding tot psychiater binnen
de Mondriaan Zorggroep wederom verkozen tot
beste opleidingsplaats van het land. Dat was ook
in 2006 al het geval.
De opleiding van de Stichting Mondriaan Zorggroep met locaties in Heerlen en Maastricht vormt
nu met het Academisch Ziekenhuis te Maastricht,
het Prins Claus Centrum te Sittard en de Riagg
Maastricht een integrale opleiding tot psychiater,
waarbinnen de hoogste standaard als norm geldt.
De artsen in opleiding profiteren van het beste uit
twee werelden (niet-academische behandelcultuur
en academisch wetenschappelijke know-how).

September

Kliniek voor jongeren met
gedragsproblemen geopend
Voor jeugdigen in de leeftijd van 8-23 jaar met
ernstige gedragsproblemen in combinatie met
psychiatrische stoornissen, is op de locatie
Mariënwaard een klinische voorziening in gebruik
genomen. Het uiteindelijke doel is voor jongeren
uit de gehele provincie Limburg een sluitende
zorglijn te ontwikkelen. De Mondriaan Zorggroep
doet dit samen met de jeugdzorgorganisaties
Xonar en het Keerpunt. De behandelmethodiek is
gebaseerd op de zogeheten Functional Family
Therapy (FFT), die moet bewerkstelligen dat de
jongeren in zo kort mogelijke termijn naar het gezin
terug kunnen.

November

Mondriaan Zorggroep behaalt HKZ
certificaat
De organisatie kan met tevredenheid terugzien op
het behalen van het HKZ certificaat in 2007. HKZ
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een landelijk kwaliteitssysteem van KEMA,
met uniforme, transparante prestatie-indicatoren.
Nadat Vijverdal het certificaat al in juni binnenhaalde, slaagde de Mondriaan Zorggroep daar in
november eveneens in. Een stimulerende prestatie
waaraan vele medewerkers hun steentje hebben
bijgedragen.

November

Aansluiting bij franchiseketen PsyQ
PsyQ beoogt een landelijk dekkend netwerk te
realiseren voor de behandeling van mensen met
de meest voorkomende psychische problemen,
onder de naam PsyQ Nederland. In beginsel gaat
het hierbij om de ambulante zorgprogramma’s die
binnen de kortdurende, specifieke zorg voor volwassenen worden aangeboden.
Eind 2007 heeft de Mondriaan Zorggroep besloten
in dit netwerk te participeren. Verzekeraars zijn in
toenemende mate geïnteresseerd in het maken
van afspraken met landelijk opererende organisaties. Zij kunnen dan het aanbod voor verzekerden
in verschillende regio’s met elkaar vergelijken.
Formalisering van de deelname aan PsyQ en invoering van toegesneden zorgprogramma’s krijgen
in 2008 hun beslag.

In Roermond kwam een tweede poli forensische
psychiatrie beschikbaar voor jongeren met psychiatrische problematiek van 12 tot en met 23 jaar en
hun gezin. Deze jongeren hebben een strafbaar
feit gepleegd of dreigen in aanraking te komen met
justitie.
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Januari-december

Intensivering van
commerciële activiteiten
De GGz-markt is sterk in beweging. De traditionele
stabiele AWBZ financiering maakt gedeeltelijk
plaats voor afname van zorg door zorgverzekeraars (verplichte basisverzekering en vrijwillige
pluspakketten) en gemeenten (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Nieuwe markten dienen zich
aan, bijvoorbeeld in het domein van werknemers
en werkgevers, waar veranderde wetgeving zorgt
voor meer financiële prikkels om arbeidsuitval te
voorkomen of te verminderen. Er begint ook meer
concurrentie te ontstaan tussen zorgaanbieders.
Het risico van schommelingen in de ‘orderportefeuille’ neemt toe.
De Mondriaan Zorggroep wil in het belang van de
continuïteit voorop lopen in het ontwikkelen van
nieuwe producten voor de commerciële markt. Als
strategisch doel is geformuleerd, dat in het jaar
2010 20% van de omzet (op basis van 2005, zijnde € 13,5 mln.) gerealiseerd dient te worden op
commerciële basis. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de holding Mondriaan Commercieel BV.
Ook dit bedrijfsonderdeel maakte in 2007 een
groei door. Het aantal werkmaatschappijen, het
aantal werkterreinen, de omzet en de winstgevendheid namen toe.
Tot de holding behoorden ultimo verslagjaar de
volgende werkmaatschappijen:
•
MCBRAIN BV
•
ADICON BV
•
WERKINVENT BV
•
RODERSANA BV
MCBRAIN richt zich op het verbeteren van
de behandeling van arbeidsrelevante psychische
klachten. De psychologen, psychotherapeuten en
psychiaters bieden doelgerichte interventies aan
met als resultaat dat 80% van de werknemers
binnen drie maanden het werk weer heeft hervat.
ADICON biedt hulp op maat aan bedrijven en organisaties waar sprake is van middelen gerelateerde problematiek en/of gokken.
WERKINVENT beoogt het bevorderen van de
maatschappelijke participatie voor mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt, door het
aanbieden van een zinvolle dagbesteding, zorgtrajecten, scholing, vrijwilligerswerk, gesubsidieerde
arbeid, aanmelding en plaatsing naar de WSW en
zo mogelijk bemiddeling naar regulier werk.

Tesamen met Mondriaan Zorggroep hebben GGZ
Noord- en Midden-Limburg, IrisZorg, NovadicKentron, Reinier van Arkel/Dymphna en TinguelyHolding BV besloten om in de omgeving van
Oirschot een privaat gefinancierd resort voor middelengerelateerde leefstijlverbetering op te richten,
genaamd RODERSANA. Snelheid, toegankelijkheid en discretie zijn belangrijke kwaliteitskenmerken. Met de inkomsten uit private activiteiten financiert de Mondriaan Zorggroep innovaties in de
zorg.

Januari - december

Méér wijkteams aan de slag
De verdere uitrol van de wijkteams (FACT, functie
Assertive Community Treatment) is in 2007 succesvol verlopen. Het aantal teams is in 2007 verdubbeld: van 5 naar 10. Wijkteams richten zich op
patiënten met meervoudige, complexe zorgbehoeften die in de praktijk vaak langdurige zorg en behandeling nodig hebben. De teams bieden de zorg
en behandeling in de wijken, dicht bij de leefwereld
van de patiënten. Zij opereren in nauwe samenwerking met de huisartsen als eerste lijns zorg. De
teams zijn multidisciplinair samengesteld. Naast de
psychiater die verantwoordelijk is voor de behandeling, zit er een arts-assistent in, een psycholoog,
een aantal casemanagers, verpleegkundigen, een
verslavingszorgdeskundige, een trajectbegeleider
en een ervaringsdeskundige.

December

Iedereen tevreden?
Veel aandacht is uitgegaan naar aspecten die met
de klanttevredenheid te maken hebben. De resultaten van het uitgevoerde onafhankelijke klantwaarderingsonderzoek gaven aan dat patiënten en
cliënten de inspanningen om verbeteringen te realiseren waarderen. Met name de thema’s veiligheidsbeperkende maatregelen, informatievoorziening aan patiënten, cliënten en familie, dagbesteding en nazorg na afsluiting van de behandeling
behoeven verdere verbetering.
De Stuurgroep Dwang en Drang ontwikkelde en
implementeerde beleid om het aantal separaties te
verminderen en de attitude van hulpverleners
rondom separaties waar nodig te verbeteren. Op
dit terrein kon gebruik worden gemaakt van de
expertise en de positieve ervaringen die op de
locatie Vijverdal in Maastricht reeds waren opgedaan.
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1

Uitgangspunten van de verslaggeving
Met het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007 legt de Mondriaan Zorggroep
openbaar verantwoording af over haar beleidsvoornemens, inspanningen, resultaten en bijstellingen van beleid in het kalenderjaar (tevens boekjaar) 2007.

Aan de voorgeschreven paragrafen en bijlagen
heeft de Mondriaan Zorggroep er enkele toegevoegd, te weten: het voorwoord; de kroniek van
2007; de ondernemingsraad (3.4); onderzoek,
onderwijs en opleiding (4.5); huisvestingsbeleid
(4.8) en de bijlagen.

Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijk
verslag, de jaarrekening en de bijlagen.
Een samenvatting van de jaarrekening in de vorm
van de geconsolideerde balans en geconsolideerde resultatenrekening is opgenomen als onderdeel
van het maatschappelijk verslag.

De resultaten van de holding Mondriaan Commercieel BV over 2007 zijn geconsolideerd in de Jaarrekening 2007 van de stichting Mondriaan Zorggroep.

Het maatschappelijk verslag en de volledige jaarrekening zijn als afzonderlijke documenten te
raadplegen op www.jaarverslagenzorg.nl en op de
website van de Mondriaan Zorggroep:
www.mondriaan.eu
De wettelijk verplichte bijlagen van het jaardocument maatschappelijke verantwoording zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Betreffende
bijlagen zijn als apart document, gegenereerd uit
DigiMV, te raadplegen op de website van de Mondriaan Zorggroep en op www.jaarverslagenzorg.nl
Per 29 juni 2007 fuseerde de stichting Mondriaan
Zorggroep met de stichting Vijverdal.
De verantwoording 2007 van de tot die datum bestaande stichting Vijverdal maakt integraal onderdeel uit van dit Jaardocument Maatschappelijke
Verantwoording 2007.

Via de webpagina www.jaarverslagenzorg.nl van
het CIBG is de aanvullende verantwoordingsinformatie beschikbaar die geen onderdeel uitmaakt
van de digitale en fysieke versie van het jaardocument.
Het betreft informatie- en verantwoordingsverplichtingen die voortvloeien uit:
de Kwaliteitswet Zorginstellingen;
de Wet medezeggenschap cliëntenraden
zorgsector;
de Wet klachtrecht cliënten zorgsector;
de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het op die wet gebaseerde
Besluit Gegevensverwerking CBS.

Het verslagjaar 2007 is tevens het laatste jaar van
de tweejarige beleidsplanperiode 2005 - 2007 van
de Mondriaan Zorggroep. De paragraaf over het
meerjarenbeleid geeft een terugblik op deze periode.
De verslaggeving is ingericht overeenkomstig het
stramien dat is gebaseerd op een aantal wettelijke
regelingen, waaronder artikel 16 van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en, als afgeleide
daarvan, de artikelen 8 en 9 van de Regeling verslaglegging WTZi.
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2

Profiel van de organisatie

2.1

Algemene identificatiegegevens

Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende
rechtspersoon

Stichting Mondriaan
Zorggroep

Adres

John F. Kennedylaan
301

Postcode

6419 XZ

Plaats

Heerlen

Telefoonnummer

045 - 57 36 262

Identificatienummer NZa

120 - 2501

Nummer Kamer van Koophandel

14068232

E-mailadres

secr.rvb@smzg.nl

Internetpagina

www.mondriaan.eu

2.2

Structuur van het concern

De Mondriaan Zorggroep is een zelfstandige organisatie met als rechtsvorm de stichting. 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 hij de Raad van Bestuur met raad
terzijde.
De statuten van de stichting Mondriaan Zorggroep
zijn laatstelijk gewijzigd op 28 december 2006.

De stichting Mondriaan Zorggroep is 100% aandeelhouder van de holding Mondriaan Commercieel BV. De holding is 100% aandeelhouder van
McBrain BV en Adicon BV. De stichting Mondriaan
Zorggroep is via de holding mede aandeelhouder
van: WerkInvent BV (50%) en Rodersana Holding
BV (16,66%).
Tevens heeft de stichting Mondriaan Zorggroep
samen met VEBEGO Facility Services BV een joint
venture Mondriaan Schoon BV (50%).
Mondriaan Schoon BV heeft als doel het verlenen
van diensten, daaronder mede begrepen schoonmaakdiensten en facilitaire diensten.
De resultaten van de holding Mondriaan Commercieel BV worden geconsolideerd in de Jaarrekening van de stichting Mondriaan Zorggroep.
De Mondriaan Zorggroep is onderverdeeld in zes
(zorg-)divisies en Mondriaan Services als management- en procesondersteunend bedrijf.
De aanpassing van de organisatiestructuur als
gevolg van de fusie per 29 juni 2007 met Vijverdal
Maastricht is in bijgaand organigram verwerkt.
De (zorg-)divisies en Mondriaan Services staan elk
onder leiding van een directeur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur. De Raad van
Bestuur wordt ondersteund door de concernstaf,
een Directeur Zorg en een Geneesheer-Directeur.
Bij de Directeur Zorg ligt de controlfunctie voor de
zorg. De Geneesheer-Directeur heeft een eigenstandige bestuursrechtelijke positie op grond van
de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische
Ziekenhuizen (BOPZ).
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Organigram stichting Mondriaan Zorggroep

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Stafconvent

Concernstaf

Vakgroepen

Directeur Zorg

COR

Geneesheer Directeur

CCR

Opleidingen

K&J

SZ

P+M

P+M

IZ-M

IZ-P

MS

O

VZ

P+M

P+M

OR

OR

OR

OR

OR

OR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

FR

(C)OR
(C)CR
FR
P

: (Centrale) Ondernemingsraad
: (Centrale) Cliëntenraad
: Familieraad
: Parkstad

K&J
SZ
IZ
M

: Kinderen & Jeugdigen
: Specifieke Zorg
: Integrale Zorg
: Maastricht

O
VZ
MS

: Ouderen
: Verslavingszorg
: Mondriaan Services

Organigram holding

Stichting Mondriaan Zorggroep

100% aandeelhouder holding
Mondriaan Commercieel BV

100%
aandeelhouder
Mc Brain BV

14

100%
aandeelhouder
Adicon BV

16,66%
aandeelhouder
Rodersana
Holding BV

50% aandeelhouder
Mondriaan Schoon BV

50%
aandeelhouder
WerkInvent BV
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Besturingsmodel
De Mondriaan Zorggroep hanteert de volgende
besturingsprincipes:
Maatschappelijke legitimering vormt het
hoogste goed;
Sturing vindt plaats vanuit het primair proces
(de inhoud);
Resultaatverantwoordelijkheid ligt zo diep
mogelijk in de organisatie;
Bedrijfsvoering vindt plaats op basis van geld
volgt patiënt;
Integraal management, eenhoofdige leiding;
Contractmanagement en dienstverleningsovereenkomsten.
Ter toelichting op de laatste twee principes:
De Mondriaan Zorggroep kiest voor een besturing
op basis van integraal management en een eenhoofdige leiding. Integraal houdt in, dat de leidinggevende van een organisatorische eenheid integraal verantwoordelijk en bevoegd is voor alle
aspecten van de bedrijfsvoering. Onder integrale
managementverantwoordelijkheid verstaan we dat
de leidinggevende van een eenheid de verantwoordelijkheid draagt voor:
de resultaten op het gebied van de zorg
(kwantitatief en kwalitatief), de personeelszorg
en het middelenbeheer (financiën, ICT, huisvesting etc.)
-

de afstemming met anderen (professionals;
ondersteuning).

De zorgprogrammaleiders geven inhoudelijk sturing aan zorgprogramma’s, zijn inhoudelijk aanspreekbaar op de geleverde zorg binnen de zorgprogramma’s, geven leiding aan het onderhoud
ervan en dragen bij aan de verdere ontwikkeling
van de zorgprogramma’s.
Door het gebruik van contracten in de hiërarchische lijn (verticaal contractmanagement) en
dienstverleningsovereenkomsten tussen de verschillende organisatieonderdelen
(horizontaal contractmanagement) ontstaat duidelijkheid over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de Mondriaan Zorggroep.

De Mondriaan Zorggroep beschikt over de volgende voorzieningen en capaciteiten:

Klinisch:
56 plaatsen verslaafden
18 plaatsen dubbele diagnose
12 plaatsen forensisch psychiatrische cliënten
38 plaatsen kinderen en jeugdigen
24 plaatsen sterk psychiatrisch gestoorde
kinderen of jeugdigen
5 plaatsen Bijzondere Opnemingen
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
10 plaatsen resocialisatie eenheid
24 plaatsen herstellingsoord
20 klinische plaatsen georganiseerde en
gewaarborgde verpleging in gezinnen
657 plaatsen psychiatrische aandoeningen
algemeen
Deeltijd:
119 plaatsen volwassenen
30 plaatsen kinderen en jeugdigen
14 plaatsen verslaafden
Psychiatrische polikliniek:
Ambulante geestelijke gezondheidszorg.
Beschermd wonen:
257 plaatsen.
Medezeggenschap
De medezeggenschapstructuur is zowel centraal
als decentraal georganiseerd. De Raad van Bestuur heeft als overlegpartner een Centrale Ondernemingsraad en een Centrale Cliëntenraad. Elke
divisie en Mondriaan Services hebben een ondernemingsraad met de directeur als overlegpartner.
Elke divisie heeft een cliëntenraad met de directeur als overlegpartner. De divisie Integrale Zorg
Parkstad heeft tevens een Familieraad met de
directeur als overlegpartner.
Gedurende een korte overgangsperiode na fusie is
tijdelijk voorzien in een aanvullende regeling medezeggenschap locatie Vijverdal. De paragrafen
3.3 (Cliëntenraad) en 3.4 (Ondernemingsraad)
gaan daar verder op in.

Toelatingen
De Mondriaan Zorggroep is toegelaten overeenkomstig artikel 5 van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De toelating heeft betrekking op het,
ten behoeve van mensen met een psychiatrische
aandoening, verrichten van de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en
verblijf 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.
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2.3

Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
De Mondriaan Zorggroep is een geïntegreerde
GGZ instelling (Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis; RIAGG; Regionale Instelling Beschermde
Woonvormen; Alcohol en Drugs; Kinderen- en
Jeugdigen; Forensische zorg verslaafden) en verricht zowel publieke- als private activiteiten.
Publieke activiteiten
De publieke activiteiten bestaan uit:
- geestelijke gezondheidszorg
(zorg en behandeling)
- onderwijs en opleiding
- (wetenschappelijk-) onderzoek en zorginnovatie
Door zorg en behandeling, onderwijs en opleiding,
(wetenschappelijk-) onderzoek te integreren versterken zij elkaar onderling. Geestelijke gezondheidszorg (zorg en behandeling) blijft hierbij de
primaire kerntaak.
De doelgroepen voor de geestelijke gezondheidszorg zijn mensen met een:
- psychiatrische aandoening;
- somatische aandoening of beperking,
in combinatie met psychiatrische aandoening;
- psychogeriatrische aandoening of beperking;

- verstandelijke handicap (in combinatie met
psychiatrische aandoening);
- lichamelijke handicap (in combinatie met
psychiatrische aandoening);
- psychosociale problemen.

(Wetenschappelijk-) onderzoek en zorginnovatie
(Wetenschappelijk-) onderzoek en zorginnovatie
dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling
van de kwaliteit van zorg. Een aantal divisies is
geheel of gedeeltelijk geacademiseerd. Dat wil
zeggen: herkenbaar door patiëntgebonden onderzoek en een structurele betrokkenheid van medewerkers en hoogleraren van de Universiteit Maastricht.
Private activiteiten
De private activiteiten variëren van lifestyle/preventie tot aan zorg, behandeling en toeleiding: verslavingszorg; herstel/psychosociale begeleiding ouderen; dienstverlening op het gebied van
arbeidsgerelateerde vragen en problematiek aan
individuele werknemers en organisaties; opleidingen; bevordering maatschappelijke participatie,
ontschotting van reïntegratie en zorg, toeleiding
naar (betaald) werk / activiteiten; facilitaire dienstverlening.
De inkomsten uit private activiteiten worden benut
om te investeren in zorginnovatie.

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel, opbrengsten
Kerngegevens
Cliënten
Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar
Capaciteit
Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking
Waarvan deeltijdplaatsen
Waarvan kleinschalig wonen
Productie
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit
DIS)
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit
DIS)
Aantal verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen, inclusief BOPZ in verslagjaar
Waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen
Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar
Aantal ambulante contacten in verslagjaar
Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
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Aantal/bedrag
Aantal
9.828
Aantal
1.131
163
257
Aantal
12.588
10.539
314.420
82.137
50.372
150.492
4.278
Aantal
2068
1678,2
Bedrag in euro’s
122.533.000
107.836.000
14.697.000

2.3.3

Werkgebieden

Het concern richt zich in zijn publieke activiteiten in hoofdzaak op het werkgebied / zorgkantoor regio ZuidLimburg. Dit gebied bestaat uit de subregio’s Parkstad (incl. Vaals, Gulpen/Wittem), Westelijke Mijnstreek en
Maastricht Heuvelland. Het verzorgingsgebied voor de zorg en behandeling van Kinderen en Jeugdigen
bestrijkt een groter gebied (geheel Limburg). Private activiteiten worden uitgevoerd ten behoeve van cliënten
in Limburg en Oost-Brabant.

2.4

Belanghebbenden

De belanghebbenden van de Mondriaan Zorggroep zijn in grote lijnen schematisch als volgt weer te geven:

Patiënten/Cliënten

Justitie en politie

Zorgverzekeraars

Woningbouwcoörperaties

Patiëntenorganisaties

Ketenzorgpartners

Huisartsen
MONDRIAAN

Rijksoverheid

Zorgkantoor

Ciz-centrum
indicatiestelling

Provincie

Gemeenten

Medewerkers

Opleidings- en onderzoeksinstellingen

Met de (externe) belanghebbenden bestaan diverse vormen van contact en communicatie. Naast
individuele contacten door de leden van de Raad
van Bestuur en directeuren, ontvangen belanghebbenden regelmatig een uitnodiging voor (mini)symposia en andere bijeenkomsten. Het doel
hiervan is enerzijds om hen als belanghebbenden
de gelegenheid te bieden hun verwachtingen naar
ons te formuleren en zo een bijdrage te leveren
aan het ontwikkelen van het beleid van de organisatie en anderzijds om hen te informeren over het
beleid, de inhoud van de zorg en behandeling van
de Mondriaan Zorggroep.
Zo participeerde een aantal externe belanghebbenden (oud patiënten; vertegenwoordiging patiëntenvereniging; zorgverzekeraar; openbaar ministerie; universiteit; vertegenwoordiging huisartsen;
vertegenwoordiging lokaal bestuur) in april 2007 in
een bijeenkomst met sleutelfunctionarissen van de
Mondriaan Zorggroep, onder wie een vertegen-

woordiging van de Centrale Cliëntenraad en Centrale Ondernemingsraad als interne belanghebbenden. Tijdens deze dag was er aandacht voor
het beeld en de zienswijze van deze belanghebbenden. Dit resulteerde in het gemeenschappelijk
benoemen van de beleidsmatige kernthema’s voor
2008.
In 2007 heeft de Mondriaan Zorggroep opnieuw
aanzienlijk geïnvesteerd in externe samenwerking.
Niet alleen in samenwerking met partners in de
regionale ketenzorg, maar ook met partners op de
aanpalende beleidsterreinen (scholing en opleiding; wonen / zorg; onderzoek; infrastructuur;
openbare orde / veiligheid).
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Hierna zijn de geformaliseerde samenwerkingsrelaties opgenomen voor zover ze in 2007 nieuw zijn
aangegaan of geheel of gedeeltelijk zijn vernieuwd.
Bijlage B bevat een overzicht van alle geformaliseerde samenwerkingsrelaties van de Mondriaan
Zorggroep.

Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM)
Voor de volgende onderwerpen zijn afzonderlijke
overeenkomsten afgesloten:
- A-opleiding psychiatrie: inbreng van partijen in
de (gezamenlijke) opleiding van arts tot psychiater;
- zorg van psychiatrische patiënten met somatische co-morbiditeit en de verbetering van de
inbedding van het somatisch klinisch onderwijs
en de supervisie in de A-opleiding psychiatrie;
- levering van geneesmiddelen en farmaceutisch toezicht ten behoeve van de
locatie Vijverdal van de Mondriaan Zorggroep.
Bestuursberaad Zuid-Limburg
Het Bestuursberaad richt zich op de vorming van
een samenhangend, sterk en innovatief GGznetwerk in Zuid-Limburg. Op basis van een gemeenschappelijke visie met gedeelde uitgangspunten is een basis gelegd voor een toekomstig
functieplan Zuid-Limburg.
Aan het Bestuursberaad Zuid-Limburg nemen de volgende
GGZ aanbieders deel: Academisch Ziekenhuis Maastricht;
Atrium MC; Mondriaan Zorggroep; Prins Claus-centrum; RIAGG
Maastricht; RIBW Heuvelland en Maasvallei; Virenze.

Chronos
Chronos is een Euregionaal samenwerkingsproject. Het richt zich op de verbetering van de zorg
voor chronisch psychiatrische patiënten in de Euregio met als doel medewerkers op te leiden tot
een nieuwe professie in de zorg, namelijk die van
levensbegeleider. In de opleiding is naast medische en psychiatrische onderwerpen veel aandacht voor sociaal-culturele aspecten, de rol van
de familie van de patiënt, de trialoog en het levensboek.
De volgende organisaties participeren in het project: Alexander
Krankenhaus Aachen; Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum
Rekem; Mondriaan Zorggroep; Maria Hilf Gangelt en RIBW
Heuvelland en Maasvallei.

Consortium Limburg Verpleegkundig Specialist
GGZ
Een aantal participerende organisaties heeft onder
de naam Consortium Limburg
Verpleegkundig Specialist GGZ een geformaliseerde samenwerking opgezet. Doel is om gezamenlijk een volledig, gevarieerd en geïntegreerd
curriculum van de praktijkopleiding van de opleiding verpleegkundig specialist GGZ te verzorgen.
Partijen: Mondriaan Zorggroep; Prins Claus Centrum; RIAGG
Zuid.
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Convenant Persoonsgerichte Aanpak in Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen
Een groot aantal partijen heeft het initiatief genomen om in een breed samenwerkingsverband een
optimale afstemming in de veiligheidsketen
(justitiële- en zorgketen) te realiseren en daarmee
een bijdrage te leveren aan de structurele verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid.
De samenwerking wordt vormgegeven middels
een fysiek Veiligheidshuis.
Partijen: gemeente Heerlen; Openbaar Ministerie Maastricht;
Politie regio Zuid-Limburg; Provincie Limburg; Bureau Jeugdzorg Limburg; Justitiële Jeugdinrichting het Keerpunt (inclusief
SEDNA); Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid; Raad voor de
Kinderbescherming regio Limburg; Stichting Reclassering
Nederland regio Limburg; Leger des Heils, Jeugd en Reclassering); Leger des Heils, Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn;
Slachtofferhulp Nederland, regiokantoor Limburg; Mondriaan
Zorggroep; Bureau Halt; GGD Zuid Limburg; Stichting Huiselijk
Geweld Zuid Limburg; Tracee.

Convenant Casusaanpak Multiproblematiek
Maastricht
Het convenant regelt wederzijdse afspraken, verwachtingen en inspanningsverplichtingen tussen
de partners, gericht op een integrale ketensamenwerking en onderlinge afstemming om te komen
tot een kwalitatief goede casusaanpak Multiproblematiek. Er is een toename te constateren van
meervoudige complexe problemen in een groot
aantal buurten en wijken van Maastricht.
Partners: gemeente Maastricht; GGD Zuid Limburg; Servatius;
Traject; Woonpunt; Mondriaan Zorggroep; Regiopolitie Limburg
Zuid.

Convenant Huisvesting Zorgacademie
Partijen hebben zich ten doel gesteld in de Zorgvallei een Zorgacademie op te richten, enerzijds
ten behoeve van scholing en opleiding, anderzijds
ten behoeve van opleidings- en zorginnovatie
alsook zorggerelateerde techniek en onderzoek.
Partners: Atrium Medisch Centrum Parkstad; Mondriaan Zorggroep; Seagram; Hogeschool Zuyd; Arcus College.

Convenant ketenpartners Acute Zorg
De overeenkomst voorziet in de opzet en verdieping van een regionale overlegstructuur binnen de
regio Noord- en Midden Limburg en de regio Zuid
Limburg. De opdracht van het regionaal overleg
bestaat uit het in kaart brengen van het acute
zorgaanbod in de provincie Limburg; het afstemmen van activiteiten tussen aanbieders van acute
zorg; het geven van inzicht in- en oplossen van
witte vlekken in de bereikbaarheid; het bieden van
hulp voor een goede voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen. Partners: het convenant is gesloten door 24 partners die allen op
enigerlei wijze acute zorg bieden.
Hestia Groep
Samenwerking om woon- / zorgarrangementen
voor (potentiële-) cliënten van de Mondriaan Zorggroep te realiseren, waardoor zij beter in staat zijn
zelfstandig of begeleid zelfstandig te wonen.
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Prins Claus Centrum
De samenwerking met het Prins Claus Centrum
betreft verschillende terreinen. Voor de volgende
onderwerpen zijn afzonderlijke overeenkomsten
afgesloten:
Opleiding tot psychiater.
Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten
waarin is geregeld welke inbreng beide partijen
leveren in het kader van de opleiding van arts tot
psychiater. Door deze samenwerkingsovereenkomst worden beide organisaties door de Medisch
Specialisten Registratie Commissie (MSRC) erkend als opleidingsinrichting voor het volgen van
een of meer gedeelten van de opleiding Psychiatrie.
Samenwerking gericht op het hoofduitvoerderschap van de wijkteams (Functional Assertive
Community Treatment) binnen de respectievelijke
werkgebieden (Maastricht - Parkstad - Sittard) en
het opdrachtgeverschap van het Expertise Centrum Psycope. Door middel van dit expertisecentrum bundelen alle samenwerkingspartners binnen
het Bestuursberaad hun krachten inzake de verdere ontwikkeling en ondersteuning van de wijkteams.

RIAGG Maastricht
Voor de volgende onderwerpen zijn afzonderlijke
overeenkomsten afgesloten:
- oriëntatie op samenwerkingsmodaliteiten en
advisering aan de besturen;
- intentieverklaring met betrekking tot het inrichten van een Regionaal Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen;
- opleiding tot psychiater. In de samenwerkingsovereenkomst is geregeld welke inbreng beide
partijen leveren in het kader van de opleiding
van arts tot psychiater. Door deze samenwerkingsovereenkomst worden beide organisaties
door de Medisch Specialisten Registratie
Commissie (MSRC) erkend als opleidingsinrichting voor het volgen van een of meer gedeelten van de opleiding of een stage in de opleiding Psychiatrie.
RIAGG Zuid
Voor de volgende onderwerpen zijn afzonderlijke
overeenkomsten afgesloten:
- gezamenlijk vormgeven aan een optimale invulling van de opleiding tot
psychiater. De Mondriaan Zorggroep verzorgt
de basisopleiding psychiatrie en RIAGG Midden-Limburg verzorgt de stage sociale psychiatrie;
- intensivering van de samenwerking die gericht
is op de vorming van een integrale GGz-keten
in Midden Limburg, samen met andere aanbieders in de keten (Laurentius Ziekenhuis, de
Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
(PAAZ); Regionaal Centrum GGZ Weert). Om
vorm en inhoud te geven aan de samenwerkingsmodaliteiten vinden verkenningen plaats

op de gebieden kinderen en jeugdigen; volwassenen en verslaafden en tenslotte ouderen.

RINO Zuid-Nederland
De Mondriaan Zorggroep neemt deel aan het Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding in
de Geestelijke Gezondheidszorg (RINO) ZuidNederland en heeft daartoe een aansluitingsovereenkomst afgesloten met de stichting RINO. Het
samenwerkingsverband heeft als doel de deskundigheid van de medewerkers van de aangesloten
instellingen te bevorderen. RINO Zuid-Nederland
organiseert daartoe, in samenwerking met de aangesloten instellingen, nascholingen en opleidingen
voor beroepen in de individuele gezondheidszorg.
RINO Zuid-Nederland verzorgt voor de Mondriaan
Zorggroep het psychotherapieonderwijs binnen de
opleiding tot psychiater. Aan de Mondriaan Zorggroep verbonden professionals leveren een bijdrage in het curriculum voor postdoctorale beroepsopleidingen. De Mondriaan Zorggroep heeft zitting in
de Raad voor Postdoctorale Beroepsopleidingen
Stichting Cicero Zorggroep
De Mondriaan Zorggroep levert aanvullende psychiatrische zorg aan cliënten met een indicatie
voor aanvullende multidisciplinaire zorg, woonachtig in verzorgingshuis Vroenhof.
Stichting GOZL / Atrium Medisch Centrum
Deze samenwerking heeft betrekking op het initiatief om de kortdurende zorg voor volwassenen te
integreren in een Continuüm Psychiatrische Behandeling Volwassenen (CPBV). In het kader van
deze samenwerking, de ombouw van het ziekenhuis in Brunssum tot ziekenhuis voor planbare
zorg en in afwachting van de realisatie van een
nieuwbouwinitiatief voor het CPBV, is de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van
het Atrium Motivationeel Centrum als interim voorziening gerealiseerd op de locatie J.F. Kennedylaan van de Mondriaan Zorggroep. Tevens zijn
nadere afspraken gemaakt en vastgelegd inzake
de klinisch psychologische inzet door Mondriaan
ten behoeve van patiënten van de PAAZ, zoals:
- vormgeving van de 7x24 uursdienst voor acute
psychiatrische zorg buiten kantoortijden;
- farmaceutische verzorging door Atrium MC,
betrekking hebbend op de inkoop en aflevering, alsmede de distributie van geneesmiddelen;
- het verrichten van mediation in beide instellingen door het uitwisselen van ter zake gekwalificeerde medewerkers.
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Stichting Weller Wonen
De Stichting Weller Wonen heeft tot doel om woon/zorgarrangementen voor (potentiële-) cliënten van
de Mondriaan Zorggroep te realiseren, waardoor
zij beter in staat zijn zelfstandig of begeleid zelfstandig te wonen.
Wetenschapskring GGZ Zuid Limburg
Het betreft samenwerking en afstemming in gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek op het terrein
van de geestelijke gezondheidszorg. Doel is verbetering van de cliëntenzorg en bevordering van het
rendement van de instelling.
Partijen: academisch ziekenhuis Maastricht; Atrium Medisch
Centrum; Mondriaan Zorggroep; Prins Claus Centrum; RIAGG
Maastricht; RIAGG Midden Limburg; RIBW Heuvelland &
Maasvallei; Stichting Revalidatie Limburg; Universiteit Maastricht: onderzoeksinstituut Experimentele Psychopathologie en
onderzoeksinstituut Hersenen en Gedrag; Vivre.

XONAR, JJI het Keerpunt
Deze overeenkomst beoogt een complete zorglijn
te ontwikkelen voor jeugdigen in de leeftijd van 823 jaar met ernstige gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek (onder de
titel orthopsychiatrie). De zorglijn zal naast een
klinische voorziening bestaan uit ambulante en
poliklinische zorg. In 2007 is op de locatie Mariënwaard een klinische voorziening in gebruik genomen.
Het is de bedoeling een evidence based behandelingsmethodiek op te zetten naar het concept van
de zogeheten Functional Family Therapy (FFT).
Die is erop gericht de jongeren zo snel mogelijk
weer hun plaats in het gezin te laten innemen.
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Tevens zal een opleidingstraject voor FFT worden
opgestart.
Het streven is in de provincie Limburg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en ernstige
psychiatrische problematiek uiteindelijk een sluitende zorglijn beschikbaar te hebben.

JJI het Keerpunt
De samenwerking omvat het gezamenlijk ontwikkelen van jeugdpsychiatrische consultatie en samenwerking met ketenpartners en daarnaast een
poli forensische psychiatrie voor jongeren met
psychiatrische problematiek van 12 tot en met 23
jaar en hun gezin. Deze jongeren hebben een
strafbaar feit gepleegd of dreigen in aanraking te
komen met justitie. Een tweede poli is geopend in
Roermond. Tevens vindt gezamenlijk onderzoek
plaats naar de behoefte aan klinische forensische
jeugdpsychiatrische voorzieningen in de regio.
Er ligt een intentieovereenkomst tot de ontwikkeling van een samenwerkingsproject ten behoeve
van personen met een justitiële maatregel.
Zorgvallei
Atrium Medisch Centrum Parkstad, Mondriaan
Zorggroep en Sevagram hebben zich ertoe verbonden in samenwerking met de gemeente Heerlen gezamenlijk en geïntegreerd de infrastructuur
en ontsluiting van het Zorgvallei-terrein ter hand te
nemen. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
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Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1

Bestuur en toezicht

3.1.1

Zorgbrede Governance Code

De Mondriaan Zorggroep hanteert de Zorgbrede Governance Code. Zowel de Raad van Bestuur (RvB)
als de Raad van Toezicht (RvT) opereren op basis van een reglement, respectievelijk het reglement
Raad van Bestuur en het reglement Raad van Toezicht.
Het reglement RvB regelt de positionering van de Raad van Bestuur in relatie tot de Raad van Toezicht,
mede onder verwijzing naar hetgeen daarover in de statuten is opgenomen. Daarnaast worden de volgende onderwerpen in het reglement RvB uitgewerkt: samenstelling; informatievoorziening aan Raad van
Toezicht; wijze van verantwoording RvB; verantwoordelijkheden en bevoegdheden RvB; besluitvorming;
relatie ten opzichte van directeuren, Centrale Cliëntenraad (CCR) en COR; wijze waarop wordt voorzien
in de continuïteit van de RvB; wijze waarop intern en extern wordt gecommuniceerd en verslag gedaan
(transparantie).
In het reglement RvT zijn de volgende onderwerpen opgenomen: de taken en bevoegdheden van de
RvT; de taken en aandachtsgebieden van de leden van de RvT; het overleg inzake de benoeming en het
ontslag van leden van de RvT; werkwijze en ondersteuning RvT; hoe te handelen in geval van (mogelijke)
onverenigbaarheid; gedragsregels met betrekking tot de communicatie binnen de Mondriaan Zorggroep.
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3.1.2

Raad van Bestuur (RvB)

Samenstelling Raad van Bestuur
Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

Prof. Dr. R.T.J.M. Janssen

voorzitter

-

Drs. P.L.G. Peters

lid

-

Bijzonder hoogleraarschap Economie en Organisatie van de Gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg;
Lid Bestuur GGZ Nederland;
Lid Limburgse Werkgeversvereniging;
Lid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg;
Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving, het IVO te Rotterdam;
Lid Wetenschappelijke Adviesgroep Zorgbalans 2008 van het RIVM;
Referent of The European Journal of Health Economics and Journal of
Social Policy, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG).
Lid Raad Postdoctorale Beroepsopleidingen RINO-Zuid;
Lid Limburgse Werkgeversvereniging;
Voorzitter stuurgroep Veilig door Binding;
Lid Raad van Advies Zorgkantoor (CZ);
Voorzitter Bestuursberaad regio Zuid Limburg;

De RvB legt periodiek verantwoording af over het
gevoerde beleid, de verrichte activiteiten, de ingezette middelen en de behaalde resultaten.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht hanteert sinds de benoeming van de huidige RvB (2004) de NVTZ Adviesregeling voor de bezoldiging van de RvB. In 2007
heeft een extern bureau, in opdracht van de RvT,
een onafhankelijke toets uitgevoerd van de honorering van de voorzitter en het lid van de RvB.
In navolging van het advies van het extern bureau
heeft de RvT in 2007 besloten de vaste salariëring
van de beide bestuurders gelijk te trekken op het
niveau van de voorzitter. Aan het bestaande salarisniveau werd niet getornd.
Voorts heeft de RvT besloten een benchmark te
laten verrichten naar de salarisniveaus binnen de
GGz sector door middel van een gerichte benadering van een peer groep. De resultaten hiervan
worden in 2008 verwacht.
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Het vaste salaris wordt, in afwachting van deze
uitkomsten, vooralsnog gehandhaafd. Ingaande
2008 wordt een variabele beloningscomponent
ingevoerd die jaarlijks kan resulteren in een bonus
van 10% van het jaarsalaris, in uitzonderlijke gevallen eventueel te verhogen tot 15%. De toekenning wordt gebaseerd op de beoordeling van de in
het betreffende jaar met de bestuurders overeengekomen targets.
In 2007 is aan beide bestuurders een eenmalige
bonus verstrekt van 15% van het jaarsalaris, gelet
op de behaalde resultaten en salarisontwikkeling
sinds de benoeming van de bestuurders in april
2004. Sinds april 2004 ondergingen de salarissen
van de bestuurders geen wijzigingen en werden
niet eerder bonussen uitgekeerd. Voor de concrete
salarissen wordt verwezen naar de desbetreffende
bijlage van de jaarrekening.
De voorzitter van de RvB is gedurende één dagdeel per week als hoogleraar verbonden aan de
Universiteit van Tilburg. Elders in het jaardocument
wordt inzicht verschaft in de bezoldiging van de
RvB.
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3.1.3

Raad van Toezicht (RvT)

Samenstelling Raad van Toezicht
Naam

Aandachtsgebied

Nevenfuncties

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

Zorg

Reguliere functie:
Hoogleraar bedrijfskunde i.h.b. marktanalyse en relatiemanagement Radboud Universiteit Nijmegen.
Nevenfuncties:
Directeur Mediatrix Consultancy, Sint Truiden, België
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);
Lid Raad van Toezicht Cicero te Hoensbroek.

Mw. drs. A. Christophe, MBA

Werkgeverschap, P&O en
financiën

Reguliere functie:
Lid College van Bestuur Citaverde College.
Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Woningbouwvereniging St.
Servatius, Maastricht
Lid Raad van Toezicht Loods Limburg
Directeur KARPOS Kenniscentrum BV
Lid Raad van Toezicht Dierenbescherming Nederland,
Den Haag
Voorzitter Board Dierenwelzijnscentrum Limburg;
Lid Bestuur MBO Raad (landelijke Brancheorganisatie
voor Middelbaar beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie).

Mw. G.M.J. Cornelissen

Zorg

Reguliere functie:
Free lance adviseur gezondheidszorg
Nevenfuncties:
Voorzitter VVBF (koepel van bijzondere verpleeg- en
verzorgingshuizen)
Voorzitter Hartezorg (landelijke Hartpatiëntenvereniging)
Voorzitter Raad van Toezicht Vorkmeer (regionale
welzijnsstichting)
Voorzitter overlegplatform Zorgaanbieders Breda;
Lid Commissie Cultuur Gemeente Helden.

Dhr. mr. P.H. Fuchs

Financiën

Reguliere functie:
Secretaris van de vennootschap DSM N.V.
Nevenfuncties:
Geen.

Dhr. J.B. Haazen MSc

Financiën

Reguliere functie:
Associated partner Beljon+Westerterp
Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Stein en
Beek;
Lid Raad van Toezicht Xonar;
Onafhankelijk voorzitter Gebruikersplatform Cultuurcentrum Asta te Beek.

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

Zorg

Reguliere functie:
Huisarts te Maastricht
Nevenfuncties:
Inrichtingsarts PI Overmaze Maastricht;
Voorzitter regionale Huisartsenvereniging Maastricht;
Voorzitter Partneradviesraad azM;
Lid Raad van Toezicht Zorgpunt Maastricht;
Voorzitter Stichting Huisartsenpost Maastricht Heuvelland.

Dhr. mr. J. Verwijlen

Voorzitter.
Werkgeverschap en P&O

Reguliere functie:
Voorzitter Raad van bestuur MTB Regio Maastricht N.V.
Nevenfunctie:
Lid Raad van Advies van Unipartners Maastricht.
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De Raad van Toezicht hanteert de richtlijnen van
de NVTZ voor de bezoldiging van de toezichthouders. De NVTZ hanteert indicatieve schalen met
bruto bedragen, afhankelijk van het budget van de
zorginstellingen. Conform deze richtlijn komen
toezichthouders van een instelling als de Mondriaan Zorggroep met een jaarbudget hoger dan €
100.000.000 in aanmerking voor een honorering
van bruto € 6.000 per jaar. De feitelijke honorering
van de leden van de RvT, behoudens de voorzitter, bedroeg in 2007 € 4.653 bruto, in twee termijnen per halfjaar achteraf uitbetaald.

De in 2006 ingestelde vier commissies werden
teruggebracht tot drie, te weten de Auditcommissie, de Zorgcommissie en de P&Owerkgeverscommissie. De drie commissies hebben in 2007 een belangrijke rol gekregen bij de
voorbereiding van agendapunten in de voltallige
RvT-vergaderingen. Iedere commissie formuleerde
in 2007 zijn doelstelling en inventariseerde de in
2007 met de RvB te bespreken thema’s.
Tijdens de reguliere RvT-vergadering van 5 april
2007 werd met de RvB gereflecteerd op de resultaten van de evaluatieve vergadering.

Conform de NVTZ richtlijnen komt de voorzitter in
aanmerking voor een ruimer honorarium dan de
leden. De ruimere honorering van de voorzitter kan
variëren van de helft meer tot tweemaal het honorarium van een lid van de RvT. De honorering van
de voorzitter van de RvT van de Mondriaan Zorggroep bedroeg in 2007
€ 7.605 bruto, in twee termijnen per half jaar achteraf uitgekeerd. Het honoreringsverschil met de
leden bleef derhalve binnen de marge van de
NVTZ richtlijn.

De Auditcommissie vergaderde in 2007 vier maal.
Tijdens deze vergaderingen kwamen onder andere
aan de orde het concept maatschappelijk verslag
2006, de concept jaarrekening 2006, de managementletter 2006 inclusief plan van aanpak, het
concept accountantsverslag 2006, keuze accountant, modernisering van de bedrijfsvoering, benchmark GGz, holding Mondriaan Commercieel BV
en de begroting 2008.

Bij het instellen van commissies kan de RvT volgens de richtlijn vaststellen dat de leden voor hun
werk in de commissie een extra honorarium ontvangen. Ondanks het instellen van commissies
heeft de RvT afgezien van een extra honorering.
De RvT kwam in 2006 negen keer in vergadering
bijeen. Zeven maal betrof het een reguliere vergadering waarin de Raad van Bestuur participeert.
Tweemaal werd vergaderd zonder de RvB, waarvan er één werd gebruikt ten behoeve van de evaluatie van het eigen functioneren en één ten behoeve van de bespreking van de beoordeling en
beloning van de RvB. Van alle vergaderingen
wordt verslag gemaakt. De RvT heeft een evenwichtige combinatie gevonden tussen enerzijds het
toezichthouderschap op het bestuur en anderzijds
het dienen als klankbord en adviesorgaan voor de
RvB.
Conform de uitgangspunten van Health Care
Governance is het eigen functioneren van de RvT
op 7 maart 2007 onderwerp van overleg geweest.
De evaluatie vond plaats aan de hand van het ter
zake door de NVTZ ontwikkelde instrument. Als
belangrijkste punten zijn besproken de sturing op
de planningcyclus, de regie en controle op het
operationele apparaat; de meting van de kwaliteit
van zorg; de betrokkenheid bij belanghebbenden;
de Balanced Scorecard; de positionering van de
Mondriaan Zorggroep op de langere termijn en het
opereren van de RvT-commissies.
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De zorgcommissie vergaderde in 2007 drie maal.
Tijdens deze vergaderingen kwamen onder andere
de met de RvB te bespreken zorgthema’s aan de
orde, alsmede de kwaliteitsparameters voor de
zorg, het toetsingskader en de rapportagewensen,
de PDCA-cyclus, het beleid van zorg en de participatie in PsyQ.
De P&O-werkgeverscommissie vergaderde in
2007 vier maal. Tijdens deze vergaderingen werd
intensief voorbereidend werk gedaan betreffende
de beoordeling en beloning van de RvB. In dit verband werd de HayGroup om advies gevraagd. De
mede op grond van dit advies genomen besluiten
ter zake zijn in de voltallige RvT-vergadering vervolgens bekrachtigd en aan de RvB medegedeeld.
Voorts werden in de commissie de personele fusiegevolgen besproken, alsmede het meerjarenplan Human Resources Management, de Balanced Scorecard 2008 en de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst van de per 1 januari 2008
vertrekkende bestuurder.
In 2007 was de RvT eenmaal aanwezig bij een
overleg van de RvB met de Centrale Ondernemingsraad en eenmaal bij een vergadering van de
RvB met de Centrale Cliëntenraad. Tevens werd
tijdens een daartoe belegde vergadering kennis
gemaakt met het management van de Mondriaan
Zorggroep en Vijverdal Maastricht.
De reguliere vergaderingen van de voltallige RvT
met de RvB stonden in 2007 nadrukkelijk in het
teken van de fusie van de Mondriaan Zorggroep
met Vijverdal Maastricht. In de vergadering van 16
mei 2007 werd het besluit tot fusie goedgekeurd.
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Op 1 januari 2007 trad mevrouw G.M.J. Cornelissen toe tot de RvT.
Tijdens de vergadering van 5 april 2007 werd het
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
2006 (incl. jaarrekening 2006) door de RvT goedgekeurd.
Tijdens de vergadering van 28 juni 2007 werden
de Kaderbrief en de Balanced Scorecard 2008
goedgekeurd, alsmede de procedure voor werving
van een nieuwe accountant.
Tijdens de vergadering van 11 oktober 2007 werd
de keuze gemaakt voor en kennis gemaakt met de
nieuwe accountant.
Tijdens de vergadering van 20 december 2007
werd de begroting 2008 goedgekeurd.
Voorts waren tijdens de diverse vergaderingen aan
de orde:
private activiteiten;
statuten holding BV;
participatie in PsyQ;
intentieverklaring samenwerking Riagg
Midden Limburg (inmiddels Riagg Zuid);
samenwerking met Riagg Maastricht;
toekenning van het enquêterecht;
nota ‘Van missie naar organisatie’;
aanbestedingsprocedure Zorgkantoor;
halfjaarrapportage;
notitie ‘Modernisering bedrijfsvoering’.
Tijdens een aantal vergaderingen werd een aantal
themapresentaties verzorgd. Deze betroffen onder
andere:
middelengebruik;
separaties;
apotheek;
aanbestedingsprocedure;
commercieel werken.
Tijdens een in augustus 2007 in Brussel ten
behoeve van de RvT en de RvB georganiseerd
‘social event’ stond enerzijds de teambuilding centraal, anderzijds werd deze activiteit benut voor
een verkenning van het thema ‘governance’.
Dr. Ir. H. Hoek gaf in Brussel een uiteenzetting
over governance

.
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3.2

Bedrijfsvoering

Planning & Controlcyclus
De Planning & Controlcyclus is een cruciaal hulpmiddel om de Mondriaan Zorggroep systematisch
te besturen en te beheersen. De doelstellingen van
de Planning & Controlcyclus zijn:
- het realiseren van de strategie van het concern;
- het daarop richten en inrichten van de interne
bedrijfsprocessen, zodat een verbinding wordt
gelegd tussen de operationele processen en de
strategie;
- het tijdig onderkennen en ondervangen van
risico’s;
- het tijdig bijsturen;
- het bewaken van de samenhang binnen het
concern.
De hoofdelementen van de Planning & Controlcyclus van de Mondriaan Zorggroep zijn:
Planning:
- meerjarenbeleidplan;
- kaderbrief;
- jaarplan (in de vorm van Balanced Score
Card) van divisies en concern;
- (Meerjaren-) begroting.
Control:
- zorgcontrol aan de hand van Zorgmonitor, Prestatie-indicatoren, 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;
- beleidscontrol: kwartaalvoortgangsrapportages
aan de hand van de Balanced Scorecards van
divisies en concern; kwartaalrapportages projecten; auditrapportages op basis van het audit
jaarprogramma.
In de loop van het eerste kwartaal wordt aan de
hand van de controlrapportages het voorgaande
jaar geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie
worden het Maatschappelijk Verslag en de Jaarrekening (samen het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording) opgesteld.
Evaluatie van de toepassing van de Planning &
Control cyclus over 2007 levert de volgende aandachtspunten ter verbetering op voor 2008:
- aansluiting planning & control proces bottom-up
(binnen divisies) en top down;
- aansluiting BSC divisies en BSC concern;
- kritieke prestatie-indicatoren ook op operationeel procesniveau benoemen;
- inrichting van de zorgcontrol;
- kwaliteit van de managementinformatie, met
onder meer het onderscheiden van verantwoordingsinformatie en stuurinformatie.
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Risico en risicobeheersing
Deze paragraaf bevat een verslag van de wijze
waarop de Mondriaan Zorggroep in 2007 met risicoanalyse en risicobeheersing is omgegaan. Over
de veiligheid van Patiënten en medewerkers wordt
verwezen naar de paragrafen 4.4.3. en 4.6.2.
Risico’s marktwerking
Mede als gevolg van de toenemende concurrentie
wordt de financiële invalshoek steeds belangrijker.
Het is van belang om exact te weten hoe de kostprijs van de aangeboden producten is opgebouwd
zodat marges beter inzichtelijk zijn. Binnen de
Mondriaan Zorggroep is op productniveau onvoldoende inzicht in de kostprijzen. Vandaar dat de
modernisering van de bedrijfsvoering de berekening van de kostprijzen prioriteit heeft gehad.
Omdat de omzet niet meer gegarandeerd is, is
flexibilisering van kosten van essentieel belang.
Daarnaast is het belangrijk om voldoende eigen
vermogen te hebben om risico’s op te kunnen opvangen. Om die reden heeft de Mondriaan Zorggroep gesteld dat de solvabiliteit de komende jaren
moet groeien. Dit betekent dat jaarlijks een minimale rendementseis van 2% is gesteld.
Verregaande versnippering van de financieringsbronnen vormt in deze een apart risico. De zeer
complexe administratie en verantwoording vragen
om een uiterst gedisciplineerde bedrijfsvoering.
In het verslagjaar is de afdeling Marketing & Sales
ingericht en voortvarend van start gegaan. De
afdeling speelt een cruciale rol in het
(mee)ontwikkelen van het strategisch- en tactisch
marketingbeleid van de Mondriaan Zorggroep. De
eenheid is onder andere belast met (strategisch-)
marktonderzoek en vormt een verbindende schakel met de divisies. Het bereidt de zorgcontractering voor en geeft richting aan zorginnovatie op
grond van de uitkomsten van het marktonderzoek.
De Mondriaan Zorggroep heeft eind 2007 besloten
tot deelname aan het landelijk dekkend netwerk
voor specifieke zorgprogramma’s onder de merknaam PsyQ. Daarmee werd geanticipeerd op de
groeiende interesse van verzekeraars in het maken van afspraken met landelijk opererende organisaties. Die interesse van de verzekeraars houdt
verband met de vergelijkbaarheid van aanbod voor
verzekerden in verschillende regio’s van die verzekeraar.
Formalisering van de participatie en invoering van
de specifieke zorgprogramma’s krijgen in 2008 hun
beslag.
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In de aanloop naar de begrotingsopstelling 2008
zijn verschillende scenario’s opgesteld met betrekking tot de aanbestedingsresultaten 2008. Die
aanbestedingsresultaten zijn pas in de loop van
het eerste kwartaal 2008 bekend. Er heeft een
expliciete afweging plaatsgevonden. Daarbij is
geconcludeerd dat het worst case scenario met het
maximaal aanbestedingsrisico als basis voor de
begroting 2008 aanvaardbaar is. Een gecalculeerd
risico, dat de continuïteit van bedrijfsvoering niet in
gevaar brengt.

Private activiteiten
Activiteiten met een specifiek risicoprofiel in de
private sector zijn ondergebracht in de holding
Mondriaan Commercieel BV. Het betreft zowel
activiteiten waarvan eigendom en zeggenschap
volledig in handen zijn van de Mondriaan Zorggroep als participaties, gedeeld met derden. Aan
het eind van het verslagjaar zijn voorbereidingen
getroffen om de governance structuur met betrekking tot de private activiteiten begin 2008 aan te
passen.
Zorgregistratie en Vastlegging
Het op orde hebben van de zorgregistratie en vastlegging is essentieel. Zowel voor de kwaliteit van
dossiervoering als voor de financiering. Geen afgesloten DBC betekent geen factuur. Geen factuur
betekent geen opbrengst. In 2007 is top prioriteit
gegeven aan de implementatie van het project
Zorgregistratie en vastlegging. Doelstelling van dit
project is het realiseren van een éénduidig georganiseerde wijze van registratie en vastlegging,
concernbreed. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de reeds bestaande Administratieve Organisatie
(AO) beschrijvingen. Het registratieproces wordt
zodanig ingericht dat iedere medewerker die directe bemoeienis heeft met het registreren in het programma Psygis zich niet alleen bewust is van het
belang van een goede registratie, maar tevens
zorgt voor een tijdige, juiste en volledige registratie
van zijn activiteiten. Aan de basis van het project
lag een uitgebreide risicoanalyse, alsook de daarbij behorende risico beperkende maatregelen. In
de loop van het verslagjaar is gebruik gemaakt van
de diensten van het landelijk DBC Implementatie
Advies Team, ingesteld door het ministerie van
VWS. Dit team werd gevraagd de reeds aanwezige risicoanalyses, interne controle plannen, werkprogramma’s en rapportageformats op de Kaderregeling AO/IC DBC GGz te beoordelen en te actualiseren.

Regeling AO/IC AWBZ zorgaanbieders
Vanaf 2006 geldt de regeling AO/IC AWBZ
zorgaanbieders. De regeling verplicht ertoe controleerbaar te borgen dat de zorg daadwerkelijk is
verleend en dat deze op een rechtmatige wijze
heeft plaatsgevonden.
In het budgetformulier 2008 en de verantwoording
van de productie 2007 wordt gevraagd naar de
werking van de AO/IC. Door ondertekening van het
budgetformulier en verantwoording van de productie verklaart de bestuurder van de zorginstelling of
de AO/IC van de zorginstelling voldoet aan de in
de regeling AO/IC AWBZ zorgaanbieders gestelde
eisen. Indien de zorginstelling niet voldoet aan de
gestelde eisen, verklaart de zorginstelling op welke
punten niet wordt voldaan aan de eisen gesteld in
de regeling en waarom daar niet aan wordt voldaan. De Mondriaan Zorggroep laat de accountant
een juistheidverklaring afgeven bij de over 2007
gedeclareerde productie.
Naast het opzetten, het in stand houden en het
doorlopend goed laten werken van de administratieve organisatie moet de zorginstelling door middel van het uitvoeren van interne controle ervoor
zorgen dat de risico’s die samenhangen met het
bedrijfsproces en in het bijzonder het zorgproces
beheerst kunnen worden. De controles worden
uitgevoerd door de interne controlefunctie. Deze
interne controlefunctie zorgt voor een goede monitoring en periodieke optimalisatie van de productieregistratie. De Mondriaan Zorggroep heeft de interne controlefunctie vorm gegeven door een interne controller aan te stellen die, ondersteund
door een medewerker, via deelwaarnemingen
interne controles op onder andere de dossiervoering uitvoert. De interne controller rapporteert
rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

Informatiebeveiliging
In 2008 is een deel van de centrale rekenkamer,
het hart van de infrastructuur, dubbel uitgevoerd
en verdeeld over twee verschillende locaties
(Heerlen en Maastricht). Indien nu de centrale
faciliteiten in Heerlen door een calamiteit buiten
werking treden, neemt de locatie Maastricht het
Psygis gebruik voor een groot aantal gebruikers
over. Daarnaast zijn de aanmeldprocedures voor
geautoriseerd gebruik van o.a. Psygis aangescherpt, zijn de computerfaciliteiten voor cliënten
strikt gescheiden van het bedrijfsnetwerk en worden data beter en vaker gearchiveerd voor hergebruik.

Uit deze rapportage bleek dat goede vorderingen
waren gemaakt, maar dat ook nog een aantal zaken afgehandeld moet worden. Zo moeten de bestaande productie eenheden nog worden vertaald
naar de nieuwe DBC opbrengsten. Er worden grote inspanningen gepleegd om dit risico in de hand
te krijgen. Het project Zorgregistratie en Vastlegging wordt geleid door een projectorganisatie met
een stevige bestuurlijke verankering.
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3.3

Cliëntenraad

De Mondriaan Zorggroep heeft de medezeggenschap van de patiënten/cliënten getrapt georganiseerd. Elke divisie heeft een cliëntenraad en op
centraal niveau is een Centrale Cliëntenraad geïnstalleerd. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit 2
tot 3 vertegenwoordigers van de divisieraden. Er is
een overeenkomst gesloten tussen de Centrale
Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. Daarin is
onder meer geregeld dat de Landelijke Geschillencommissie zal optreden als de Commissie van
Vertrouwenslieden zoals bedoeld in artikel 10 van
de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
De divisieraden hebben overleg met de divisiedirecteuren en de Raad van Bestuur is gesprekspartner van de Centrale Cliëntenraad. De Centrale
Cliëntenraad en de divisieraden beschikken over
een ondersteuner; het aantal uren ondersteuning
is in overleg met de raden vastgesteld. Daarnaast
is er een budget beschikbaar voor elke raad. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld door de raden
die door de RvB en de divisiedirecteuren wordt

goedgekeurd. De Centrale Cliëntenraad en de
divisieraden kunnen gebruik maken van de accommodaties van de Mondriaan Zorggroep.
Na de fusie is op de locatie Vijverdal de bestaande
cliëntenraad opgesplitst in een divisieraad voor de
divisie Integrale Zorg Maastricht en een cliëntenraad Vijverdal Varia. De laatste is bedoeld om de
belangen van de sectoren Klinische Voorzieningen
en Activerende Voorzieningen te behartigen. Op
het moment dat deze beide voorzieningen zijn
ondergebracht bij één van de divisies zal de cliëntenraad Vijverdal Varia worden ontbonden.
Behalve bij de onderwerpen waarover formele
medezeggenschap bestaat, wordt de Centrale
Cliëntenraad ook actief betrokken bij de ontwikkeling van beleid. In 2007 is de met Centrale Cliëntenraad van gedachten gewisseld over:
het Kernteam Middelengebruik (zie paragraaf 3.2);
de voorbereiding van de fusie tussen de
Mondriaan Zorggroep en Vijverdal Maastricht.

In 2007 heeft de Centrale Cliëntenraad advies
uitgebracht over:

Advies

Uitkomst

Tijdelijke locatie Trefcentrum
Vijverdal.

Akkoord met tijdelijke verdeling Trefcentrumfunctie over
twee locaties in Vijverdal.

Benoemingen nieuwe leden
klachtencommissie.

Positief over de voorgestelde
nieuwe leden.

Plan verbeteren persoonlijke
verzorging, verpleging en
somatische zorg Ouderenpsychiatrie in Vijverdal.

Positief over verbeterplan.
CR wenst graag over verloop
te worden geïnformeerd.

Sluiting Patiëntenkas op
woensdag in Vijverdal.

Akkoord mits cliënten niet de
dupe worden.

Nieuwbouw laagbouw en
Trefcentrum / restaurant en
Poelsoord en 20 appartementen voor cliënten.

Positief.

Kwaliteitscriteria toetsing cliëntenparticipatie zoals opgesteld
door CR opnemen in jaarplannen zorglijnen 2008.

In overleg CR-kwaliteitsteam
positief besproken.

Concept camerareglement
Vijverdal.

Kritische voorlopige reactie
CR; adviesaanvraag over
nieuwe tekst toegezegd.

Beleidsnota WMO gemeente.

Aandachtspunten vanuit
GGz-cliënten toegestuurd
aan gemeente Maastricht en
aan Centrale Cliëntenraad.
Centrale Cliëntenraad heeft
deze aandachtpunten met
een eigen advies eveneens
toegestuurd aan gemeente
Maastricht.
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Advies

Uitkomst

Juridische fusie Mondriaan
Zorggroep en Vijverdal Maastricht.

Positief met aanbevelingen.
Aanbevelingen strekken
ertoe het belang van de fusie
voor de inhoud van de zorg
duidelijker te belichten en
criteria voor evaluatie te
formuleren. Het advies is
voor de Raad van Bestuur
reden geweest om de commissie Zorg opdracht te
verstrekken evaluatiecriteria
te ontwikkelen.

Intentieovereenkomst tot samenwerking Riagg Midden
Limburg en Mondriaan Zorggroep.

Positief.

Kaderbrief 2008 & Balanced
Scorecard 2008.

Positief.

Notitie ‘Van Missie naar Organisatie’.

Positief.

Samenwerking Universiteit
Maastricht.

Positief.

Voornemen MZG toe te treden
tot de franchiseorganisatie
PsyQ.

Gematigd positief.

Gewijzigde Klachtenregeling .

Advies wordt begin 2008
uitgebracht.
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3.4 Ondernemingsraad
Visie op medezeggenschap
De Centrale Ondernemingsraad (COR) acht het
van belang al in een vroegtijdig stadium inhoudelijk
betrokken te worden bij veranderingen in de organisatie. Het is nodig daarbij prioriteiten te stellen en
hoofdlijnen en bijzaken te onderscheiden. De COR
wil niet alleen oog hebben voor de wijze van uitvoering, maar vooral ook voor de achterliggende
motieven van beleid en strategie. In de Mondriaan
Zorggroep wordt bij de besturing uitgegaan van
een centrale sturing en decentrale ontwikkeling en
uitvoering. De COR onderschrijft dit uitgangspunt.
Het decentrale karakter van de ontwikkeling en
uitvoering bevordert de motivatie van leidinggevenden en medewerkers. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden immers zo dicht mogelijk gelegd bij het niveau waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd.
De keuze van de COR om interactief en pro-actief
te werken heeft gevolgen voor de vorm van medezeggenschap. De Mondriaan Zorggroep heeft de
medezeggenschap van de medewerkers getrapt
georganiseerd. Elke divisie en Mondriaan Services
heeft een Ondernemingsraad. Op centraal niveau
is een Centrale Ondernemingsraad geïnstalleerd.
De Centrale Ondernemingsraad is samengesteld
uit een afvaardiging van de ondernemingsraden
van de divisies en Mondriaan Services. Er is een
overeenkomst gesloten tussen de Centrale Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur.

Overleg met de Raad van Bestuur
De COR houdt zich in algemene zin bezig met
onderwerpen die op instellingsniveau spelen en
onderwerpen die meerdere bedrijfsonderdelen van
de Mondriaan Zorggroep aangaan. De COR voerde in de verslagperiode veelvuldig en diepgaand
overleg met de Raad van Bestuur over de voorgenomen fusie met Vijverdal Maastricht. De COR
werd vroegtijdig bij de voorbereiding van de fusie
betrokken. Niet alleen tijdens de formele overlegmomenten van de COR met de RvB, maar ook
tijdens informele overlegmomenten. Ook nam de
COR deel aan de diverse projectgroepen die werden ingesteld ter voorbereiding van de fusie. De
fusie is medio 2007 geëffectueerd. Het organisch
fuseren en de ontwikkeling van de toekomstige
organisatiestructuur bepaalden vooral de agenda
van het overleg.
De COR was onder andere betrokken bij totstandkoming van het Sociaal Plan en was vertegenwoordigd in het overleg van de Raden van Bestuur
met de werknemersorganisaties. In 2007 is het
traject gestart om te komen tot een Doorlopende
Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling. Voorts
werd met de RvB intensief gesproken over de landelijke en regionale ontwikkelingen in de

geestelijke gezondheidszorg. In relatie tot deze
ontwikkelingen kwamen meer in het bijzonder de
positionering van de Mondriaan Zorggroep en de
deelname aan PsyQ aan bod. Naast de reguliere,
formele overlegvergaderingen met de Raad van
Bestuur vond maandelijks een informeel overleg
plaats tussen COR en RvB. Doel van dit overleg is
om elkaar op de hoogte te houden van de actuele
ontwikkelingen. Zoals te doen gebruikelijk werd het
jaardocument maatschappelijke verantwoording
2006 besproken, alsmede de Kaderbrief 2008, de
Balanced Scorecard 2008 en de begroting 2008.
In 2007 verleende de COR instemming t.a.v.:
invoering Competentiemanagement;
harmonisatie arbeidsvoorwaarden deel I.
en werd een positief advies gegeven t.a.v.:
- samenwerking RIAGG Midden-Limburg / Mondriaan Zorggroep;
- fusie Mondriaan Zorggroep en Vijverdal Maastricht;
- FACT-uitrol Oostelijk Zuid Limburg;
- participatie Rodersana;
- Protocol borstvoeding;
- Protocol MRSA;
- Sociale Paragraaf FACT-uitrol Oostelijk Zuid
Limburg;
- nota 'Van missie naar organisatie';
- implementatie Mondriaan Services;
- kaderbrief en Balanced Scorecard 2008;
- integratie Semi Interne Arbodienst (SIA);
- harmonisatie arbeidsvoorwaarden deel I.
De COR had eenmaal overleg met de Raad van
Bestuur in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. Het belangrijkste onderwerp daarbij was de
fusie tussen de Mondriaan Zorggroep en Vijverdal
Maastricht. Tenslotte werd de COR, evenals de
Centrale Cliëntenraad en het Directeurenoverleg,
door de Raad van Toezicht gevraagd zijn mening
te geven over het functioneren van de Raad van
Bestuur over 2006.

Innovatie medezeggenschap
Na het winnen van de prijs in 2006 voor het project
Kenniscentrum COR werd het afgelopen jaar het
Kenniscentrum verder ingericht. Een van de spelregels van de prijsvraag luidde dat de resultaten
van het project meetbaar of aantoonbaar moeten
zijn en overdraagbaar aan de andere GGzinstellingen. Om hieraan te voldoen heeft de COR
in het najaar een symposium georganiseerd met
als titel “Ga het gesprek aan”. In dit symposium
stond de innovatie van medezeggenschap centraal. Aan dit symposium namen vele vertegenwoordigers van ondernemingsraden verspreid over
het hele land deel. In vier inspirerende workshops
werd de deelnemers de mogelijkheid geboden een
kijkje te nemen in de medezeggenschapskeuken
van de Mondriaan Zorggroep.
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OR Vijverdal Maastricht
Op 21 juni 2007 heeft de OR-Vijverdal een laatste
keer formeel vergaderd als autonome ondernemingsraad. Het voorbije half jaar stond uiteraard
volledig in het teken van de fusie en alles wat
hiermee samenhing. Noodzakelijk in dit proces
voor de ondernemingsraad was afstemming te
zoeken met de COR van de Mondriaan Zorggroep.
Om deze afstemming goed te laten verlopen leek
het aangewezen om ook in persoon kennis te maken met elkaar. Hiervoor werden een aantal gezamenlijke scholingsdagen georganiseerd, die als
leerzaam en waardevol zijn ervaren.
Tot medio 2007 bleef de OR-Vijverdal volledig zijn
WOR-taken uitoefenen. De volgende adviesaanvragen werden besproken met de bestuurder en
van positief advies voorzien:
- fusie Mondriaan Zorggroep / Vijverdal Maastricht;
- sluiting centrale keuken;
- kaderbrief en Balanced Scorecard 2008;
- nota ‘Van missie naar organisatie’;
- implementatie Mondriaan Services.
Over de onderstaande onderwerpen werd instemming verleend:
- afschaffing boven CAO compensatie-uren;
- regelingen Contributie vakbondslidmaatschap /
beroepsorganisaties;
- camerareglement.
Op 19 juli 2007 heeft de OR-Vijverdal op een informele manier afscheid genomen van zijn bestuurder, de heer M.J. Verkerk.
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4

Beleid, inspanningen en prestaties

4.1

Meerjarenbeleid

Gedurende het verslagjaar vormden de ontwikkelingen en trends in de geestelijke gezondheidszorg
geregeld onderwerp van beraad. Vanzelfsprekend
met de fusie als inspirerend en ook dwingend decor, maar ook ter afsluiting van de tweejarige planperiode 2006-2007, die tevens een herijking veronderstelde van de daarin gestelde doelen en
ambities. Dit hoofdstuk bevat de weerslag van
deze meningsvorming en beschrijft allereerst de
missie van de Mondriaan Zorggroep. Vervolgens
komen aan de orde de ambities en de speerpunten
van beleid met de daarbij gestelde doelen uit het
meerjarenbeleidplan 2006-2007, met als titel ‘Garantie op perspectief’, alsook de bereikte resultaten.

Missie
De Mondriaan Zorggroep wenst mensen een zo
normaal mogelijk leven toe temidden van aangename sociale contacten en relaties, met zinvolle
bezigheden en in een veilige omgeving. Velen zijn
in staat dit zelf te organiseren, maar mensen die
door psychische aandoeningen belemmerd worden in hun functioneren en welbevinden, behoeven
adequate en liefdevolle zorg, met beproefde methoden en meetbare resultaten. Daarvoor staat de
Mondriaan Zorggroep, 24 uur per dag, 7 dagen per
week.
Maatschappelijk gezien wil de Mondriaan Zorggroep samen met andere zorgaanbieders een
herkenbare en erkende bijdrage leveren aan het
soepel functioneren van mensen in de samenleving. Omdat tegelijkertijd op marktconforme wijze
zorg naar behoefte wordt geleverd, kan de Mondriaan Zorggroep het beste worden getypeerd als
maatschappelijk ondernemer, die

•
•

•
•
•
•

zich profileert als een klantgerichte, vraaggestuurde en efficiënte instelling, zowel naar externe als interne relaties;
naar buiten treedt als een resultaatgerichte
organisatie met kwalitatief hoogstaande preventie en zorg en gericht op continue kwaliteitsverbetering;
bereikbaar en beschikbaar is; voor acute zorg
7x24 uur;
snel en flexibel kan optreden;
uitdrukkelijk participeert in de ketens van zorg,
hulp, preventie en overige aanpalende ketens;
over de expertise beschikt om de taken goed
uit te voeren;

•

•

zijn diensten en producten aanbiedt tegen een
optimale prijs-kwaliteitverhouding. Dit houdt
onder meer in dat de dienstverlening zo dicht
mogelijk bij de cliënt wordt aangeboden;
een toegankelijke en klantvriendelijke organisatie is met een herkenbar stijl, presentatie en
imago,

Bij het realiseren van deze missie en onze ambities laten de organisatie zich leiden door het motto
‘garantie op perspectief’, de titel van het meerjarenbeleidplan 2006-2007.

Speerpunten van beleid 2006-2007 uit ‘Garantie
op perspectief’.
Het meerjarenplan een zevental speerpunten van
beleid:
•
•
•
•
•
•
•

positioneren van het medisch-specialistisch
bedrijf;
zorginhoudelijke innovatie;
strategische en operationele samenwerking;
versterking van het innovatievermogen;
versteviging van het personeelsbeleid;
verbetering van processen en logistiek;
versterking van de ondersteunende systemen.

Deze speerpunten staan niet los van elkaar, maar
versterken elkaar en kunnen soms zelfs niet buiten
elkaar. Zo is zorginhoudelijke innovatie voorwaardelijk voor een robuuste positionering van het medisch-specialistische bedrijf en kan het verbeteren
van processen en logistiek niet zonder een krachtig personeelsbeleid. En het ontwikkelen van nieuwe specialismen vereist een bepaalde schaalgrootte en een bepaald kennisniveau, waaraan
strategische en operationele samenwerking ten
grondslag ligt.

Resultaten
De belangrijkste conclusie is, dat de Mondriaan
Zorggroep er goed in is geslaagd de beleidsvoornemens uit ‘Garantie op perspectief’ te realiseren.
Tegelijkertijd zijn er punten die voor verbetering
vatbaar zijn of nog niet (volledig) zijn afgerond. Per
speerpunt volgt hierna een korte beschrijving van
de resultaten.
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Medisch specialistisch bedrijf
Geformuleerde doelen in Garantie
op perspectief:
o
o
o
o

Kernkwaliteiten zijn benoemd
Heldere positionering van de professionals binnen de organisatie
Keuze zelf doen of uitbesteden niet kernactiviteiten is gemaakt
Specialistische zorg verlenen wij niet alleen op eigen locaties

De kernkwaliteiten zijn duidelijk benoemd. Mondriaan Zorggroep is een specialistische instelling voor
de behandeling van mensen met psychische en
psychiatrische problematiek, waar preventie, diagnostiek en behandeling, rehabilitatie en herstel
van hoogstaande kwaliteit worden geboden, ongeacht de plaats waar de cliënt verblijft. Uitdrukkelijk
is ervoor gekozen de generalistische eerstelijnsGGz onder regie van de huisartsen door een eerste lijnspsycholoog of een sociaal psychiatrisch
verpleegkundige te laten uitvoeren. We faciliteren
daar waar er naar gevraagd wordt.
De uitrol van FACT- teams in de wijk is succesvol;
ook in penitentiaire inrichtingen vinden behandelingen plaats. Het organiseren van korte lijnen met
de verwijzers is concernbreed voor verbetering
vatbaar. De verwijzers geven duidelijk aan behoefte te hebben aan één aanspreekpunt binnen de
steeds groter wordende Mondriaan Zorggroep
organisatie.

Zorginhoudelijke innovatie
Geformuleerde doelen in Garantie
op perspectief:
o
o
o
o

Aanboren van nieuwe doelgroepen
Ontwikkelen en implementeren van nieuwe behandelvormen
Opnieuw inrichten van werkwijzen
Vermarkten van expertise

Het is gelukt om voor een aantal doelgroepen een
zorgaanbod te creëren dat er voorheen niet, onvoldoende - of onvoldoende afgestemd - was. Te
noemen valt zorg en behandeling voor verslaafden
met dubbele diagnoseproblematiek, verslaafden in
de forensische psychiatrie, jongeren die problematisch middelen gebruiken, kinderen en jeugdigen
met orthopsychiatrische problematiek. Tevens
wordt, buiten de scope van de AWBZ, zorg geboden aan mensen die door psychiatrische problemen moeilijk op de arbeidsmarkt kunnen terugkeren.
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De toepassing van het aantal nieuwe behandelvormen, waarvan landelijk is aangetoond dat ze
effectief zijn (‘state of the art’ behandelvormen,
evidence based), is toegenomen. Een verdere
uitbreiding en intensivering voor de komende planperiode is geboden en wordt voorzien door de
implementatie van de zorgprogramma’s van PsyQ
in de loop van 2008. Ook de op de locatie Vijverdal
op dit punt opgedane ervaring komt daarbij van
pas.
Qua nieuwe werkwijzen zij verwezen naar het feit
dat het Elektronisch Patiëntendossier Mondriaanbreed is ingevoerd, alsook naar de succesvolle
inrichting en uitbreiding van de FACT teams.

Strategische en operationele samenwerking
Geformuleerde doelen in Garantie
op perspectief:
o
o
o

De gedachte van een GGz-netwerk in
Zuid-Limburg concretiseren
De samenwerking met derden intensiveren
Het relatiebeheer professionaliseren

Er zijn gedurende de beleidsplanperiode goede
resultaten geboekt op weg naar de vorming van
een sterk, samenhangend GGz-netwerk in ZuidLimburg. De partners in het Bestuursberaad hebben in september 2006 op basis van een gemeenschappelijk onderschreven visie met gedeelde
uitgangspunten een basis gelegd voor een toekomstig functieplan Zuid-Limburg. In de loop van
2007 is daar door verschillende werkgroepen een
nadere uitwerking aan gegeven.
Daarbij werden de eerste contouren van te ontwikkelen regionale kenniscentra zichtbaar. Een bestuurlijke bezegeling bleek in 2007 nog niet haalbaar. De medio 2007 gerealiseerde fusie tussen
de Mondriaan Zorggroep en Vijverdal Maastricht is
een belangrijke volgende stap geweest op weg
naar een sterk, samenhangend GGz-netwerk Zuid
Limburg.
Voor de uitbreiding en intensivering van de verschillende samenwerkingsrelaties, alsook de wijze
waarop de Mondriaan Zorggroep belanghebbenden betrekt bij haar beleidsontwikkeling, wordt
verwezen naar paragraaf 2.4 (belanghebbenden)
en bijlage B (geformaliseerde samenwerkingsrelaties).
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Versterking van het innovatievermogen
Geformuleerde doelen in Garantie
op perspectief:
Om het innovatievermogen te versterken ligt de
focus op de volgende thema’s:
o Meten is weten: weten wat patiënten, cliënten en klanten van ons vinden en verwachten
o Leren en groeien: de Mondriaan Academie
o Groeien in het private segment
o Kwaliteit en certificering: HKZ

Klantwaarderingsonderzoeken worden periodiek
georganiseerd. Elders in dit jaardocument zijn de
positieve resultaten en verbeterpunten daaruit
benoemd. Met behulp van de regionale zorgmonitor komt de behoefte aan en de vraag naar geestelijke gezondheidszorg structureel in beeld.
De verankering van de verbeterpunten van het
klantwaarderingsonderzoek en de zorgmonitor in
de uitvoering van het beleid behoeft op onderdelen
aanscherping.
De Mondriaan Academie is opgezet en actief. Het
private segment is duidelijk gegroeid qua werkgebieden, aantal werkmaatschappijen, omzet en
winstgevendheid. De Mondriaan Zorggroep heeft
haar doelstelling om vóór 1 januari 2008 HKZ gecertificeerd te zijn behaald en conformeert zich aan
de landelijk ontwikkelde prestatie-indicatoren, inclusie de wijze van verantwoording daarover. Het
intern gebruik van de prestatie-indicatoren, gericht
op de verbetering van de kwaliteit van zorg, is een
punt van aandacht.

kers. Enerzijds om hen beter in staat te stellen een
bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen, maar ook om hen te ‘binden en te boeien’ en
te faciliteren in persoonlijke groei en carrièremogelijkheden.
Met de inrichting van de Mondriaan Academie
heeft de Mondriaan Zorggroep de ambitie om voor
de GGz in de regio een kwalitatief hoogwaardig
opleidingsinstituut te zijn, met een breed palet aan
erkende (academische) opleidingen, een breed
opleidingsaanbod voor managers, medewerkers,
leerlingen en stagiaires en een goede academische werkplaats.
Verbetering van de arbeidsomstandigheden heeft
continue aandacht van de Arbo-stuurgroep. In
2007 zijn de voorbereidingen getroffen voor het
realiseren van het Vitaliteitjaar 2008. Het faciliteren
van medewerkers ter zake zal naar verwachting
mede effect hebben op de arbeidsomstandigheden.
Een cultuurveranderingtraject is gestart. De gedragscode en de nota ‘integriteit en gedrag’ zijn
hierbij leidend.
Medezeggenschap wordt versterkt door die zoveel
mogelijk te decentraliseren en daar te leggen waar
zij er het meest toe doet. Mondriaan heeft een
leidende positie op dit punt. De door de Centrale
Ondernemingsraad in 2006 gewonnen prijs en het
in 2007 ten behoeve van een groot aantal zorginstellingen georganiseerde symposium, dat kon
rekenen op een zeer grote belangstelling, getuigen
daarvan.

Verbetering van processen en logistiek
Geformuleerde doelen in Garantie
op perspectief:

Versteviging van het personeelsbeleid
Geformuleerde doelen in Garantie
op perspectief:
o
o
o
o
o

Introduceren competentiemanagement
Opleiding en ontwikkeling stimuleren en
faciliteren
Arbeidsomstandigheden optimaliseren
Gedrag en cultuur ombuigen
Medezeggenschap versterken

Invoering van, ontwikkelingsgericht competentiemanagement heeft in 2007 een nieuwe impuls
gekregen. Op verschillende plaatsen binnen de
organisatie zijn pilots uitgevoerd. Op basis daarvan
heeft een herijking plaatsgevonden en is een hernieuwd implementatietraject voorbereid.
Een proces van herinrichting van het interne trainings- en opleidingsaanbod is gestart.
Er zijn stappen gezet naar verbreding en flexibilisering van het opleidingsaanbod voor medewer-

o
o
o
o

Eén voordeur voor volwassenenzorg opzetten
De zorg organiseren in zorglijnen
Uitstroommogelijkheden verbeteren
De doelmatigheid van interne processen
vergroten

Binnen het Circuit Volwassenenzorg (divisie Specifieke Zorg; divisie Integrale Zorg Heerlen; divisie
Integrale Zorg Maastricht) is één gestandaardiseerde wijze van toegeleiding van patiënten naar
de te onderscheiden zorgprogramma’s gerealiseerd. Alle patiënten die door de huisarts worden
verwezen worden d.m.v. een telefonische triage
voorgesorteerd naar een zorgprogramma.
De triagisten winnen informatie in bij zowel de
patiënt als de huisarts. Ook is de samenwerking
met Verslavingszorg gezocht om de wijze van
toegeleiding van patiënten zo veel mogelijk te uniformeren.
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Per 1 januari 2008 zijn binnen de divisie Specifieke
Zorg vier zorgprogramma’s operationeel: angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen, neuronpsychiatrie. Binnen beide
divisies Integrale Zorg twee zorgprogramma’s: het
zorgprogramma Van Wijkgericht tot Intensief en
Lang Verblijf Klinisch en het zorgprogramma Psychotische Stoornissen.
De uitstroommogelijkheden zijn verruimd door, in
nauwe samenwerking met woningbouwcorporaties, het aantal woningen voor (ex-)patiënten en
cliënten uit te breiden. Desondanks zijn de uitstroommogelijkheden nog onvoldoende.
De toepassing van de functie-ACT (assertive
community treatment) is gekozen als de organisatievorm waarin mensen met complexe zorgbehoeften kunnen worden opgevangen. Het streven is de
zorg en behandeling dichter bij de leefwereld van
patiënten in de wijken aan te bieden. Deze werkwijze is gericht op het zo veel mogelijk voorkómen
van opnames respectievelijk het verkorten van de
opnameduur.
De doelmatigheid van de interne processen is
verhoogd door het samenvoegen van voorheen
gescheiden organisatieonderdelen binnen het circuit volwassenenzorg en een herverdeling van de
ambulante productie over diverse programma’s.
Nog niet gerealiseerd maar wel in voorbereiding is
de vorming van één loket ten behoeve van “Werken, Leren en Welzijn”.

Versterking van de ondersteunende systemen
Geformuleerde doelen in Garantie
op perspectief:
o
o
o
o

Open en transparante communicatie
Optimalisering ICT beleid
Passende huisvesting
Shared Services

De doelstellingen inzake de open en transparante
communicatie zijn deels wel, deels niet behaald.
De Balanced Scorecard als sturingsinstrument is
ingevoerd. De toepassing ervan wordt steeds verder ontwikkeld. De ontwikkeling van kostprijzen om
intern en extern zichtbaar te maken wat de kosten
zijn van producten, bleef achter. Datzelfde geldt
voor de ontwikkeling van de management informatie. De realisatie van de voornemens met het mediabeleid, als onderdeel van de interne en externe
communicatie, ligt redelijk op koers.
De optimalisering van het ICT-beleid heeft met de
start van het veelomvattende Crescendo project
medio 2007 een kwalitatieve impuls gekregen. De
vruchten ervan zullen eerst in de volgende planperiode zichtbaar zijn.
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Met de inrichting van de sector vastgoed en
nieuwbouw en de oprichting van een stuurgroep
bouw op strategisch niveau binnen de Mondriaan
Zorggroep zijn de noodzakelijke voorwaarden geschapen om daadkrachtig en samenhangend
(her-)huisvestingsbesluiten te nemen. De realisatie
van een veelheid aan (ver-)bouwplannen ligt op
schema.
De snelheid waarmee ontwikkelingen plaatsvinden
in de zorg stelt hoge eisen aan de ondersteunende
diensten met betrekking tot kwaliteit, prijs en flexibiliteit. De integratie van de ondersteunende diensten van de Mondriaan Zorggroep en Vijverdal
Maastricht is succesvol doorgevoerd. Een volgende schaalvergroting (het delen van de ondersteunende diensten door Mondriaan Zorggroep, Atrium
Medisch Centrum en Sevagram) wordt momenteel
verkend.

Herbevestiging en actualisering strategische
ambities
In april 2007, bij de start van de beleidscyclus voor
2008, zijn de strategische ambities nog eens tegen
het licht gehouden van de actuele ontwikkelingen
en verwachtingen. Ze laten zich als volgt, geactualiseerd, samenvatten:
leidend zijn in de realisatie van een sterk, samenhangend en innovatief GGz zorgnetwerk in Zuid
Limburg:
Zorg:
regionale ambitie, gegeven landelijke consolidatie
Onderwijs:
nationale ambitie, gegeven internationale markt
Onderzoek:
internationale ambitie, gegeven locale vraagstellingen

Zorg
•
regionale spreiding van de basiszorg;
•
profilering op basis van zorgprogramma’s;
•
specialismen verder uitdiepen en concentreren.
Doelen voor de zorg:
geprefereerde aanbieder van elke patiënt;
geprefereerde aanbieder van elke verwijzer;
geprefereerde aanbieder van alle grote verzekeraars.

Onderwijs
• Streven naar een integraal, samenhangend en
krachtig onderwijsnetwerk in Zuid Limburg, dat
een landelijke reputatie geniet
• De geprefereerde partner zijn van de Universiteit Maastricht en andere kennisinstellingen
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Onderzoek
• Samen met de Universiteit Maastricht en andere kennisinstellingen de mogelijkheden van
onderzoek verder uitdiepen
• Internationale reputatie vestigen op de thema’s
- verslaving
- autisme
- ADHD
- angststoornissen
- stemmingsstoornissen
- persoonlijkheidsstoornissen
- psychotische stoornissen
- integrale zorg
- forensische zorg
Door zorg en behandeling, onderwijs, onderzoek
en opleiding te integreren versterken zij elkaar
onderling.
Uit de bovenstaande ambitie is de volgende strategische opdracht voor de komende periode gedestilleerd:
1. versterk bestaande specialismen en diep deze
verder uit samen met de universiteiten, maak
er expertisecentra van met een bovenregionale uitstraling. Deze expertisecentra zullen in
e
e
het algemeen een 2 en 3 lijns karakter hebben waarin de keten centraal staat: polideeltijd-klinisch. Op afzonderlijk onderdelen
kunnen andere aanbieders concurrerend zijn,
maar juist op het waarborgen van continuïteit
van zorg in de keten moeten de Mondriaan
Zorggroep een sterke positie kunnen behouden.
De generalistische eerstelijns zorg is geen
kerntaak, maar wordt wel gefaciliteerd als daar
vraag naar is. Van belang is dat er goed zicht
is op het moment van door verwijzen. Tevens
vraagt dit om strategische samenwerkingsverbanden met partij en die een centrale positie
in de eerstelijns (GGz) zorg hebben;
e
e
2. versterk de basiszorg in de 2 en 3 lijn door
middel van een verankering in de zorgprogramma’s’;
3. profileer de specialismen klacht- en diagnosegericht naar de verschillende markten;
4. ontwikkel goede en herkenbare verbindingen
met verwijzers en aanbesteders.

4.2 Algemeen beleid
Voor 2007 golden de volgende beleidsprioriteiten,
afgeleid van het meerjarenbeleidplan.

•

baarheid van alle registratiesystemen en het betrekken van de professionals bij de beleidsontwikkeling.

• Flexibiliseren
Verder flexibiliseren van de kostenstructuur,
evenals de inzetbaarheid van mensen en middelen
ten behoeve van zorg door o.a. aandacht voor
cultuur- en houdingsaspecten. In 2007 nagaan hoe
de kosten van gebouwen, andere infrastructurele
elementen zowel intern als extern verder geflexibiliseerd kunnen worden. Dit tegen de achtergrond
van strategisch vastgoedbeheer.
• Toegankelijkheid en ketengericht werken
Hierbij kan worden gedacht aan levertijden in het
kader van contractering met de zorgverzekeraars,
de bereikbaarheid vanuit de eerste lijn en andere
verwijzende netwerken (o.a. bureau jeugdzorg),
het versterken van het outreachend werken, bijvoorbeeld op basis van de Functie Assertive
Community Treatment (FACT) model en het optimaliseren van de logistieke processen. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke voordeur
voor volwassenen met daarachter samenhangende zorglijnen past eveneens binnen deze beleidsprioriteit.
•

Innovatie en academisering

De samenwerking met universitaire centra zal een
bijdrage leveren aan het state of the art werken in
de zorg. Te bereiken door een deel van onze medewerkers te laten participeren in (toegepast) onderzoek en dit ook mede te laten initiëren. De opleidingsfunctie behoeft in samenwerking met opleidingsorganisaties in de volle breedte versterking.
Academisering van de kinder- en jeugdpsychiatrie
blijft een van de belangrijkste prioriteiten. Deze
beleidsprioriteit zal grotendeels op basis van externe fondsen gerealiseerd worden.

•

Ontwikkeling BSC

Elke divisie zal minimaal haar (proportionele) bijdrage leveren aan de doelstellingen die op concernniveau in de BSC zijn geformuleerd. Daarnaast kan elke divisie specifieke en additionele
doelstellingen opnemen.
Genoemde beleidsprioriteiten zijn uitgewerkt in de
concern Balanced Scorecard 2007. Die is opgenomen in bijlage C. Deze bijlage laat zien welke
beleidsvoornemens gerealiseerd zijn en welke
(nog) niet.

Consolidatie en borging

Handhaving van de doelstellingen zoals vervat in
de Balanced Scorecard 2006 en continueren voor
2007. Te denken valt hierbij aan de implementatie
van het HKZ kwaliteitszorgsysteem, het werken
volgens landelijke vastgestelde protocollen en
richtlijnen, het verder opvoeren van de betrouwMaatschappelijk Verslag 2007
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4.3

Algemeen kwaliteitsbeleid

De beleidsvoornemens worden vertaald in een
Balanced Scorecard. Het streven is de beleidsvoornemens te beschrijven in doelen, kritieke succesfactoren, normen en activiteiten.
De Mondriaan Zorggroep heeft in 2005 de ambitie
uitgesproken in 2007 als instelling HKZ gecertificeerd te zijn. Ook Vijverdal Maastricht had deze
ambitie. Aangezien zowel in Vijverdal Maastricht
als in de Mondriaan Zorggroep het voorbereidingstraject al was ingezet, is besloten de certificering afzonderlijk aan te vragen. KEMA is de certificerende instantie.
Vijverdal Maastricht is na een goed doorlopen
audit in juni 2007 gecertificeerd. De Mondriaan
Zorggroep heeft in november 2007 haar HKZ certificaat verkregen. Daarmee is de doelstelling om in
2007 als gehele instelling HKZ gecertificeerd te
zijn behaald.
Door de Raad van Bestuur is het voornemen uitgesproken de functie van directeur zorg, zoals die
in Vijverdal Maastricht bestond, ook in de Mondriaan Zorggroep in te voeren. De Directeur Zorg
krijgt een belangrijke taak bij de borging van de
kwaliteit van zorg en de inrichting van de zorgcontrol. De besluitvorming hieromtrent en het opstellen
van de specifieke functieomschrijving van de directeur zorg zullen begin 2008 worden afgerond.
Naast de functie van directeur zorg is een kwaliteitsfunctionaris aangesteld ten behoeve van de
bewaking van de kwaliteit in de gehele organisatie.
Tevens zijn er per divisie aandachtsfunctionarissen
kwaliteit benoemd. De directeur zorg, de kwaliteitsfunctionaris en de aandachtsfunctionarissen kwaliteit van de divisies vormen samen het kwaliteitsteam van de Mondriaan Zorggroep.
Om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te
toetsen én continu te verbeteren zijn in 2007 verschillende medewerkers opgeleid tot interne auditor. Zij zullen samen met de kwaliteitsfunctionaris
uitvoering geven aan het auditprogramma 2008.

4.4

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van
patiënten / cliënten

4.4.1 Kwaliteit van zorg GGz
Prestatie-indicatoren
De prestaties op het gebied van de kwaliteit van
zorg worden verantwoord via de prestatieindicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg
en verslavingszorg. Van de prestatie-indicatoren
die over het verslagjaar 2007 aangeleverd moeten
worden,
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blijkt dit in twee gevallen niet te lukken omdat de
gegevens niet zijn geregistreerd in het cliëntvolgsysteem Psygis. Niet bekend is of cliënten die
langdurig in zorg zijn op enig moment betaald of
vrijwillig werk hebben verricht, dan wel een opleiding hebben gevolgd. Vanwege het feit dat in Psygis geen evaluatiedatum wordt geregistreerd kan
niet worden aangegeven of het behandelplan jaarlijks wordt geëvalueerd. In bijlage D zijn de gegevens van de verschillende prestatie-indicatoren
opgenomen, bovendien zijn de gegevens in het
zogeheten digimv ingevoerd.
Een complicerende factor bij het aanleveren van
de prestatie-indicatoren is dat de Mondriaan Zorggroep in juli 2007 is gefuseerd met Vijverdal. De
resultaten zijn berekend over de gefuseerde instelling enkel de indicatoren die zijn gebaseerd op het
gebruik van cliënttevredenheidsonderzoek worden afzonderlijk verantwoord. Dit vanwege het feit
dat op de locatie Vijverdal de cliëntthermometer is
afgenomen en in de Mondriaan Zorggroep voor
fusiedatum een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd. Vanwege de fusie is het
daarom ook niet goed mogelijk de resultaten van
2007 te vergelijken met de resultaten van 2006.
De prestatie-indicatoren hebben betrekking op de
effectiviteit van zorg, de veiligheid en de cliëntgerichtheid.

Effectiviteit van de zorg
Bereik preventie.
Bij de Mondriaan Zorggroep heeft de divisie verslavingszorg een grote preventieafdeling en wordt
er op geringe schaal aan preventie gedaan bij de
divisies ‘ouderen’ en ‘kinderen en jeugdigen’. Dit
blijkt uit het bereik van de preventie activiteiten die
met name geconcentreerd zijn op overmatige
drinkers en risicovolle (soft)druggebruikers.
Verandering in de ernst van de problematiek.
Van de cliënten waarbij de ernst van de problematiek bij aanvang en afsluiten van de behandeling is
gemeten, blijkt dat bij 75% de klacht is verminderd
en bij 21% de klacht gestabiliseerd is. In 2007 is
niet in de gehele instelling een uniform instrument
gebruikt om de verandering van de problematiek te
meten.
Verandering in het dagelijks functioneren.
Ten opzichte van 2006 wordt in toenemende mate
een systematische voor-en nameting GAF verricht.
In 93% blijkt op basis van de GAF score de verandering in het dagelijks functioneren stabiel te blijven. Een verbetering wordt het vaakst gemeten bij
angststoornissen.
Rehabilitatie.
Van de cliënten die langdurig in zorg zijn vanwege
een psychotische stoornis heeft 71% aan het einde
van het verslagjaar een zelfstandige woonruimte.
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Percentage heropnames.
Niet helemaal duidelijk is of bij het aanleveren van
deze indicator ontslag uit de zorginstelling betekent ontslagen uit de kliniek én uitgeschreven uit
de instelling. Aangezien de Mondriaan Zorggroep
een geïntegreerde GGZ instelling is, wordt een
cliënt die met ontslag gaat uit de kliniek in veel
gevallen niet uitgeschreven uit de instelling. In de
berekening is daarom uitgegaan van de mensen
die ontslagen zijn uit de kliniek en dan blijkt dat in
12% van de gevallen binnen 90 dagen na ontslag
uit de kliniek een hernieuwde opname plaatsvindt.
Dropout.
Van de cliënten die de behandeling beëindigen is
in 10% de behandeling eenzijdig door de cliënt
beëindigd. Het drop-out percentage van de cliënten die via bemoeizorg in behandeling zijn gekomen is 3%.
Veiligheid
De prestaties op het gebied van veiligheid worden
in 2007 gemeten over twee indicatoren.
Ontbreken van informatie bij spoedopnames buiten
kantooruren.
Door de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier is de beschikbaarheid van de gegevens
van cliënten goed gewaarborgd. In het verslagjaar
is het dan ook in geen enkel geval voorgekomen
dat er geen gegevens beschikbaar waren bij een
spoedopname buiten kantooruren. Binnen de
Mondriaan Zorggroep is ook in geval van uitval of
onderhoud van het elektronisch intranet er zorg
voor gedragen dat er altijd via een stand alone
toegang is tot de elektronische dossiers.

Informed consent.
Zowel op basis van de cliëntthermometer als het
klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat respectievelijk 91% en 72% van de cliënten aangeeft te
hebben ingestemd met het behandelingsplan.
Keuzevrijheid.
Respectievelijk 65% en 87% van de cliënten geeft
aan mee te kunnen beslissen over de behandeling
of begeleiding bij de Mondriaan Zorggroep.
Vervulling zorgwensen.
Deze indicator wordt gemeten door twee vragen,
te weten:
- wordt het behandelplan naar wens uitgevoerd, en
- vindt u de behandeling de juiste aanpak voor uw
problemen en klachten.
Bij de cliëntthermometer heeft 57% van de cliënten
op beide vragen positief geantwoord en bij het
klanttevredenheidsonderzoek was dit 60%.
Adequate bejegening door de hulpverlener.
Zowel bij de cliëntthermometer als bij het klanttevredenheidsonderzoek geeft meer dan 80% van
de cliënten een positief antwoord,
Adequate informatieverstrekking over de behandeling.
Deze indicator wordt gemeten door drie vragen.
Een positief resultaat betekent een positief antwoord op alle drie de vragen.Het blijkt dat 52% van
de cliënten bij de cliëntthermometer op de vragen
positief heeft gereageerd, bij het klanttevredenheidsonderzoek is dit 36%.

Aantal suïcides.
Geen van de klinisch opgenomen cliënten is in
2007 overleden ten gevolge van suïcide, van de
ambulante cliënten waren dit er 11. Gerelateerd
aan de grootte van de instelling is dit 0,11%.
Cliëntgerichtheid
Wachttijd.
De grootte van de instelling en de organisatie in
afzonderlijke divisies voor onderscheiden doelgroepen maakt dat het niet eenvoudig is om uniforme gegevens over de wachttijden te genereren.
In veel gevallen wordt een cliënt die wacht op een
specifiek behandelaanbod dat nog niet beschikbaar is, niet uitgeschreven maar wordt binnen de
instelling gezocht naar een ‘near best’ oplossing.
Op basis van de registratiegegevens blijkt dan ook
dat zowel ambulant als klinisch de wachttijd van
cliënten binnen de gestelde Treeknormen blijven.
De gegevens voor de RIBW functie zijn niet afzonderlijk te genereren omdat deze functie binnen de
langdurige zorg is geïntegreerd.
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Klantwaarderingsonderzoek
In het jaar van de fusie gebruikten de Mondriaan
Zorggroep en Vijverdal nog twee verschillende
instrumenten om de waardering van cliënten te
meten. Beide metingen leverden de volgende resultaten op.

GGz-Thermometer Vijverdal
Bij de locatie Vijverdal van de Mondriaan Zorggroep werd in 2007, voor het vijfde achtereenvolgend jaar, de GGz-Thermometer afgenomen. De
enquêtes zijn, net als in 2006, verwerkt door het
onafhankelijk extern bureau, de firma Stratus B.V..

Klantwaarderingsonderzoek Mondriaan Zorggroep
In 2007 is opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door ReinoudAdvies. De scope
van het onderzoek was de Mondriaan Zorggroep
vóór fusie. Het onderzoek werd gezien als een
vervolg op het klanttevredenheidsonderzoek dat in
2005 is uitgevoerd.
De doelstellingen van het huidige onderzoek waren:
• zicht krijgen op de verbetertrajecten die sinds
de vorige kwaliteitstoetsing zijn doorgevoerd
en op de overige relevante ontwikkelingen;
• inzicht verkrijgen in de waardering van cliënten
voor de huidige zorg en dienstverlening van de
Mondriaan Zorggroep;
• zicht krijgen op de vraag of eventuele veranderingen in waardering samenhangen met doorgevoerde verbeteringen;
• op basis hiervan het opstellen van nieuwe
actiepunten voor verbetering van de kwaliteit
van de zorg en dienstverlening.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit jaar een
proef uitgezet om de enquêtes bij ambulante
cliënten af te nemen op het eind van de behandeling in plaats van op peildatum. Die proef is niet
succesvol gebleken. De respons was aanzienlijk
lager dan voorgaande jaren.

De gegevens in dit onderzoek zijn evenals in 2005
verzameld met behulp van schriftelijke vragenlijsten. Een deel van de cliënten kreeg begeleiding bij
de invulling. De vragenlijsten zijn uitgezet onder
1356 cliënten die op peildatum bij de Mondriaan
Zorggroep in behandeling waren. De respons was
43%. Dit tweede onderzoek beperkte zich tot de
thema’s waarop na het vorige onderzoek interventies hadden plaatsgevonden, aangevuld met een
aantal nieuwe actuele thema’s.

De cliënten geven de totale behandeling het rapportcijfer 7,2.
De benchmark laat zien dat de resultaten onder
het landelijk gemiddelde liggen.
Voor het plannen en prioriteren van de verbeteracties naar aanleiding van het klantwaarderingsonderzoek en de GGz-Thermometer wordt in 2008
een verbeterregister per divisie aangelegd. Ten
aanzien van de voortgangsbewaking van de verbeteracties en het afleggen van verantwoording over
de uitvoer van de verbeteracties gelden concernbrede afspraken. In de toekomst zal de waardering
van cliënten gemeten worden met het landelijk
instrument CQ-index.

Het (gewogen) gemiddelde van de rapportcijfers
per thema bedroeg 7,1. De hoogste waardering
met een 7,6 ging uit naar de behandelaren en
groepsleiders, direct gevolgd door de begeleiders
en verpleegkundigen die met een 7,5 werden gewaardeerd. De behandeling kreeg een 7,2; de
maaltijden een 7,3; informatie een 6,7; de website
een 6,6 en nazorg een 6,4.
De vrijheidsbenemende maatregelen werden ook
in het onderzoek meegenomen. Ondanks alle verbeteracties die op dit onderwerp waren uitgezet,
werd dit belangrijke thema met een onvoldoende
(4,8) gewaardeerd. Het is gebleken dat de gebruikte onderzoeksmethode niet geschikt is voor het
meten van de waardering op dit thema. In de toekomst zou een apart onderzoek op dit onderdeel in
overweging genomen moeten worden. Niettemin
ligt hier een evidente verbeteringsopgave voor de
Mondriaan Zorggroep.
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De resultaten zijn als volgt:

Waardering informatie63 % van de cliënten positief
voorziening aan cliënten
Waardering inspraak
door cliënten

70 % van de cliënten positief

Waardering voor de
hulpverlener

80 % van de cliënten positief

Waardering resultaat
61 % van de cliënten positief
behandeling/begeleiding

Zorgmonitor
De GGz moet zich ontwikkelen van een voornamelijk aanbodgerichte naar vraaggerichte organisatie.
Dit betekent dat de zorgaanbieders niet meer de
regie voeren over de infrastructuur die zij ontwikkelen en beheren. Idealiter bepalen de wisselende
zorgvragen van cliënten het aanbod dat moet worden gecreëerd. Informatie over zorgbehoeften is
dus cruciale beleidsinformatie.
De Zorgmonitor is een samenwerkingsverband
tussen de regionale zorgaanbieders in ZuidLimburg en de Universiteit Maastricht. Sinds haar
oprichting in 2004 werden meer dan 8000 interviews afgenomen bij 4500 mensen met een ernstige psychiatrische stoornis. In 2007 werd bijna een
verdubbeling van de database tot stand gebracht.
Daardoor kan steeds beter beoordeeld worden
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waar de zorgbehoeften liggen, hoe die zich ontwikkelen en hoe efficiënt de regionale GGz hierop
inspeelt. Desondanks is nog steeds niet iedereen
in kaart gebracht. De schattingen van het aantal
mensen met een ernstige psychiatrische aandoening zijn dan ook naar bovenbijgesteld. Deze conclusies werden gepresenteerd bij GGZ Nederland
en worden gebruikt bij de planning van een landelijke nota over langdurige zorg.
In de afgelopen jaren is de focus van het Zorgmonitor team vooral gericht geweest op de invoering
en borging van de Zorgmonitor waarbij stapsgewijs
verschillende onderdelen van de zorgorganisatie
werden geïncludeerd. Hulpverleners werden getraind en er werd veel aandacht besteed aan het
leren herkennen van psychiatrische symptomen en
het definiëren van zorgbehoeften. Een aantal
teams gebruiken deze informatie in de behandelplannen en zorgzwaarte evaluatie. De invloed van
de registratie van zorgbehoeften door hulpverleners op het zorgaanbod is onderwerp van een
onderzoeksproject in samenwerking met de Universiteit Maastricht.
Het complexe palet van zorgbehoeften dat door
individuele patiënten in deze doelgroep tijdens het
interview als problematisch wordt genoemd, is in
Maastricht destijds aanleiding geweest voor de
ontwikkeling en organisatie van de divisie Integrale
Zorg. FACT of functie-ACT (assertive community
treatment) is gekozen als de organisatievorm
waarin mensen met complexe zorgbehoeften kunnen worden opgevangen. Er wordt hierbij gepoogd
de zorg en behandeling dichter bij de leefwereld
van patiënten in de wijken aan te bieden.
Ondertussen is ook in nationale en internationale
wetenschappelijke tijdschriften aangetoond dat de
Maastrichtse toepassing van deze zorgvorm een
invloed heeft op het gebruik van de zorginfrastructuur, de beleefde zorgbehoeften bij cliënten en
zelfs de ernst van de psychopathologie. Deze
zorgvorm wordt landelijk steeds vaker overgenomen. Na Maastricht, wordt ook in Heerlen (en in
Sittard – het Prins Claus Centrum) deze zorgvorm
ingevoerd.
In 2007 is veel aandacht uitgegaan naar de belangrijkste specifieke probleemgebieden volgens
de Zorgmonitor. Deze zijn: activiteiten (in het bijzonder in de vorm van betaald werk), sociaal functioneren en eenzaamheid, geldzorgen en behoefte
aan herstel. In de Zorgmonitor wordt aangegeven
dat deze behoeftegebieden vaak onvervuld blijven
en de conclusie is dat de GGz hierin niet goed kan
voorzien. Toch zijn het belangrijke bronnen van
stress en als gevolg hiervan de potentiële oorzaak
van exacerbaties. Ze houden de belofte in de motor te vormen van herstel.

De GGz kan en mag deze zorgbehoeften dus niet
negeren. We staan voor een ontwikkeling in de
zorgfinanciering waarbij de gemeenten meer en
meer verantwoordelijk worden voor het aanbieden
van deze zorginfrastructuur (WMO). De GGz moet
toezien dat de zorg niet verschraalt wanneer de
financiering verandert. De GGz moet daarom proactief bijdragen aan de WMO.
De Zorgmonitor maakt duidelijk dat somatische
zorg bij mensen met integrale zorgbehoeften vaak
problematisch is en het aanbod soms de zorgbehoeften niet kan inlossen. Internationale en nationale studies hebben duidelijk aangetoond dat de
levensverwachting in deze doelgroep sterk verlaagd is. Daarom werd door een aantal psychiaters
en somatisch artsen in samenwerking met de
Zorgmonitor een kwaliteitsverbeteringproject gestart, de zgn. Antipsychotica-Monitor. In 2008 zullen naar verwachting de eerste (positieve) effecten
op de lichamelijke gezondheid van onze cliënten
gepubliceerd kunnen worden.
Tenslotte zijn verslaving en middelenge(mis)bruik
vaak de oorzaak van moeizaam lopende behandeltrajecten. Bij de Zorgmonitor werd in samenwerking met behandelaren uit de divisie Verslavingszorg een screeningsinstrument ontwikkeld om
beter zicht te krijgen op het gebruik van onze cliënten.
De Zorgmonitor is niet mogelijk zonder de hulp van
velen. Alle betrokken cliënten/patiënten en hun
hulpverleners zijn bijzonder instrumenteel geweest
in het succes. Hierdoor kunnen de divisies Integrale Zorg in Parkstad en Maastricht beschikken over
een uniek evaluatie instrument dat bruikbaar is in
de klinische praktijk en voor het management.
Steeds vaker wordt de Zuidlimburgse Zorgmonitor
voorgesteld als de gouden standaard in Routine
Outcome Monitoring (ROM) voor deze doelgroep
en wordt overwogen de ontwikkeling van deze
infrastructuur in andere regio’s in Nederland verplicht te stellen.

Moreel beraad
Moreel Beraad is de naam van het project waarmee binnen de locatie Vijverdal van de Mondriaan
Zorggroep de afgelopen 4-5 jaren methodische
reflectie plaatsvindt op goede zorg. Begin 2007 is
de projectgroep Moreel Beraad, bestaande uit
verschillende disciplines vanuit Vijverdal en twee
ethici van de Moreel Beraad Groep van de Universiteit Maastricht, uitgebreid met nieuwe leden, een
coördinator en een projectsecretaris.
Op deze wijze werd de implementatie en borging
van het project verstevigd.
Door de jaren heen is het aantal keren dat thema’s
door middel van methodische reflectie werden
behandeld geleidelijk aan uitgebreid. Inmiddels
wordt ingezet op een frequentie van 2 moreel beraden per jaar op elke zorgafdeling.
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Per afdeling is een aandachtsfunctionaris aangesteld die de Moreel Beraden binnen zijn/haar afdeling initiëren en coördineren. In het najaar van
2007 doorliepen alle aandachtsfunctionarissen een
training.
In dit laatste jaar heeft het Vijverdal project een
grote stap voorwaarts gemaakt. Dit is te danken
aan de strakke regie die de projectgroep zichzelf
heeft opgelegd en ook uitgevoerd. De benoeming
van een projectsecretaris als centraal aanspreekpunt, een coördinator en projectgroepleden die
zichzelf volledig inzetten als gespreksleider en
procedureontwikkelaar hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen.
In de loop van het verslagjaar hebben gesprekken
plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers van
de Moreel Beraad Groep van de Universiteit Maastricht en de Raad van Bestuur van de Mondriaan
Zorggroep. Daarin is het voornemen uitgesproken
om de successen van het Ethiek Project te transporteren naar de Mondriaan Zorggroep. De eerste
voorstellen daarvoor zijn ontwikkeld en besproken.

4.4.2

Klachten

Na de fusie tussen de Mondriaan Zorggroep en
Vijverdal Maastricht zijn op korte termijn de beide
klachtencommissies geïntegreerd. Een voordeel
hierbij was dat de functies van voorzitter en ambtelijk secretaris van de beide commissies al door
dezelfde personen werden ingevuld en dat ook de
externe leden in beide commissies dezelfde personen waren.
De voorzitter van de klachtencommissie in de persoon van dhr. mr. P. Slangen is een onafhankelijk
voorzitter in de zin van de Wet klachtrecht cliënten
zorgsector (WKCZ).
Naast de voorzitter zijn 3 leden van de klachtencommissie zogeheten externe leden, in die zin dat
zij niet bij de zorgaanbieder in dienst of anderszins
werkzaam zijn.
Bij de samenstelling van de klachtencommissie is
er zorg voor gedragen dat de commissie breed is
samengesteld, verschillende disciplines werkzaam
binnen de Mondriaan Zorggroep zijn erin vertegenwoordigd.
Op dit moment bestaat de klachtencommissie
naast de voorzitter en de 3 externe leden uit 20
interne leden. De inzet van psychiaters van de
locatie Heerlen is zodanig dat alle psychiaters die
op deze locatie werkzaam zijn beschikbaar zijn, en
opgeroepen kunnen worden om zitting te nemen in
de hoorcommissie die een klacht behandelt. In de
loop van 2007 is deze regeling geëvalueerd.
De voorkeur van zowel de voorzitter van de klachtencommissie als vakgroep psychiaters is dat een
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aantal psychiaters benoemd worden als lid van de
klachtencommissie. Een aantal psychiaters is hiervoor benaderd, de besprekingen over de voorwaarden voor deelname zijn nog niet afgerond.
Inmiddels is wel een psychiater die voorheen
werkzaam is geweest bij Vijverdal Maastricht,
maar inmiddels gepensioneerd is, bereid gevonden als ‘extern’ lid beschikbaar te zijn voor de
klachtencommissie.
De klachtencommissie wordt ondersteund door
een ambtelijk secretaris en haar vervanger, beiden
met een juridische achtergrond. De behandeling
van klachten vindt steeds plaats door een hoorcommissie van tenminste 3 leden. In het geval de
klacht is ingediend op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
(BOPZ) is één van de leden een psychiater. Het
vereiste dat ingeval van een BOPZ-klacht in de
commissie ook een jurist aanwezig moet zijn,
wordt geborgd doordat de voorzitter jurist is.
In het verslagjaar zijn in totaal 59 klachten (inclusief de klachten van Vijverdal voor fusie) door de
klachtencommissie ontvangen. Hiervan zijn 46
klachten in het kader van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ), 12 klachten in het kader
van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) en 1 BOPZ/WKCZ
klacht.
Door de klachtencommissie zijn 39 klachten behandeld.
Van deze klachten zijn:
9 klachten gegrond verklaard;
4 klachten deels gegrond verklaard;
6 maal zijn aanbevelingen gedaan.
De aard van de klachten die gegrond zijn verklaard:
• Besluit tot separatie en gedwongen medicatie.
• Het oordeel dat klaagster een gevaar vormde
voor zichzelf én er geen andere mogelijkheid
bestond dit gevaar af te wenden dan door gedwongen opname is op onjuiste gronden gevormd.
• Ontbreken van duidelijke informatie, telefonische bereikbaarheid van de afdeling; onheuse
bejegening door de telefoniste.
• Ervaren van gebrek aan veiligheid op de afdeling vanwege drugsoverlast.
• Klager is het niet eens met het besluit dat hij
volgens tevoren vastgesteld schema wordt gesepareerd.
• Beslissing tot dwangbehandeling.
• Het verzenden van post aan patiënt naar een
onjuist adres en het onvolledig informeren over
de behandelingsmogelijkheden.
• Omstandigheden tijdens het separeren.
Kwaliteit van de zorg op de afdeling en de
kwaliteit van het eten.
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Aanbevelingen die door de klachtencommissie zijn
gedaan hadden de volgende strekking:
• Toezien op juiste naleving van de BOPZ;
De regels met betrekking tot de toepassing van
middelen en maatregelen hernieuwd onder de
aandacht brengen van de medische staf;
Het separeer- en medicatiebeleid dient te worden geëvalueerd.
e
De 1 geneeskundige heeft de brief waarin het
vrijhedenbeleid is verwoord nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de divisiedirecteuren en de vakgroep psychiaters. De
e
1 geneeskundige ziet er op toe dat aan de
gemaakte afspraken wordt voldaan.

•

De onveiligheid die wordt veroorzaakt door
drugsgebruik en de daarmee gepaard gaande
drugsoverlast dient voortvarend te worden
aangepakt; De ervaringen van de divisie Verslavingszorg betrekken bij het behandelbeleid
op de afdeling;

•

Leren van initiatieven elders in den lande genomen.
De kerngroep middelengebruik heeft een aantal maatregelen aangekondigd die door de
Raad van Bestuur zijn overgenomen:

Een medewerker van de divisie Verslavings
zorg is in de openbare ruimten van de kliniek,
zowel op locatie Heerlen als op locatie Vijverdal regelmatig aanwezig teneinde de overlast
in kaart te brengen en medewerkers te adviseren.
In maart 2007 is voor de locatie Heerlen een
algeheel alcoholverbod afgekondigd voor de
openbare ruimten in het gebouw.
De afdeling waar veel overlast was vanwege
het gebruik van drugs is verbouwd. In een gedeelte zijn de patiënten geplaatst die drugs
gebruikten. Het behandelbeleid was erop gericht om het gebruik van drugs te stoppen en
vervolgens te bezien of er een primaire verslavingsproblematiek te onderkennen was waarvoor een interne verwijzing naar de divisie verslavingszorg geïndiceerd was. Inmiddels zijn
de bevindingen op de afdeling zeer positief. De
betreffende patiënten hebben het gebruik van
drugs kunnen stoppen.
•

De instelling dient er niet alleen op toe te zien
dat bij aanvang van een dwangbehandeling de
genomen maatregel dan wel het middel in het
Bopz-register van de instelling wordt aangetekend, maar ook dat van elke dwangbehandeling melding wordt gemaakt aan de Inspectie
voor de Volksgezondheid (art. 58 Bopz).
Naar aanleiding van deze aanbeveling is enerzijds correspondentie geweest met de Inspecteur en tevens is er een gesprek geweest.
Over en weer is getracht helder te krijgen wel-

ke eisen art. 58 Bopz stelt t.a.v. het melden en
afmelden van dwangbehandelingen. Geconcludeerd is dat enerzijds de wet ruimte biedt
voor interpretatie en dat anderzijds de wettelijk
voorgeschreven meldingsformulieren ook niet
eenduidig zijn. Besloten is inmiddels dat de
Mondriaan Zorggroep voor de toepassing van
de wet Bopz het nieuw ontwikkelde registratiee
systeem Argus gaat gebruiken. Zowel de 1
geneeskundige als de inspecteur verwachten
dat dit systeem meer duidelijkheid schept.
•

Er dient meer duidelijkheid te komen over de
taken en verantwoordelijkheden met betrekking
tot de somatische zorg op de verschillende afdelingen.
De verantwoordelijk psychiater van de afdeling
is gevraagd maatregelen te nemen met inachtneming van de vigerende richtlijnen op het gebied van de somatische zorg.

•

Uitzoeken of de doordringende beltoon van de
intercom in de separeerruimte indien nodig uit
het systeem gehaald kan worden.
Dit punt wordt door de betreffende afdeling
opgepakt.

4.4.3 Veiligheid
Veiligheid cliënten
Beleid middelengebruik
Naar aanleiding van diverse signalen van overlast
ten gevolge van het dealen en gebruik van middelen, zowel binnen als buiten de organisatie, heeft
de Raad van Bestuur eind 2006 besloten “Het
Kernteam Middelengebruik MZG” te formeren. In
dit team zijn alle geledingen van de Mondriaan
Zorggroep vertegenwoordigd. Het kernteam hanteert een integrale aanpak op het gebied van beleid, patiëntenzorg, handhaving, terreinen en gebouwen én preventie, onder meer in een geïntensiveerde samenwerking met behandelaren en ketenpartners politie, gemeenten en openbaar ministerie.
In 2007 hebben onder meer de volgende activiteiten plaatsgevonden: aanscherping regels middelengebruik en aanscherping toezicht op naleving;
voorlichtingscampagnes; gesprekken op de afdelingen; gesprekken met cliënten(raad); symposium
en een audit screening op middelen door middel
van urinecontroles. Daarnaast is afdeling 3A1 gesplitst in een gewone en een ‘detox-unit’.
Van iedere patiënt in behandeling bij de Mondriaan
Zorggroep moet bekend zijn of er sprake is van
verslavingsproblematiek. Indien dit het geval is
moet dit terug te vinden zijn in het behandelplan.
Een veldwerker fungeert op de locaties JFK en
Vijverdal als intermediair tussen de behandelverantwoordelijke en de gebruikers, dealers en/of
overlastveroorzakers.
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Bijgaande grafiek laat de ontwikkeling zien van het
aantal druginnames op de locatie J.F. Kennedylaan over de afgelopen jaren. Het feit dat het
aantal druginnames is gestabiliseerd wil niet zeggen dat de instelling de problematiek onder controle heeft.

Aantal druginnames locatie J.F. Kennedylaan
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Er wordt momenteel gewerkt aan een strikter veiligheidsplan. Bovendien wordt het toezicht verder
aangescherpt. Op dit moment richten de activiteiten van het kernteam zich met name op de klinische setting en het terrein van J.F. Kennedylaan.
Dit vanwege het feit dat het probleem daar momenteel het meest urgent is. Het kernteam is zich
ervan bewust dat een middelenvrije organisatie
een illusie is. Als zorginstelling hebben we echter
de plicht onze uiterste inspanning te leveren om
zowel cliënten als medewerkers een gezonde en
veilige behandel-, woon- en werkomgeving te garanderen.

Melding Incidenten Patiënten (MIP)
De meldingen van incidenten vormen een belangrijke bron voor de verbetering van de veiligheid.
Het gaat hierbij om meldingen van incidenten in de
patiëntenzorg. Deze incidenten zijn geregistreerd
als MIP meldingen. Op grond van de meldingen
adviseert de meldingscommissie inzake bewaking
en verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg.
De in bijgaande tabel opgenomen cijfers over 2007
zijn geconsolideerde cijfers en hebben betrekking
op de Mondriaan Zorggroep als gefuseerde instelling.
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2005

2006

2007

Meldingen incidenten en (bijna) ongevallen (MZG en
Vijverdal geconsolideerd)

2006

2007

805

763

11

12

medicatiefout

122

209

overig incident

132

148

soort incident
agressie-incident
brand

schade / vernieling

90

64

valincident

292

294

vermissing

30

16

1.482

1.506

totaal

Dwang & Drang
Het zorgvuldig omgaan met Middelen of Maatregelen staat hoog op de agenda. Reeds voor de fusie
hadden de Mondriaan Zorggroep en Vijverdal
Maastricht het initiatief genomen tot een Dwang en
Drang project, met subsidie vanuit GGZ Nederland.
De locatie Vijverdal van de Mondriaan Zorggroep
is medio 2006 met haar project gestart. Ze hanteerde een ambitieuze doelstelling: een reductie
met 90% in aantal en duur. De Mondriaan Zorggroep, locatie J. F. Kennedylaan, is feitelijk een
jaar later van start gegaan en ietwat terughoudender in haar doelstellingen: een reductie met 40% in
het aantal separaties en 30% in duur, naast een
kwaliteitsimpuls.
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Aantal dwangtoepassingen in kader van dwangbehandeling en noodmaatregelen
(MZG en Vijverdal geconsolideerd)

soort toepassing
separatie
afzondering
fixatie
medicatie
vocht/voeding
niet bekend/anders
totaal

2006

2007

362
36
112
96
2
9
617

328
51
45
79
3
1
507

gedrag vertonen. Het ambitieniveau bleek te hoog
en wordt bijgesteld.
Voor de locatie Vijverdal stond 2007 in het teken
van verandering van houding, cultuurwijziging in
de omgang met patiënten, collega’s binnen het
team en pril ook met familie. Het toewerken naar
signaleringsplannen, opgesteld mét de patiënt (en
familie), vormt een belangrijk instrument om vroegtijdig te kunnen ingrijpen op dreigende escalatie.
Hierin is een intensief trainingstraject door een
extern bureau van het team van de gesloten afdeling en enkele andere verpleegkundigen een belangrijk breekijzer geweest, naast de inspirerende
afdelingsleiding en psychiater.
Voor de locatie J.F. Kennedylaan van de Mondriaan Zorggroep heeft het divisiebrede project vooral
in het teken gestaan van het opzetten van de
structuur, voor de gehele organisatie kwartier maken, kartrekkers met elkaar in contact brengen etc.
Het bewustzijn dat het anders kan en extra alertheid ter preventie zijn reeds duidelijk aanwezig.
Het Mondriaan Zorggroep brede project maakt
gebruik van initiatieven in de divisies en probeert
de goede voorbeelden elders te introduceren.

Beide doelstellingen zijn niet gerealiseerd, zoals
blijkt uit bovenstaande tabel. De in bijgaande tabel
opgenomen cijfers over 2007 zijn geconsolideerde
cijfers.
Het niet behalen van de doelstellingen heeft verschillende redenen. Vanaf 2007 wordt de Middelen
of Maatregelen (MiMa) beëindigd wanneer de client gemobiliseerd wordt. In 2006 bleef de melding
open staan. Gevolg is dat, indien een cliënt toch
weer in separatie moet, deze weer gestart wordt
(meer toepassingen per cliënt). In het nieuwe systeem wordt de duur van de separatie vastgelegd.

Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening
Brandveiligheid is een belangrijk aandachtspunt in
de Mondriaan Zorggroep. In de hele organisatie
zijn medewerkers geconfronteerd met het thema
brandveiligheid. Er hebben 35 ontruimingsoefeningen plaatsgevonden en de bedrijfshulpverleners
hebben hun jaarlijks opleidingsprogramma gehad.
Het merendeel van de ontruimingsoefeningen
heeft op de buitenlocaties plaatsgevonden.

Tevens heeft het externe scholingsbureau geconstateerd dat de bewuste strategie op de afdelingen
op de locatie Vijverdal om niet altijd aandacht te
besteden aan het gedrag van cliënten, soms te
stringent werd gehanteerd. De aanbeveling om
weer meer de regie in handen te nemen is opgevolgd en dit heeft in 2007 ook geleid tot meer separaties. Tot slot is er een toename geweest in het
aantal harddrugsgebruikers, die vaker probleem-

In 2007 zijn voor de ondersteuning van de nachtdienst nog eens 11 medewerkers uit het Wellandgebouw opgeleid voor de BHV van de hoofdlocatie.

Aantal geregistreerde brandmeldingen van de brandmeldcentrale op de hoofdlocatie
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In totaal werd de brandmeldcentrale op de hoofdlocatie 48 keer geactiveerd. Hierbij werd door de
rookmelder rook gedetecteerd. De daadwerkelijk
branden zijn met 50 % afgenomen. De BHV trainingen en brandinstructies hebben een preventieve bijdrage gehad in het voorkomen van brand. In
dit verslagjaar is te melden dat er geen sprake is
van aanzienlijke economische schade door branden. Wel is de bedrijfshulpverlening 48 keer uitgerukt en de brandweer op de hoofdlocatie geweest.
De vier branden waren snel onder controle waardoor erger voorkomen kon worden.
In de organisatie van de bedrijfshulpverlening is
komen vast te staan dat het effectiever en efficiënter is om de functie van brandwacht en opvang
brandweer te wisselen. Begin 2007 heeft deze
functiewissel plaatsgevonden.
Er zijn gedurende het verslagjaar nieuwe ontruimingsplannen geschreven. Verder zijn ontruimingsplannen beoordeeld en daar waar nodig
aangepast. Ook is gestart met het aanbrengen van
vluchtplannen waar deze nog niet aanwezig waren. Verouderde vluchtplannen werden onderworpen aan een controle op actualiteit en indien noodzakelijk aangepast.

Veiligheid gebouwen
In 2007 is op een aantal punten de veiligheid in
gebouwen verbeterd. Alle waterleidingsinstallaties
in de gebouwen zijn zodanig gerenoveerd of nieuw
aangelegd dat zij voldoen aan eisen van een legionella beheersplan en daarmee legionella proof
zijn. Een legionella beheersplan wordt geïmplementeerd.De rookvoorzieningen zijn verbeterd. Op
de buitenlocaties van Mondriaan Zorggroep zijn
rookvoorzieningen aangebracht. Op de hoofdlocatie zijn rookvoorzieningen gerenoveerd of opnieuw
aangebracht. Door deze voorzieningen is handhaving van het rookbeleid mogelijk. Voor alle gebouwen op centrumlocatie Maastricht is, met uitzondering voor gebouw NN, een gebruiksvergunning
afgegeven door Gemeente Maastricht.
Op de locaties van Heerlen en Vijverdal zijn camera’s geplaatst. Het heeft als doel het ontdekken en
waar nodig vastleggen van onregelmatigheden.
Het cameratoezicht is aan strikte regels gebonden.
Die regels zijn vastgelegd in een camerareglement. Toezicht wordt uitgeoefend door medewerkers van receptie en beveiliging. In overleg met het
management worden de beelden bekeken en
wordt daar waar nodig actie ondernomen.
Het pasjessysteem heeft als doel de toegang en
de bekendheid te reguleren.Op de locatie Vijverdal
heeft het systeem tevens de functie van toegangscontrole. Het systeem is geïntegreerd in het sluitsysteem. Met dit systeem is de kwetsbaarheid
verminderd en het veiligheidsniveau verhoogd.
Voor de locatie J.F. Kennedylaan heeft het pasje
de functie van herkenbaarheid. In de toekomst is
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het gewenst het pasjessysteem verder te optimaliseren door hieraan het sluitsysteem en andere
functies te koppelen. Hierin heeft huisvesting en
gebouwbeheer een belangrijke rol.

4.5 Onderzoek, onderwijs en
opleidingen
Onderzoek
Inleiding
Binnen Nederland bestaat een aantal regio’s waar
GGz-instellingen nauw samenwerken met in de
buurt aanwezige universiteiten, om op deze manier
beter fundamenteel en patiëntgebonden onderzoek te kunnen uitvoeren, wat vervolgens ten goede komt aan behandelmethodiek- en zorgontwikkeling. Ook in de regio Zuid-Limburg bestaat
rondom de Universiteit Maastricht een dergelijke
concentratie van academisering. Voor een goede
en continu verbeterende kwaliteit van de zorg is
een nauwe verbondenheid tussen theorie (wetenschap) en praktijk van belang.
Tot voor kort kenden de Mondriaan Zorggroep
Heerlen en het voormalige Vijverdal Maastricht
een verschillende historie met betrekking tot academisering en wetenschappelijk onderzoek. De
fusie medio 2007 was aanleiding tot een heroriëntatie op de samenwerking met de Universiteit
Maastricht.

Ambitie Mondriaan Zorggroep
De ambitie van de Mondriaan Zorggroep is om
samen met de andere GGz-partners in ZuidLimburg en de Universiteit Maastricht zowel zorg,
opleiding als onderzoek op een zodanige manier
vorm te geven dat zowel nationaal als internationaal voldaan wordt aan de norm van excellentie.
Hoogwaardige patiëntenzorg, gestoeld op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en uitgevoerd door competente en gekwalificeerde medewerkers blijft daarbij het primaire vertrekpunt.
Uit deze ambitie vloeit de volgende strategische
opdracht voort: versterking en verdieping van bestaande specialismen, (samen met de universiteit)
1
en ontwikkeling van expertise-centra met een
bovenregionale uitstraling. Deze expertise centra
zullen in het algemeen een 2de en 3de lijns karakter hebben waarin de keten poli-deeltijd-klinisch
(veelal op basis van zorgprogramma’s) centraal
staat. Op afzonderlijke onderdelen kunnen andere
aanbieders concurrerend zijn, maar juist op het
waarborgen van continuïteit van zorg in de keten
moet de GGz in Zuid-Limburg een sterke positie
kunnen behouden. In het model van de zorgprogrammering vindt een koppeling plaats met de
Mondriaan Zorggroep academiseringsambities.
1

Zowel op het terrein van directe (topreferente) behandeling en
zorg als fundamenteel en patiëntgebonden onderzoek als
deskundigheidsbevordering, opleiding en onderwijs
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Daarbij wordt er naar gestreefd de rol van ‘programmaleider’ te laten invullen door een behandelinhoudelijk professional, zo mogelijk met academisch gezaghebbende status (gepromoveerd/
hoogleraar psychiater of psycholoog met aanstelling in de zorg en bij de Universiteit Maastricht.

Onderzoeksthema’s
Belangrijke onderzoeksthema’s worden bepaald
door maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. Op de volgende aandachtsgebieden heeft
de Mondriaan Zorggroep zich in de afgelopen 20
jaar sterk nationaal en internationaal gemanifesteerd:
- angststoornissen
- stemmingsstoornissen
- persoonlijkheidsstoornissen
- severe mental illness
- ouderenpsychiatrie
Daarnaast zijn twee aandachtsgebieden sterk in
ontwikkeling, namelijk verslaving en forensische
problematiek.
Bovengenoemde opsomming wil niet zeggen dat
alleen naar deze gebieden de aandacht uit zal
gaan. Ook ADHD, NAH en autistiforme stoornissen
zijn voorbeelden van stoornissen die in de actuele
GGz-praktijk regelmatig voorkomen en waarbij
expertise, zorg- en onderzoeksontwikkeling wenselijk is. Omwille van focus & massa en ten behoeve van de excellentie moeten verdere keuzes
en prioritering hierin nog worden gemaakt. Genoemde thema’s zullen ook richtinggevend zijn bij
de voorgenomen herstructurering van de Mondriaan Zorggroep organisatie, waarbij de huidige
divisiestructuur mogelijk op termijn zal worden
gewijzigd op basis van een indeling in zorgprogramma’s.
In bijlage E is een overzicht opgenomen van lopend onderzoek binnen de Mondriaan Zorggroep.

Samenwerking met UM
De Mondriaan Zorggroep pleit ervoor om samen
met de overige GGz-partners in de regio gebruik te
kunnen maken van de infrastructuur die binnen de
Universiteit Maastricht voor het uitvoeren van onderzoek is ontwikkeld. De voorkeur gaat duidelijk
uit naar een rol van de GGz als interne partner met alle rechten en plichten daaraan verbonden die een zeer brede en gedifferentieerde klinische
praktijk van geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg voor onderzoek en onderwijs kan
aanbieden.
In het verslagjaar 2007 zijn voorbereidingen getroffen om dit partnerschap via een geactualiseerd
raamcontract op het strategisch niveau tussen het
College van Bestuur van de Universiteit Maastricht
en in eerste instantie de Raad van Bestuur van de
Mondriaan Zorggroep vorm te geven. Streven is
om dit raamcontract in een latere fase te verbreden naar de overige GGz-instellingen. Daarnaast

is het van belang de samenwerking van de Mondriaan Zorggroep met de organisatorische eenheden van de Universiteit Maastricht in afzonderlijke
contracten nader te concretiseren.

Onderwijs en Opleidingen
De Opleiding tot Psychiater binnen Zuid-Limburg
In 2007 is de opleiding tot psychiater binnen de
Mondriaan Zorggroep wederom verkozen tot beste
opleidingsplaats van het land. De lokale Heerlense
opleiding is na de fusie met Vijverdal Maastricht
omgebouwd tot één grote opleiding op twee hoofdlocaties (Heerlen en Maastricht). De opleiding van
de Stichting Mondriaan Zorggroep met locaties in
Heerlen en Maastricht vormt nu met het Academisch Ziekenhuis te Maastricht, het Prins Claus
Centrum te Sittard en de Riagg Maastricht een
integrale opleiding tot psychiater, waarbinnen de
hoogste standaard als norm geldt. Binnen deze
constellatie profiteren de artsen in opleiding van
het beste uit twee werelden: niet-academische
behandelcultuur en academisch wetenschappelijke
knowhow.
Teaching Hospital
In samenwerking met de Universiteit Maastricht
(UM) levert de Mondriaan Zorggroep een bijdrage
aan de opleiding van studenten geneeskunde. Het
e
e
betreft met name stageplaatsen voor het 3 , 5 en
e
6 jaar.
De bijdrage aan het Praktisch Medisch Onderwijs
jaar 3 betreft 2 opleidingsplaatsen en in totaliteit 32
studenten. Ten behoeve van onze bemoeienis met
het GGz-onderwijs aan medische studenten werd
eind 2006, met name voor de toen grote instroom
van derde jaars (onervaren) studenten, een nieuw
onderwijsmodel ingevoerd.
Winst is dat de onderwijspoli’s een grotere kwaliteit
opleveren wat leereffecten betreft. De begeleiders
zijn duidelijker dan voorheen vrijgesteld om gedurende 8 weken, 2 dagdelen met patiënten uit de
eigen zorglijn, die hiertoe speciaal zijn voorbereid,
onderwijs te geven. Een grote verworvenheid is
dat patiënten uit vrije wil extra komen en tegen een
geringe vergoeding studenten helpen een gesprek
te voeren, een psychiatrisch interview af te nemen,
te diagnosticeren en tot een probleemstelling te
komen.
Succesvol blijft de door cliënten opgezette en verzorgde “cliëntlessen Teaching Hospital”. Cliënten
geven deze introductie zelf en nodigen studenten
uit zich te bezinnen op hun eigen vooroordelen.
Ook nemen studenten kennis van de problemen
die patiënten/ cliënten kunnen ervaren in contacten
met hulpverleners en studenten.
e

Het 5 jaars co-schap (7 plaatsen voor ruim 80
studenten) blijft redelijk tot goed geëvalueerd worden door de betrokken co-assistenten.
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Mondriaan Academie
Met de inrichting van de Mondriaan Academie
heeft de Mondriaan Zorggroep de ambitie om voor
de GGz in de regio een goed opleidingsinstituut te
zijn met een breed palet aan erkende (academische) opleidingen, een breed opleidingsaanbod
voor managers, medewerkers, leerlingen en stagiaires en een goede academische werkplaats.
De nu nog versnipperde en losstaande initiatieven
worden samengevoegd. Samenvoeging moet leiden tot een prikkelende en boeiende leeromgeving
die aanzet tot leren en zorginnovatie stimuleert.
Mede tegen deze achtergrond mag de keuze worden gezien om aan te sluiten bij Connect-E-UM, de
digitale bibliotheekvoorziening van de Universiteit
Maastricht en IHOL, het samenwerkingsverband
van bibliotheken van opleidingsinstellingen, zorginstellingen en universiteiten in de regio. Hierdoor
wordt een kwaliteitsimpuls gerealiseerd voor alle
opleidingen in de Mondriaan Zorggroep en voor
uitbouw van de wetenschappelijke ambities. Tevens wordt voldaan aan nieuwe kwaliteitseisen
zoals vastgelegd in de richtlijnen en erkenningeisen van het MSRC voor de A-opleiding in het bijzonder en de overige opleidingen in het algemeen.

Zorgacademie Parkstad
Arcus-college, Hoge school Zuyd, Open Universiteit, Atrium MC, Parkstad Limburg en de Mondriaan Zorggroep zijn een verkenning gestart voor
samenwerking in een Zorgacademie Parkstad.
Binnen enkele jaren realiseert het Arcus-college
nieuwbouw in de Zorgvallei, de achtertuin van
grote zorginstellingen in de regio Parkstad. Door in
de nieuwbouwplannen rekening te houden met
samenwerking en efficiënt gebruik te maken van
gemeenschappelijke hoogwaardige voorzieningen
wordt niet alleen een grotere investeringsefficiency
bereikt. Partijen denken ook dat wordt bijgedragen
aan een betere afstemming tussen de opleidingsbehoeften binnen de zorg en het aanbod van scholing, opleiding en training. Door de inzet van nieuwe technologie, nieuwe beroepen in de zorg en
organisatorische innovaties, ontstaat een vehikel
voor zorginnovatie dat ook voor private partijen
aantrekkelijk kan zijn.
Interne ontwikkelingen
Intern werd de capaciteit van de praktijkbegeleiding op sterkte gebracht. Bedoeling daarvan: leerlingen en stagiaires een uitstekende leerplaats
bieden en daarmee de positie op de arbeidsmarkt
versterken. De arbeidsmarkt wordt krapper. Instroom en behoud van leerlingen en stagiaires
voor de zorg zijn van groot belang.
Daarnaast is een proces van herinrichting van het
interne trainings- en opleidingsaanbod gestart. Er
wordt toegewerkt naar verbreding en flexibilisering
van het opleidingsaanbod. Opleidingen worden
niet alleen intern, maar ook extern en in samenwerking met anderen, niet langer divisiegericht
maar instellingsbreed aangeboden. Verbreding en
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flexibilisering van het opleidingsaanbod als bijdrage aan een betere aansluiting met de strategische
doelen van de organisatie, maar ook om medewerkers te ‘binden en te boeien’ en te faciliteren in
persoonlijke groei en carrièremogelijkheden.

4.6

Kwaliteit ten aanzien van
medewerkers

4.6.1 Personeelsbeleid
In 2007 is Mondriaan gestart met de inrichting van
een HRM Dienstencentrum als onderdeel van de
Shared Service organisatie Mondriaan Services.
De fusie van beide stafdiensten P&O was een
goede aanleiding om, volgens een shared services-concept, een nieuwe moderne HRMdienstverlening neer te zetten. Het personeelsbeleid is een integrale verantwoordelijkheid van het
management, daarbij ondersteund door een professionele HRM-organisatie.
Fusie
Voor P&O wierp de fusie haar schaduw vooruit.
Vanaf begin 2007 werden de twee stafdiensten
P&O, al onder één leidinggevende structuur gebracht. Opdracht was om eind 2007 personeel,
processen en systemen te integreren.
e
In de 2 helft van 2007 startte een majeur implementatietraject. De zes, in beide organisaties in
gebruik zijnde personeels-, salaris- en planningssystemen, werden vervangen door één nieuw
HRM-systeem samen met de harmonisatie van
beide planningssystemen Square. Begin 2008
worden de nieuwe systemen in gebruik genomen.
Integratie werd gerealiseerd bij de personeels adviesdiensten, de personeels- en opleidingssecretariaten, de eenheid Opleiding, Vorming en Training,
de Semi Interne Arbodienst (SIA) en de vakbibliotheken.
Eind 2007 zijn nieuwe werkprocessen uitgeschreven die - begin 2008 - in lijn met de ingebruikname
van het nieuwe personeelsinformatie- en salarissysteem, zullen worden geïmplementeerd.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
De werkgroep Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden,
die werd ingesteld om voorstellen te doen hoe met
verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen beide
organisaties om te gaan, heeft drie maal een serie
‘harmonisatievoorstellen’ aan de RvB en de COR
aangeboden. Het traject is niet afgerond. In 2008
worden nog een aantal regelingen geharmoniseerd.
Integratie SIA
De ontwikkeling van de Semi Interne Arbo-dienst
(SIA), die in april 2006 in de Mondriaan Zorggroep
van start ging, richtte zich in 2007 vooral op de
uitrol naar de locatie Vijverdal.
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Met ingang van 1 januari 2008 is de SIA voor de
hele organisatie ingesteld en kan beleidsmatige
doorontwikkeling plaatsvinden. In het Parkstad
Overleg Arbeidsmarkt en Zorg (POAZ) is afgesproken om te streven naar een shared service
organisatie SIA waarin meerdere zorginstellingen
zullen participeren.

FWG/competentiemanagement
Invoering van competentiemanagement is in 2007
van een nieuw fiat voorzien. De resultaten van een
studiedag in maart vormden de basis om competentiemanagement ontwikkelingsgericht te gaan
invoeren. Waren vanaf 2005 enkele pilots gestart,
mede op basis van die resultaten is nu gekozen
voor een organisatiebrede invoering. Er zal gebruik
worden gemaakt van de competentietaal van Picompany die, medio 2007, door GGZ Nederland
als standaard voor de GGz is vastgesteld. Een
implementatietraject is in voorbereiding.
Arbeidsmarkt
De krapper wordende arbeidsmarkt heeft tot een
aantal initiatieven geleid waarin de Mondriaan
Zorggroep de samenwerking met andere partners
in de regio heeft gezocht.
POAZ
In het Parkstad Overleg Arbeidsmarkt en Zorg
(POAZ) is samenwerking gerealiseerd tussen de
ROC’s, Hoge School Zuyd, CWI Heerlen en Kerkrade, UWV, zorginstellingen in de regio en Parkstad Limburg. Afgelopen jaar is het Sectorplan
Zorg, onderwijs en arbeidsmarkt door alle partijen
van een bestuurlijk commitment voorzien. In een
vijftal projecten zal intensief worden samengewerkt
om de arbeidsmarktproblematiek vanuit een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid aan te
pakken. De aanpak is zodanig vernieuwend dat
voor de uitvoering landelijk subsidie is ontvangen
ter ondersteuning van de projectaanpak.
In 2007 is gestart met de uitwerking van vijf pilots
die tot doel hebben de instroom vanuit het onderwijs naar de zorg te bevorderen (instroom vanuit
onderwijs), meer instroombanen binnen de zorg te
realiseren, medewerkers door meer carrièreperspectieven voor de zorg te houden (doorstroom
en behoud), een EVC-centrum in te richten voor
‘op maat’ gemaakte opleidingsmogelijkheden en
PR en imago vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Empower Limburg
De Mondriaan Zorggroep participeert in Empower
Limburg. Empower Limburg is een initiatief van
een groot aantal bedrijven en instellingen in de
regio om knelpunten op de arbeidsmarkt en frictieproblematiek op te lossen. Door kennis en gegevens uit te wisselen, door op de hoogte te zijn van
elkaars ontwikkelingen, door meer en beter in staat
te zijn over de eigen grenzen heen te kijken, kan
meer dynamiek op de arbeidsmarkt ontstaan en
worden mensen, bedrijven en instellingen

makkelijker in staat gesteld een goede baan en de
juiste man/vrouw op de juiste plaats te vinden.
De Mondriaan Zorggroep participeert in het project
Strategische Personeelsplanning, het project Mobiliteit en het project HR-beleid.
Concrete resultaten zijn nog niet te melden, maar
het is winst om de aanstaande arbeidsmarktproblematiek en de toenemende behoefte aan interne
en externe mobiliteit niet alleen vanuit het eigen
vierkant, maar vanuit breder perspectief op te pakken.

Flexibiliteit en mobiliteit
Binnen de Mondriaan Zorggroep is een voorzichtig
begin gemaakt met een Mobiliteitscentrum. Het
ontwikkelingstraject kent drie fases. Fase 1 voorziet in het toekennen van een voorrangspositie aan
medewerkers met een boventalligen- en reïntegratiestatus bij interne vacatures en bemiddeling naar
externe vacatures. In fase 2 wordt de werkingssfeer van het Mobiliteitscentrum uitgebreid naar
medewerkers die aangeven op zoek te zijn naar
een nieuwe uitdaging of medewerkers waarvan in
jaargesprekken duidelijk wordt dat zij aan een
nieuwe loopbaanstap toe zijn. In fase 3 wordt actief samenwerking gezocht met andere partijen
(o.a. via Empower Limburg) om loopbaanpaden uit
te zetten voor medewerkers buiten de grenzen van
de eigen organisatie.
Verloop personeel
Verloop personeel

Aantal
personeelsleden

Aantal fte

Instroom personeel in
loondienst (totaal) in
verslagjaar

398

313,0

Uitstroom personeel in
loondienst (totaal) in
verslagjaar

284

200,4

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

Percentage

Verzuim totaal personeel
in loondienst

4,8 %

Vacatures
Vacatures

Totaal
aantal
vacatures
per einde
verslagjaar

Aantal
moeilijk
vervulbare
vacatures
per einde
verslagjaar

Totaal personeel

374

9

Personeel met patiënt/cliëntgebonden functies

330

9
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4.6.2

Kwaliteit van het werk

dewerkers te beschermen. In het verslagjaar hebben met name werkplekonderzoeken plaatsgevonden op het gebied van inrichting (beeldschermwerkplekken) en persoonlijke veiligheid in relatie
tot agressie. Verder is daar waar noodzakelijk extra werk verricht om het veiligheidsniveau te vergroten.

Arbeidsomstandigheden
Arbo infrastructuur
Het arbozorgsysteem van de Mondriaan Zorggroep is verankerd in de beleidsnotitie infrastructuur Arbo/milieu. Ontwikkeling en formulering van
beleid op gebied van arbo, milieu en veiligheid
vinden plaats in nauw overleg met de ArboStuurgroep. Het te ontwikkelen beleid wordt gebaseerd op wetgeving, normen en interne voorschriften, maar ook op onderzoeken en resultaten uit de
risico inventarisatie en -evaluatie.

Voorlichting en instructie
Voorlichting vindt niet alleen plaats door het
groepsgericht voorlichten maar ook door advisering en voorlichting in de verslagen van de werkplekonderzoeken.
In het verslagjaar hebben op basis van de RIEplannen van aanpak voorlichtingen plaatsgevonden. Deze waren o.a. gericht op ergonomie (m.n.
beeldschermwerk), fysieke belasting (bij de divisie
ouderen), omgaan met gevaarlijke stoffen (bij het
cluster facilities van het MPB) en brandveiligheid.
Het doel is om werknemers te informeren over de
te verrichtten werkzaamheden, de daaraan verbonden risico’s en over de maatregelen die erop
gericht zijn om deze risico’s te voorkomen en te
beperken.

Risico inventarisatie en -evaluatie
In de Arbo-wet zijn de verplichtingen van de risico
inventarisatie en -evaluatie beschreven en wordt
de basis gelegd voor arbobeleid. Aan de hand
daarvan worden de risico’s geïnventariseerd en
geëvalueerd. Dit kunnen veiligheids-, gezondheids- en/of welzijnsrisico’s zijn. Een plan van
aanpak maakt deel uit van de inventarisatie en
evaluatie. Dit verslagjaar hebben alle divisies een
actueel plan van aanpak gemaakt en voorgelegd
aan de Arbo-Stuurgroep.

Arbeidsongevallen, accidenteel bloedcontact en
beroepsziekten
• Arbeidsongevallen
Arbeidsongevallen worden gemeld bij en geregistreerd door de arbofunctionarissen.
Arbeidsongevallen zijn ongewilde, plotselinge, in
verband met het verrichten van arbeid voorkomende gebeurtenissen die tot schade aan de gezondheid en of verzuim (kunnen) leiden.

Uiteindelijk is het een taak van het divisiemanagement om te zorgen dat de knelpunten worden
aangepakt via een prioriteitenplan. Hiermee zijn de
risico’s van veiligheid, gezondheid en welzijn in
kaart gebracht en beheerst.

Werkplekonderzoeken en adviezen op gebied van
o.a. veiligheid, gezondheid en ergonomie
Werkplekonderzoeken dragen bij aan bronmaatregelen om de veiligheid en gezondheid van de me-

Aantal arbeidsongevallen van 2003 t/m 2007
10

10
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8
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2
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In het verslagjaar zijn 10 arbeidsongevallen geregistreerd. Bij 8 van deze arbeidsongevallen was
sprake van kort- of langdurig verzuim. Een van de
ongevallen was van dien aard dat het conform
artikel 9(*) van de Arbo-wet moest worden gemeld
bij de Arbeidsinspectie. Bij elk ongeval heeft een
analyse plaatsgevonden voorzien van preventiemaatregelen.
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2006

2007

(*) Definitie van meldingsplichtige arbeidsongevallen :
een ongeval met dodelijke afloop of een ernstig verzuimongeval (ziekenhuisopname binnen 24 uur of kans op
blijvend letsel).

• Incidenten accidenteel bloedcontact
In het verslagjaar hebben zich 4 incidenten accidenteel bloedcontact voorgedaan.
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Opvang en begeleiding zijn naar tevredenheid
conform het protocol uitgevoerd. De incidenten
hebben niet geleid tot persoonlijke schade aan de
gezondheid. Bij een incident is een medewerker uit
preventief oogpunt met medicatie behandeld.

• Beroepsziekten
De verzuimgegevens over 2007 hebben geen aanleiding gegeven voor melding in het kader van
beroepsziekten.
Tevredenheid medewerkers
Begin 2006 heeft een organisatiebreed tevredenheidonderzoek onder medewerker plaatsgevonden, uitgevoerd door een extern bureau. Ongeveer
de helft van de medewerkers vulde indertijd de
vragenlijst in. De belangrijkste resultaten werden in
het jaardocument 2006 reeds weergegeven.
De resultaten zijn in 2006 in de verschillende divisies en clusters gepresenteerd en besproken. Tijdens deze bijeenkomsten is bekeken welke acties
te ondernemen om een volgende maal een hogere
score van medewerkertevredenheid te behalen.
Per divisie zijn in 2006 de plannen van aanpak
samengesteld. In 2007 zijn deze plannen van aanpak uitgevoerd.
De actiepunten hadden onder meer betrekking op
het verbeteren van ontwikkelingsmogelijkheden
van medewerkers, de interne communicatie, kwaliteit van het werk, arbeidsomstandigheden en veiligheid, medezeggenschap, werkdruk en werklast,
samenwerking tussen teams, cultuur en gedrag. In
2008 wordt een volgend medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten daarvan
wijzen uit of de in 2006 en 2007 gerealiseerde
acties het gewenste resultaat hebben gehad.

4.7

Samenleving

Visie op onze bijdrage aan de samenleving
Voor de visie van de Mondriaan Zorggroep op haar
bijdrage aan de samenleving wordt verwezen naar
de missie van de organisatie (paragraaf 4.1.)
Economische meerwaarde
Onze zorgverlening en behandeling draagt niet
alleen bij aan een verhoging van de kwaliteit van
leven van mensen met een psychische beperking
en van de samenleving. Ze heeft ook een economische meerwaarde. Goed werkgeverschap, in het
geval van de Mondriaan Zorggroep aan ruim 2.000
medewerkers, is hiervan uiteraard een belangrijk
aspect.
De (maatschappelijke-) kosten van het onbehandeld laten van mensen met psychische problematiek zijn veel hoger dan de kosten van
behandeling. Mondriaan rekent het tot haar morele
plicht behoren er alles aan te doen om de groep
zorgmijders te bereiken.

De afgelopen jaren hebben we actief ingezet op
het ontwikkelen en op de markt brengen van een
aanbod op het gebied van arbeidsgerelateerde
psychische problematiek, gericht op snelle reïntegratie in het arbeidsproces. Voor al onze kortdurende zorgprogramma’s geldt overigens dat zij
gericht zijn op een zo snel mogelijk herstel en terugkeer in de dagelijkse activiteiten.
Het omlaag brengen van de kosten per behandeling, bijvoorbeeld door het verkorten van de gemiddelde behandelduur en het terugbrengen van
de duur van klinische opnames kán een economische meerwaarde betekenen. De reïntegratie van
patiënten vangt daardoor over het geheel genomen sneller aan, en werkenden zullen veelal sneller hun werk kunnen hervatten. Bij het beperken
van de behandel- en opnameduur is het wél
essentieel dat het behandelresultaat gelijk blijft of
verbetert.
Naast preventie is het voorkómen van relatief dure
klinische zorg van groot belang. We zijn ervan
overtuigd dat een adequate uitvoering van de
reeds eerder genoemde Functie Assertive Community Treatment een bijdrage kan leveren aan
een hogere kwaliteit van leven en lagere overall
kosten. Voorwaarde is dan wel dat de partners in
de keten gezamenlijk deze methodiek ook waarmaken en niet met allerlei vormen van opportuun
gedrag kosten op collega instellingen afwentelen.
De Mondriaan Zorggroep staat nog in de kinderschoenen als het gaat om het onderbouwen en
inzichtelijk maken van deze mechanismen. Dat
geldt niet alleen het gebruik van de behandelinhoudelijke prestatie-indicatoren, maar ook eenvoudigweg het inzichtelijk maken van de kosten
per behandeling. De komende periode zal daarin
worden geïnvesteerd: zowel in de invoering van de
DBC’s, als in de integratie van onze systemen en
het intensiever en slimmer gebruik daarvan.

Draagvlak organiseren
Draagvlak voor het werk van de Mondriaan Zorggroep is onder andere gerealiseerd door middel
van veelvuldige publicaties in de regionale dagbladen. In deze publicaties stonden diverse soorten
van behandeling centraal alsmede de nieuwe behandelinitiatieven van de zorggroep. Met de pers
vond regulier overleg plaats over ontwikkelingen in
de GGz in het algemeen en in de Mondriaan Zorggroep in het bijzonder. De hiermee gerealiseerde
transparantie had een positief effect op de relatie
met de pers, hetgeen leidde tot een evenwichtiger
berichtgeving over de geestelijke gezondheidszorg
en de verslavingszorg.
Met de buurt werd een regulier overleg gestart.
Door middel van het organiseren van voorlichtingsavonden en het publiceren van een wijkbulletin werd de buurt regelmatig geïnformeerd over de
behandelvormen alsmede nieuwe ontwikkelingen.
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Door het regelmatige contact werd bijgedragen
aan meer begrip voor de psychiatrische patiënt.

dragen aan de acceptatie van de psychiatrische
patiënt in de samenleving.

Eenmaal per maand worden voor het algemene
publiek voorlichtingsavonden georganiseerd over
psychiatrische ziektebeelden. Deze avonden zijn
vrij toegankelijk en kunnen rekenen op een grote
belangstelling. Met name de betrokkenheid van
ervaringsdeskundigen -veelal ex-patiënten van de
Mondriaan Zorggroep- bij deze voorlichtingsavonden draagt bij aan begrip.
Deze voorlichtingsavonden worden doorgaans
georganiseerd door het bureau cliëntenvoorlichting. De afdeling cliëntenvoorlichting is dagelijks
geopend en vrij toegankelijk voor iedereen die op
zoek is naar informatie over ziektebeelden, wettelijke bepalingen, gehanteerde procedures en dergelijke.

Regelmatig werd deelgenomen aan open dagen
van hogescholen om zodoende bij te dragen aan
een evenwichtige beeldvorming over de geestelijke
gezondheidszorg. Tenslotte vinden steeds meer
externe partijen de weg naar onze website die
telkens de meest actuele informatie verschaft.

In februari werd in de aanloop naar de verkiezingen voor de provinciale staten een politiek debat
georganiseerd dat kon rekenen op de deelname
van alle bij de verkiezingen betrokken politieke
partijen. In het debat stond de relatie tussen de
provinciale politiek en de geestelijke gezondheidszorg centraal. Het politieke debat werd in samenvatting uitgezonden op een regionale televisiezender.
In 2007 zijn bedrijfsreportages van de verschillende divisies van de Mondriaan Zorggroep uitgezonden met name met de intentie het algemene publiek een kijkje te gunnen achter de muren van
onze zorggroep. De bedrijfsreportages geven inzicht in de dagdagelijkse praktijk van onze instelling en zijn te zien op onze website.
Eenmaal per week wordt een referaat verzorgd
over een behandelinhoudelijk thema. Deze referaten staan open voor de eigen medewerkers alsmede externe belangstellenden.
Gedurende het gehele jaar werd een veelheid aan
activiteiten georganiseerd door het bureau evenementen. Deze activiteiten hebben tot doel de verbinding te realiseren tussen de omgeving en de in
de zorggroep verblijvende patiënten. In het kader
van deze activiteiten worden verenigingen uit de
regio uitgenodigd hierin te participeren. Een aantal
activiteiten kan rekenen op een grote bekendheid
in de regio, waaronder de jaarlijkse tentoonstelling
Allemaal Anders en de jaarlijkse hardloopwedstrijd
‘de Mondriaan Run’. Deze activiteiten brengen de
buiten- en de binnenwereld bij elkaar en leveren
een belangrijke positieve bijdrage aan de beeldvorming over de geestelijke gezondheidszorg. Alle
activiteiten worden aangekondigd in de huis aan
huis bladen in de regio en zijn vrij toegankelijk.
Het bureau evenementen organiseert ook activiteiten waarbij patiënten of cliënten van de Mondriaan
Zorggroep worden meegenomen naar externe
locaties, zoals het bezoeken van betaald voetbalwedstrijden, ijshockey, Jumping Indoor Maastricht,
televisieprogramma’s. Op deze wijze wordt bijge-
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Maatschappelijke betrokkenheid
De Mondriaan Zorggroep mag zich verheugen in
de betrokkenheid en daadwerkelijke steun van
vrijwilligers, in totaal zo’n 120. Zij besteden om niet
hun vrije tijd aan de ondersteuning van patiënten
en cliënten bij de diverse activiteiten die zij ondernemen.
Een aantal steunstichtingen, zoals o.a. de stichting
Vrienden van Welland, de stichting Savelsberg en
de stichting Frans Jeha Fonds, zet zich samen met
de Mondriaan Zorggroep in om onze patiënten te
steunen met zaken die wij als zorggroep niet zelf
bieden.
Op bescheiden schaal is de Mondriaan Zorggroep
actief als het gaat om de lotsverbetering van mensen, door steun te geven aan het door de Mondriaan Zorggroep gestarte Malawiproject,
inmiddels ondergebracht in de stichting Malawi
Mental Care. Deze stichting stelt zich ten doel de
kwaliteit van de psychiatrische zorg en voorzieningen in Malawi op een hoger professioneel niveau
te brengen. Diverse medewerkers van de Mondriaan Zorggroep zijn in dit verband de afgelopen
jaren naar Malawi uitgezonden. Kennis en kunde
hebben zij overgedragen aan de hulpverleners ter
plekke.
Voorts vonden verschillende goederen (bedden,
kantoormeubilair) hun weg naar een tweede leven
in onder andere Roemenië en Polen.

Milieu
De nieuwbouw op de locatie Vijverdal in Maastricht
is als enige instelling in de categorie GGZ genomineerd voor de NVTG Bouwaward 2007. De Nederlandse Vereniging van Technisch en facilitair specialisten in de Gezondheidszorg reikt eens in de
drie jaar een award uit aan een instelling met bijzondere verdiensten op het gebied van technisch
en facilitair management. In 2007 was exploitatiegericht bouwen en duurzaamheid het criterium
voor de bouwaward. De nieuwbouw is genomineerd vanwege de toepassing van veel daglicht,
de mogelijkheden tot opschaling in de avond- en
nachtdiensten door toepassing van beveiligingsapparatuur, de toegepaste patiëntenkunst en het
gebruik van warmte- en koude opslag in de grond.
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Bij alle nieuwbouwprojecten wordt in de ontwerpfase gedacht aan reductie van milieubelastende
processen. Duurzaamheid van gebouwen, levensduur en met name ook exploitatiekosten zijn van
belang.
Bij de uitvoering van nieuwbouw en sloop worden
de wettelijke regelgeving inzake milieu eisen,
energieprestatie en ecologie nagevolgd. De explosieve demolitie van de 9 verdiepingen tellende
sterflat in Maastricht is met name toegepast met
het oog op vermindering van de overlast voor omwonenden.
In 2007 is gestart met het systematisch registreren
van het energieverbruik voor alle gebouwen. Aan
de hand hiervan zal een energiebeleidsplan ontwikkeld worden in 2008.

Duurzaamheidaspecten
Ten aanzien van duurzaamheid worden op dit
moment met name bij de investeringen in nieuwbouw, installaties en terreinen afwegingen gemaakt waarbij duurzaamheid op langere termijn
een criterium is in de besluitvorming. Zo is de
Zorgvallei bij uitstek een gebied waarin de aanwezige groene- en ecologische infrastructuur van
toegevoegde waarde is voor de cliënten die gezondheidszorg ontvangen in dit gebied. Ook bezoekers en medewerkers kunnen profiteren van de
parkachtige omgeving.
Kunst, architectuur en cultuur
Het Welrade gebouw is uitgekozen als bijzonder
gebouw, waard om te bezoeken op de nationale
Architectuurdag in 2007 door het Nederlands Architectuur Instituut Limburg.
Op de centrumlocatie Maastricht zijn de aanwezige, monumentale kunstwerken gerenoveerd en
herplaatst in de semi openbare ruimte rond de
gebouwen. Kunst wordt gezien als een verrijking
van het verblijfsklimaat voor cliënten en als zodanig is het waardevol om in stand te houden.
Bij de nieuwbouw van de Medische Zorg en Begeleiding voor verslaafden in Maastricht aan de Gerardusweg is een kunstwerk in de semi openbare
ruimte gemaakt door Ray Moon in opdracht van
Mondriaan met behulp van sponsorbijdragen.

4.8

Huisvestingsbeleid

De Mondriaan Zorggroep is gestart met het formuleren van een nieuw huisvestingsbeleid, gebaseerd op het functieplan regio 27. Daarin zijn GGz
functies voor heel Zuid-Limburg gepland. De beide
subregio’s, Maastricht en Parkstad, behoren voldoende basis GGz zorg te hebben. Specialistische
zorg wordt mogelijk vanuit een centrale locatie
voor de hele regio aangeboden.

In het nieuwe huisvestingsbeleid wordt geanticipeerd op de gewijzigde financiering van de kapitaallasten per 1 januari 2009. Huisvestingsbeleid
groeit naar strategisch vastgoed beleid.
De Mondriaan Zorggroep is een van de initiatiefnemers voor de ontwikkeling van de Zorgvallei in
Parkstad, samen met Atrium Medisch Centrum en
Sevagram. De drie zorginstellingen willen alle
nieuwbouwplannen bundelen en zo een interessante omgeving voor derden realiseren voor nieuwe ontwikkelingen. Een van deze initiatieven is de
Zorgacademie. Hierin werken zorgopleidingen,
zoals Arcus en hogeschool Zuyd, samen met de
drie zorginstellingen om in de Zorgvallei nieuwbouw voor opleidingen, onderzoek en innovatie te
realiseren.
Op de hoofdlocatie J.F. Kennedylaan in Heerlen is
in 2007 een aantal nieuwe voorzieningen in gebruik genomen: nieuwbouw van de Forensisch
Psychiatrische Afdelingen verslaafden, gebouw
Welrade voor Ambulante behandeling en Deeltijdbehandeling kortdurende zorg en de nieuwbouw
van separeervoorzieningen en kantoren bij Kinderen jeugdpsychiatrie. In de woonflat zijn 2 verdiepingen gerenoveerd voor interim huisvesting van
de PAAZ van het Atrium Medisch Centrum.
Tenslotte is ten behoeve van opleidingen een
nieuw opleidingscentrum in gebruik genomen.
Op de centrumlocatie Vijverdal in Maastricht is,
onder belangstelling van zo’n tienduizend toeschouwers, op 14 april 2007 de Sterflat gesloopt.
Voor Integrale Zorg heeft in Heerlen een uitbreiding plaatsgevonden in beschermd wonen van 26
individuele eenheden. Nieuwe plaatsen in deze
categorie worden bij voorkeur uitgevoerd als individuele eenheden.
Voor Integrale Zorg in Maastricht is de huisvesting
van de ACT teams gerealiseerd: deels centraal in
de centrumlocatie Vijverdal en deels in wijken in
samenwerking met daar aanwezige maatschappelijke instellingen. Een aanvraag voor vervangende
nieuwbouw is ingediend bij VWS.
Ouderenzorg is als divisie zowel in Heerlen op de
J.F. Kennedylaan als op de locatie Vijverdal in
Maastricht gevestigd. In 2007 is de start van het
ontwerp nieuwbouw van een voorziening voor
klinische behandeling, deeltijdbehandeling en ambulante behandeling gestart. Het definitieve ontwerp is eind 2007 afgerond. Een aanvraag is ingediend bij VWS voor vervangende nieuwbouw op de
centrumlocatie in Maastricht.
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Kinder- en jeugdpsychiatrie heeft in 2007 op zeer
korte termijn een voorziening voor orthopsychiatrie
van 24 plaatsen gerealiseerd in samenwerking met
Xonar en Keerpunt, genaamd MiKX.
Gekozen is voor een interim-voorziening: enerzijds
vanwege de druk van wachtlijsten, anderzijds omdat een definitieve locatie van het initiatief nog niet
voorhanden is. De interim-voorziening brengt echter ook nadelen met zich mee inzake stevigheid en
veiligheid.
Kinder- en jeugdpsychiatrie heeft in samenwerking
met de divisie Verslavingszorg een uitbreiding
erkenning met 24 plaatsen met nieuwbouw aangevraagd voor de behandeling van jeugdigen met

4.9

Financieel beleid

De Mondriaan Zorggroep hecht aan een solide
financiële positie. In het financiële meerjarenbeleid
is vastgelegd dat het eigen vermogen en het solvabiliteitspercentage moeten stijgen naar de minimale normstelling van het waarborgfonds.
Het waarborgfonds geeft aan dat geen harde universele vermogensnorm mogelijk is omdat deze
ook afhankelijk is van andere risico’s. Op dit moment hanteert het waarborgfonds een vermogensnorm tussen de 10-15 %. De verwachting is dat
deze norm, mede gezien de toekomstige risico’s
van de marktwerking, zal stijgen.
De Mondriaan Zorggroep wil hierop anticiperen en
in 2010 minimaal 15% eigen vermogen hebben.

Fusie Vijverdal
Afgelopen jaren heeft de Mondriaan Zorggroep
intensief samengewerkt met Vijverdal. In 2006 is
de intentie tot fusie omgezet in een voorgenomen
besluit tot fusie, die op 30 juni 2007 is geëffectueerd.
Aangezien Vijverdal een negatief eigen vermogen
had is in 2006 een herziening steunaanvraag ingediend en was het noodzakelijk om in 2006 “reorganisatie fase 2“ door te voeren. Het eerste positieve effect van deze reorganisatie blijkt uit het
positief bedrijfsresultaat 2006 van Vijverdal. Het is
evident dat op financieel vlak aan deze fusie ook in
2007 extra aandacht geschonken is.

verslavingsproblematiek. Dit initiatief wordt gecombineerd met de definitieve nieuwbouw voor
orthopsychiatrie in Maastricht.
Verslavingszorg heeft naast de uitbreiding van
FPAV op de hoofdlocatie JF Kennedylaan een
nieuwbouw voorziening voor Medische Zorg en
begeleiding gerealiseerd in Maastricht. Het betrof
hier een vervanging van twee locaties in het centrum van Maastricht. De nieuwbouw biedt onderdak aan experimentele heroïne verstrekking die
eind 2007 gestart is in samenwerking met de Gemeente Maastricht. De bouw is vormgegeven als
semi-permanente bouw.

Bij de A status was het garantiebudget het hoogste
namelijk 97% van de omzet van 2006; deze status
heeft de Mondriaan Zorggroep ook gehaald.
De omzet is in 2007 verder gestegen in verband
met ingebruikname van nieuwe erkenningen. Bij
de divisie Kinderen en Jeugdigen is de afdeling
orthopsychiatrie in gebruik genomen ( 24 bedden )
en bij de divisie Verslavingszorg een nieuwe afdeling met 14 bedden. Daarnaast is een beroep op
extra middelen voor de jeugd GGz tot een bedrag
van ruim € 2,5 mln. gehonoreerd. Deze ontwikkelingen hebben er o.a. toe geleid dat de omzet met
€ 5,6 mln. is toegenomen.

Resultaatratio
In de Balanced Scorecard is voor 2007 is een
minimale rendementseis opgenomen van 2 %.
Dit percentage is noodzakelijk om het eigen vermogen te versterken.
De Mondriaan Zorggroep heeft daarnaast in de
Balanced Scorecard vastgelegd het, omwille van
risicospreiding, belangrijk te vinden om marktaandeel in de niet-publieke sector te realiseren. De
stichting Mondriaan Zorggroep heeft via de holding
Mondriaan Commercieel BV belangen in andere
BV’s. Om die reden wordt zowel een enkelvoudige
als een geconsolideerde balans en verlies/ winstrekening gepresenteerd.
Het geconsolideerde resultaat van de Mondriaan
Zorggroep voor bestemmingen bedraagt € 1,988
mln.

Omzet
Het gewijzigde overheidsbeleid met betrekking tot
de gezondheidszorg (marktwerking en gereguleerde concurrentie) heeft tot gevolg dat de omzet voor
de Mondriaan Zorggroep niet meer gegarandeerd
is en het risico toeneemt.
In de aanbestedingsspelregels 2007 werd sterk
ingezet op kwaliteit. Aan de hand van een aantal
kwaliteitscriteria kon de A-B-C of D status gehaald
worden.
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Het resultaat wordt positief beïnvloed door een
aantal bijzondere posten, waaronder:
Winst verkoop panden niet vallend onder WTZi:
€ 657.000,-. Overgangsregeling deeltijd gebouw/
kleinschalig wonen € 412.000,Het resultaat wordt negatief beïnvloed door
Disagio: € 775.000,Het genormaliseerd resultaat bedraagt € 1,694
mln.
Resultaatsratio Stichting Mondriaan Zorggroep
enkelvoudig
2006

2007

Resultaat voor
bestemmingen

€ 2,948 mln € 1,988 mln

Resultaatsratio
Resultaat/opbrengsten

2,57 %

1,65 %

Resultaatsratio geconsolideerd
2006

2007

Resultaat voor
bestemmingen

€ 2,991 mln € 1,988 mln

Resultaatsratio
Resultaat/opbrengsten

2,57 %

1,62 %

Het resultaat is in de resultaatsbestemming verdeeld naar diverse posten, waaronder organisatieontwikkeling, innovaties, samenwerking universiteit, dwang en drang en toevoeging reserve aanvaardbare kosten.

Solvabiliteit
In de Balanced Scorecard voor 2007 is een minimale solvabiliteit van 11,2 % afgesproken. Voor
deze berekening is uitgegaan van de formule van
het Waarborgfonds voor de Zorg.
Solvabiliteit Stichting Mondriaan Zorggroep enkelvoudig:
2006

2007

Solvabiliteit
EV/Balanstotaal

9,29 %

10,78 %

Solvabiliteit
EV/opbrengsten

8,10 %

9,39 %

Solvabiliteit geconsolideerd:
2006

2007

Solvabiliteit
EV/Balanstotaal

9,34 %

10,78 %

Solvabiliteit
EV/opbrengsten

8,07 %

9,29 %

Treasury beleid / liquiditeit
De Mondriaan Zorggroep is lid van het Waarborgfonds voor de Zorg en probeert op deze wijze een
zo gunstig mogelijk renteresultaat te behalen, rekening houdend met de bestaande wet- en regelgeving. Jaarlijks toetst het Waarborgfonds of instellingen nog voldoen aan de eisen van het Waarborgfonds. In 2007 heeft weer een positieve herbeoordeling plaatsgevonden en is ook de fusie met
Vijverdal door het waarborgfonds goedgekeurd.
In 2007 is gebruik gemaakt van geborgde kasgeldleningen en zijn kortlopende schulden omgezet in
2 geborgde langlopende leningen. Er is een geborgde langlopende lening afgesloten van € 18
mln. voor 30 jaar en er is een geborgde langlopende lening van € 25 mln. voor 40 jaar.

Meerjarenraming: financiële toekomstverwachtingen
Het geconsolideerde eigen vermogen zal komende
jaren stapsgewijs verhoogd worden. Voordat de
definitieve cijfers 2007 bekend waren is bottom-up
op een conservatieve wijze een meerjaren- begroting opgesteld.

Bedragen
x mln. €
Opbrengst
Resultaat na
bestemming
Resultaatsratio

Eigen vermogen
Solvabiliteit
EVV/ opbrengsten
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Realisatie Begroting Begroting Begroting
2007
2008
2009
2010

122,5

119,3

120,9

122,0

2,0

2,5

3,1

3,2

1,6%

2,1%

2,6%

2,6%

10,78%

14,1%

17,2%

20,4%

9,29%

11,82%

14,22%

16,72%
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Jaarrekening 2007
Hier volgt een samenvatting van de Jaarrekening 2007 in de vorm van de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

De volledige Jaarrekening 2007 inclusief de daarbij behorende bijlagen is als afzonderlijk document te raadplegen op www.jaarverslagenzorg.nl en op de website van de
Mondriaan Zorggroep: www.mondriaan.eu.
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2007
(na resultaatsbestemming)
(Bedragen x € 1.000,-)

Ref.

31-dec-07
€

31-dec-06
€

1
2
3

0
92.428
363
92.791

1.894
89.480
11
91.385

4
5
6
7
8

370
3.396
6.329
0
2.778
12.873

386
3.096
5.211
0
591
9.284

105.664

100.669

31-dec-07
€

31-dec-06
€

3
9.726
1.665
11.394

3
8.480
923
9.406

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
Egalisatierekening afschrijvingen

10

559

672

Voorzieningen

11

2.184

5.778

Langlopende schulden

12

51.143

16.014

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Kortlopende schulden en overlopende passiva

6
13

0
40.384

0
68.799

105.664

100.669

Totaal Passiva
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2007
(Bedragen x € 1.000,-)
Ref.

2007
€

2006
€

107.836
6.967
7.730

103.756
6.055
6.698

122.533

116.509

86.368
7.058
23.394

81.487
6.049
23.466

Som der bedrijfslasten

116.820

111.002

BEDRIJFSRESULTAAT

5.713

5.507

-3.714

-2.492

1.999

3.015

-11

-24

1.988

2.991

2007
€

2006
€

488
67
35
74
-33
26
-6
0
185
250
160
649
0
91
2

2.362
66
27
-21
-98
4
-34
-53
349
0
0
21
22
264
82

1.988

2.991

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

15
16
17

Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

18
19
20

21

Financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten

22

RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve consultatiegelden
Bestemmingsreserve kwaliteitstoetsing cliënten
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling
Bestemmingsreserve Mondriaan academie
Bestemmingsreserve opleiding verpleegkundig specialist
Bestemmingsreserve financieel systeem
Bestemmingsreserve vastgoedbeheer
Bestemmingsreserve dwang en drang
Bestemmingsreserve ontwikkeling samenwerking Universiteit
Bestemmingsreserve innovatiegelden
Reserve niet-collectief gefinancierd vermogen
Bestemmingsreserve Seneca i.z. divisie Ouderen
Bestemmingsfonds academisering
Bestemmingsfonds wachtgeld academisering
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Bijlage A

Lijst met gebruikte afkortingen

ACT

Assertive Community Treatment

MC

Motivationeel Centrum

AMS

Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten

MHCR

Mental Health Case Register

MiMa

Middelen of Maatregelen

MIP

Melding Incidenten Patiënten

MS

Mondriaan Services

MSRC

Medisch Specialisten Registratie Commissie

MZG

Mondriaan Zorggroep

NVTG

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders
in de Gezondheidszorg

AO / IC

Administratieve Organisatie / Interne Controle

APZ

Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZM

Academisch Ziekenhuis Maastricht

BBL

Beroepsbegeleidende Leerweg

BIG

Beroepen Individuele Gezondheidszorg

BOPZ

Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen

BSC

Balanced Score Card

BW

Burgerlijk Wetboek

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPBV

Continuüm Psychiatrische Behandeling Volwassenen

CCR

Centrale Cliëntenraad

COR

Centrale Ondernemingsraad

CR

Cliëntenraad

DBC

Diagnose Behandel Combinatie

DD

Dubbele Diagnose

EPD

Elektronisch Patiëntendossier

FACT

Functie Assertive Community Treatment

FFT

Functional Family Therapy

FPAV

Forensisch Psychiatrische Afdeling voor Verslaafden

FWG

Functiewaardering Gezondheidszorg

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen
en Rampen

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OR

Ondernemingsraad

PAAZ

Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis

P&C

Planning & Control

PDCA

Plan Do Check Act (Kwaliteitscirkel)

POAZ

Parkstad Overleg Arbeidsmarkt en Zorg

PR

Public Relations

RAK

Reserve Aanvaardbare Kosten

RIAGG

Regionale Instelling voor Ambulante Gezondheidszorg

RIBW

Regionale Instelling Beschermde Woonvormen

RINO

Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding

RvB

Raad van Bestuur

RvT

Raad van Toezicht

Sevagram

Stichting Centra voor Verpleging Zorg en
Reactivering

SIA

Semi Interne Arbo-dienst

UM

Universiteit Maastricht

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GOZL

Gezondheidszorg Oostelijk Zuid Limburg

VZ

Verslavingszorg

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de
zorgsector

WAO

Wet Arbeidsongeschiktheid

Wkcz

Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

Wmcz

JJI

Justitiële jeugdinrichting

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

K&J

Kinderen & Jeugdigen

WTZi

Wet toelating zorginstellingen

KSF

Kritieke Succesfactor

WZV

Wet Ziekenhuis Voorzieningen

KZ

Kortdurende Zorg

ZRA

Ziektekostenregeling Asielzoekers

LZ

Langdurende Zorg
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Bijlage B

Geformaliseerde samenwerkingsrelaties

Met de volgende organisaties en instanties (extern
belanghebbenden) heeft de Mondriaan Zorggroep
een geformaliseerde samenwerkingsrelatie. Waar
van toepassing wordt aangegeven of sprake is van
een bestuurszetel.

Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM)
De samenwerking met het azM betreft verschillende terreinen. Voor de volgende onderwerpen zijn
afzonderlijke overeenkomsten afgesloten:
• Opleiding psychiatrie: inbreng van partijen in
de (gezamenlijke) opleiding van arts tot psychiater;
• Zorg van psychiatrische patiënten met somatische co-morbiditeit en de verbetering van de
inbedding van het somatisch klinisch onderwijs
en de supervisie in de opleiding psychiatrie.
• Levering van geneesmiddelen en farmaceutisch toezicht ten behoeve van de
locatie Vijverdal van de Mondriaan Zorggroep.
Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM),
Universiteit Maastricht (UM)
De samenwerking heeft betrekking op de bijdragen
van de participanten in het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs, het wetenschappelijk geneeskundig onderzoek en de geacademiseerde
gezondheidszorg. Tussen de 3 partijen is daartoe
een raamovereenkomst afgesloten. De kosten en
opbrengsten academisering worden in de Jaarrekening als apart segment verantwoord.
Bestuursberaad Zuid-Limburg
Het Bestuursberaad richt zich op de vorming van
een samenhangend, sterk en innovatief GGZnetwerk in Zuid-Limburg. Op basis van een gemeenschappelijke visie met gedeelde uitgangspunten is een basis gelegd voor een toekomstig
functieplan Zuid-Limburg.
Aan het Bestuursberaad Zuid-Limburg wordt door de volgende
GGZ aanbieders deelgenomen: Academisch Ziekenhuis Maastricht; Atrium MC; Mondriaan Zorggroep; Prins Claus-centrum;
RIAGG Maastricht; RIBW Heuvelland en Maasvallei; Virenze.

Chronos
Chronos is een Euregionaal samenwerkingsproject. Het richt zich op de verbetering van de zorg
voor chronisch psychiatrische patiënten in de Euregio met als doel om medewerkers op te leiden
tot een nieuwe professie in de zorg, namelijk die
van levensbegeleider. In de opleiding is naast medische en psychiatrische onderwerpen veel aandacht voor sociaal-culturele aspecten, de rol van
de familie van de patiënt, de trialoog en het levensboek.

Consortium Limburg Verpleegkundig Specialist
GGZ
Een aantal participerende organisaties hebben
onder de naam Consortium Limburg
Verpleegkundig Specialist GGZ een geformaliseerde samenwerking opgezet. Doel is om gezamenlijk een volledig, gevarieerd en geïntegreerd
curriculum van de praktijkopleiding van de opleiding Verpleegkundig Specialist GGz te verzorgen.
Partijen: Mondriaan Zorggroep; Prins Claus Centrum; RIAGG
Zuid.

Convenant Persoonsgerichte Aanpak in Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen
Een groot aantal partijen heeft het initiatief genomen om in een breed veiligheidssamenwerkingsverband een optimale afstemming in de veiligheidsketen (justitiële- en zorgketen) te realiseren
en daarmee een bijdrage te leveren aan de structurele verbetering van de objectieve en subjectieve
veiligheid. De samenwerking wordt vormgegeven
middels een fysiek veiligheidshuis.
Partijen: gemeente Heerlen; Openbaar Ministerie Maastricht;
Politie regio Zuid-Limburg; Provincie Limburg; Bureau Jeugdzorg Limburg; Justitiële Jeugdinrichting het Keerpunt (inclusief
SEDNA); Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid; Raad voor de
Kinderbescherming regio Limburg; Stichting Reclassering
Nederland regio Limburg; Leger des Heils, Jeugd en Reclassering); Leger des Heils, Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn;
Slachtofferhulp Nederland, regiokantoor Limburg; Mondriaan
Zorggroep; Bureau Halt; GGD Zuid Limburg; Stichting Huiselijk
Geweld Zuid Limburg; Tracee.

Convenant Casusaanpak Multiproblematiek
Maastricht
Het convenant regelt wederzijdse afspraken, verwachtingen en inspanningsverplichtingen tussen
de partners, gericht op een integrale ketensamenwerking en onderlinge afstemming om te komen
tot een kwalitatief goede casusaanpak Multiproblematiek. Er is een toename te constateren van
meervoudige complexe problematieken in alle
buurten en wijken van Maastricht.
Partners: gemeente Maastricht; GGD Zuid Limburg; Servatius;
Traject; Woonpunt; Mondriaan Zorggroep; Regiopolitie Limburg
Zuid.

Convenant Huisvesting Zorgacademie
Partijen hebben zich ten doel gesteld in de Zorgvallei een Zorgacademie op te richten, enerzijds
ten behoeve van scholing en opleiding, anderzijds
ten behoeve van opleidings- en zorginnovatie
alsook zorggerelateerde techniek en onderzoek.
Partners: Atrium Medisch Centrum Parkstad; Mondriaan Zorggroep; Seagram; Hogeschool Zuyd; Arcus College.

De volgende organisaties participeren in het project: Alexander
Krankenhaus Aachen; Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum
Rekem; Mondriaan Zorggroep; Maria Hilf Gangelt en RIBW
Heuvelland en Maasvallei.
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Convenant ketenpartners Acute Zorg
De overeenkomst voorziet in de opzet en verdieping van een regionale overlegstructuur binnen de
regio Noord- en Midden Limburg en de regio Zuid
Limburg. De opdracht van het regionaal overleg
bestaat uit het in kaart brengen van het acute
zorgaanbod in de provincie Limburg; het afstemmen van activiteiten tussen aanbieders van acute
zorg; het geven van inzicht in- en oplossen van
witte vlekken in de bereikbaarheid; het bieden van
hulp voor een goede voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen. Partners: het convenant is gesloten door 24 partners die allen op
enigerlei wijze acute zorg bieden.
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen
en Rampen (GHOR)
Doel van deze samenwerking is om vanuit een
effectief en doelmatig werkende netwerkorganisatie voor de (GHOR) regio Zuid Limburg psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen te
verlenen. Betrokken partijen zijn voorbereid op en
in staat om de meest adequate grootschalige hulpverlening in gezamenlijkheid te bieden.
Partijen: Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Brunssum en Onderbanken; Impuls en Tracee; Maatschappelijke Dienstverlening Nuth-Voerendaal; Mondriaan Zorggroep;
Partners in Welzijn; Prins Claus Centrum; RIAGG Maastricht;
Slachtofferhulp Nederland; Stichting Traject; Welsun en Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.

GGZ Groep Noord- en Midden Limburg
Gemeenschappelijke aansturing en uitvoering van
de justitiële verslavingszorg en de uitvoering van
de educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA)
in de provincie Limburg.
Hestia Groep
Samenwerking om woon-/zorgarrangementen voor
(potentiële-) cliënten van de Mondriaan Zorggroep
te realiseren, waardoor zij beter in staat zijn zelfstandig of begeleid zelfstandig te wonen.
Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland
De samenwerking behelst de uitvoering van de
somatische achterwachtfunctie buiten kantooruren
(’s-avonds, ’s-nachts en tijdens de weekeinden)
ten behoeve van cliënten in Maastricht en Heuvelland van de Mondriaan Zorggroep door de huisartsenpost.
Prins Claus Centrum
De samenwerking met het Prins Claus Centrum
betreft verschillende terreinen. Voor de volgende
onderwerpen zijn afzonderlijke overeenkomsten
afgesloten:
- Opleiding tot psychiater. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin is geregeld
welke inbreng beide partijen leveren in het kader
van de opleiding van arts tot psychiater.
Door deze samenwerkingsovereenkomst worden
beide organisaties door de Medisch Specialisten
Registratie Commissie (MSRC) erkend als
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opleidingsinrichting voor het volgen van een of
meer gedeelten van de opleiding Psychiatrie.
- Samenwerking gericht op het hoofduitvoerderschap van de Functie Assertive Community
Treatment binnen de respectieve werkgebieden
(Maastricht - Parkstad - Sittard) en het opdrachtgeverschap van het Expertise Centrum Psycope.
Door middel van dit expertisecentrum bundelen
alle samenwerkingspartners binnen het Bestuursberaad hun krachten inzake de verdere
ontwikkeling en ondersteuning van FACT.

Regionale Zorgmonitor
Het doel is om vanuit het perspectief van de cliënt
inzicht te krijgen in zorgbehoeften door middel van
een monitor. Via deze gezamenlijke monitor willen
wij systematisch inzicht verwerven in de zorgbehoeften van mensen die aangewezen zijn op de
geestelijke gezondheidszorg. Deze inzichten zullen
dienen als basis voor te ontwikkelen beleid ten
aanzien van de (her)inrichting van de zorg.
Partijen: Academisch Ziekenhuis Maastricht; Prins Claus Centrum; RIAGG Maastricht; RIBW Heuvelland en Maasvallei;
Mondriaan Zorggroep; Universiteit Maastricht.

RIAGG Maastricht
De samenwerking met de RIAGG Maastricht betreft verschillende terreinen. Voor de volgende
onderwerpen zijn afzonderlijke overeenkomsten
afgesloten:
- Oriëntatie op samenwerkingsmodaliteiten en
advisering aan de besturen.
- Intentieverklaring met betrekking tot het inrichten van een Regionaal Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen.
- Opleiding tot psychiater. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin is geregeld welke inbreng beide partijen leveren in het
kader van de opleiding van arts tot psychiater.
Door deze samenwerkingsovereenkomst worden beide organisaties door de Medisch Specialististen Registratie Commissie (MSRC) erkend
als opleidingsinrichting voor het volgen van een
of meer gedeelten van de opleiding of een stage
in de opleiding Psychiatrie.
RIAGG Maastricht en Academisch Ziekenhuis
Maastricht (azM)
De samenwerking heeft betrekking op de inzet van
medisch specialisten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in het kader van de gezamenlijke 24-uurs dienstverlening.
Partijen: RIAGG Maastricht, Mondriaan Zorggroep, azM.
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RIAGG Zuid
De samenwerking met de RIAGG Zuid betreft verschillende terreinen. Voor de volgende onderwerpen zijn afzonderlijke overeenkomsten afgesloten:
- Gezamenlijk vormgeven aan een optimale invulling van de opleiding tot psychiater. Mondriaan
Zorggroep verzorgt de basisopleiding psychiatrie
en RIAGG Midden-Limburg verzorgt de stage sociale psychiatrie.
- Intensivering van de samenwerking die gericht
is op de vorming van een integrale GGz-keten in
Midden Limburg, samen met andere aanbieders
in de keten (Laurentius Ziekenhuis, PAAZ; Regionaal Centrum GGZ Weert). Om vorm en inhoud te geven aan de samenwerkingsmodaliteiten vinden verkenningen plaats op de gebieden
Kinderen en Jeugdigen; Volwassenen en Verslaafden; Ouderen.
RIBW Heuvelland & Maasvallei
De samenwerking voorziet in de uitvoering van de
psychiatrische consultatiefunctie door psychiaters
van de divisie Integrale Zorg Maastricht, ten behoeve van cliënten van de RIBW Heuvelland &
Maasvallei in de beschermde woonvormen in
Maastricht en Heuvelland.
RINO Zuid-Nederland
De Mondriaan Zorggroep neemt deel aan het samenwerkingsverband RINO Zuid-Nederland en
heeft daartoe een aansluitingsovereenkomst afgesloten met de stichting Regionaal Instituut voor
Nascholing en Opleiding in de Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid-Nederland. Het samenwerkingsverband heeft als doel de deskundigheid van
de medewerkers van de aangesloten instellingen
te bevorderen. RINO Zuid-Nederland organiseert
daartoe, in samenwerking met de aangesloten
instellingen, nascholingen en opleidingen voor
beroepen in de individuele gezondheidszorg. RINO
Zuid-Nederland verzorgt voor de Mondriaan Zorggroep het psychotherapieonderwijs binnen de opleiding tot psychiater. Aan de Mondriaan Zorggroep verbonden professionals leveren een bijdrage in het curriculum voor postdoctorale beroepsopleidingen. De Mondriaan Zorggroep heeft zitting in
de Raad voor Postdoctorale Beroepsopleidingen.
Stichting Cicero Zorggroep
De Mondriaan Zorggroep levert aanvullende psychiatrische zorg aan cliënten met een indicatie
voor aanvullende multidisciplinaire zorg, woonachtig in verzorgingshuis Vroenhof.
Stichting Forensisch Psychiatrisch Instituut De
Rooyse Wissel
Samenwerking op het gebied van de voorbereiding
van forensisch psychiatrisch patiënten op een terugkeer in de samenleving.

Stichting GOZL / Atrium Medisch Centrum
- Samenwerking heeft betrekking op het initiatief
om de kortdurende zorg (cure) voor volwassenen te integreren in een Continuüm Psychiatrische Behandeling Volwassenen (CPBV). In het
kader van deze samenwerking, de ombouw
van het ziekenhuis in Brunssum tot ziekenhuis
voor planbare zorg, en in afwachting van de
realisatie van een nieuwbouwinitiatief voor het
CPBV is de PAAZ van het Atrium MC als interim voorziening gerealiseerd op de locatie JF
Kennedylaan van de Mondriaan Zorggroep.
Tevens zijn nadere afspraken gemaakt en
vastgelegd inzake de klinisch psychologische
inzet door de MZG ten behoeve van patiënten
van de PAAZ.
- Vormgeving van de 7x24 uursdienst voor acute psychiatrische zorg buiten kantoortijden.
- Farmaceutische verzorging door Atrium MC,
betrekking hebbend op de inkoop en aflevering, alsmede de distributie van geneesmiddelen.
- Het verrichten van mediation in beide instellingen door het uitwisselen van ter zake gekwalificeerde medewerkers.
Stichting Plexat
De samenwerking heeft betrekking op inloopactiviteiten ten behoeve van
(ex-) GGZ cliënten. Plexat exploiteert in Maastricht
een inloophuis voor- en gerund door (ex-) GGZ
cliënten. Mondriaan Zorggroep stelt daarvoor middelen beschikbaar voor zover verkregen uit de
aanbesteding inloopuren GGZ. Partijen hebben
daartoe onderling een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, aangevuld met een samenwerkingsverklaring hoofdaannemer / onderaannemer
in het kader van de gunning van de aanbesteding.
Stichting Synergos
De Mondriaan Zorggroep besteedt de laboratoriumbepalingen ten behoeve van zowel klinische
patiënten als poliklinische patiënten uit aan de
Stichting Synergos.
Stichting St. Anna (onderdeel van de Koraalgroep)
Vergaande samenwerking en integrale afstemming
op het gebied van hulpverlening aan jeugdige verstandelijke gehandicapten met psychiatrische problematiek in een klinische voorziening op locatie
Urmond (Gastenhof).
Stichting Vivre
De Mondriaan Zorggroep levert aanvullende psychiatrische zorg aan cliënten met een indicatie
voor aanvullende multidisciplinaire zorg, woonachtig in zorgcentrum Molenhof. Tevens bieden de
psychiaters van de divisie Ouderenpsychiatrie
consultatieve ondersteuning aan de verpleeghuisartsen van verpleeghuis Klevarie en verpleeghuis
de Zeven Bronnen.

Maatschappelijk Verslag 2007

63

Stichting Weller Wonen
Samenwerking om woon-/zorgarrangementen voor
(potentiële-) cliënten van de Mondriaan Zorggroep
te realiseren, waardoor zij beter in staat zijn zelfstandig of begeleid zelfstandig te wonen.
Universiteit Maastricht (UM)
De samenwerking met de Universiteit Maastricht
betreft verschillende terreinen. Voor de volgende
onderwerpen zijn afzonderlijke overeenkomsten
gesloten:
- Praktisch medisch onderwijs (jaar 3, opleiding
tot arts).
- Affiliatieovereenkomst co-assistentschap Psychiatrie (jaar 5, opleiding tot arts).
- Beheer van de wetenschappelijke bibliotheekvoorziening van de universiteit op de locatie
Vijverdal van de Mondriaan Zorggroep.
Veilig door Binding
Samenwerking op het grensvlak van verantwoordelijkheden bij (het voorkomen van) crisissituaties
bij mensen met psychische stoornissen en/of verslavingsproblematiek, al dan niet met een strafrechtelijk kader, en het maken van nadere afspraken daarover.
Partijen: Forensische Psychiatrische Dienst Maastricht; Kerngemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen; Mondriaan
Zorggroep; Openbaar Ministerie arrondissement Maastricht;
Regiopolitie Limburg Zuid.

matiek, teneinde deze jeugdigen in zo kort mogelijke termijn weer te integreren in het gezin
waarvan zij deel uitmaken.

JJI het Keerpunt
- Gezamenlijk ontwikkelen van jeugdpsychiatrische consultatie en samenwerking met ketenpartners. Verder omvat de samenwerking een
poli forensische psychiatrie voor jongeren met
psychiatrische problematiek van 12 tot en met
23 jaar en hun gezin. Deze jongeren hebben
een strafbaar feit gepleegd of dreigen in aanraking te komen met justitie. Een tweede poli is
geopend in Roermond. Tevens wordt er gezamenlijk onderzoek verricht naar de behoefte
aan klinische forensische jeugdpsychiatrische
voorzieningen in de regio.
- Intentieovereenkomst tot de ontwikkeling van
een samenwerkingsproject ten behoeve van
personen met een justitiële maatregel.
Zorgvallei
Atrium Medisch Centrum Parkstad, Mondriaan
Zorggroep 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. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten

Wetenschapskring GGZ Zuid Limburg
Het betreft samenwerking en afstemming bij gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Doel is
verbetering van de cliëntenzorg en bevordering
van het rendement van de instelling.
Partijen: academisch ziekenhuis Maastricht; Atrium Medisch
Centrum; Mondriaan Zorggroep; Prins Claus Centrum; RIAGG
Maastricht; RIAGG Midden Limburg; RIBW Heuvelland &
Maasvallei; Stichting Revalidatie Limburg; Universiteit Maastricht: onderzoeksinstituut Experimentele Psychopathologie en
onderzoeksinstituut Hersenen en Gedrag; Vivre.

XONAR, JJI het Keerpunt
- Overeenkomst met als doel gezamenlijk een
complete zorglijn te ontwikkelen voor jeugdigen
in de leeftijd van 8-23 jaar met ernstige gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek (onder de titel orthopsychiatrie). De zorglijn zal naast een klinische voorziening bestaan uit ambulante en poliklinische
zorg. In 2007 is op de locatie Mariënwaard een
klinische voorziening in gebruik genomen.
- Opzetten van een evidence based behandelingsmethodiek die gebaseerd is op Functional
Family Therapy (FFT) door middel van het opstarten en implementeren van een opleidingstraject voor FFT. De intentie is het opzetten van een sluitende zorglijn in de Provincie
Limburg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en ernstige psychiatrische proble
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Bijlage C Algemeen beleid (concern Balanced Scorecard 2007)
Cliënt-, patiëntperspectief
KSF
Doel
Bieden van zorg, die
aansluit bij de verwachtingen van de patient/cliënt.

Mate van tevredenheid
van patiënten/cliënten.

Norm

Initiatief

Resultaat 2007

Beoordeling van een
7,5 op een schaal van
10.

Uitvoeren van de plannen van
aanpak op divisieniveau n.a.v.
het klantwaarderingsonderzoek
in 2005.

Klanttevredenheidsonderzoek 2007
uitgevoerd door ReinoudAdvies. Beoordeling 7,1
In het onderzoek tevens meegenomen
waardering n.a.v. verbeteracties centraal
en op divisieniveau.

Tweede meting eind 2007
realiseren.
Bieden van een goed op
elkaar afgestemd assortiment zorgproducten te
onderscheiden naar de
domeinen:
- preventie;
- genezing;
- vermaatschappelijking;
- bemoeizorg.

Met alle aanbieders een
samenhangend GGZnetwerk in de regio ZuidLimburg realiseren.

In de lijn met de
ambities van GGZ
Nederland.

Een door belanghebbenden gedragen
functieplan.

- Terugdringen van
het aantal separaties
met 25% t.o.v. 2006
en toename kwaliteit
van separaties.

- Kritische toetsing op noodzaak separaties.

Doelstelling niet gerealiseerd. Voor 2008
wordt realistischer ambitieniveau geformuleerd.

- 50% van de huisartsen in de regio beschikt over een
consultatieaanbod
van een GGzprofessional.

- Detacheren medewerkers
naar huisartspraktijken.

In 14 huisartsenpraktijken
/gezondheidscentra zijn vanuit MZG
medewerkers gedetacheerd

- Voorschrijven
medicijnen conform
formularium.

- Oprichten Farmacotherapeutisch overleg.

In 2007 is de geneesmiddelencommissie
ingesteld. Naast de somatische medicatie
wordt aandacht besteed aan de psychiatrische medicatie. De geneesmiddelencommissie is bezig om voor de gehele
organisatie een uniform formularium op te
stellen.

- Het primair proces is
ingericht volgens de
normen van het
professioneel statuut.

- Evalueren en verder implementeren van het professioneel statuut;

In het kader van de fusie tussen Vijverdal
en MZG is een concept professioneel
statuut gemaakt, waarin de statuten van
beide organisaties zijn geïntegreerd.

- Behandelaanbod is
daar waar mogelijk
evidence based.

- Invoeren van evidence based
zorgprogramma’s.

In 2007 is het besluit genomen om aan te
sluiten bij de PsyQ formule, waarmee de
uitvoering van 9 behandelprogramma’s
vorm gaat krijgen. Implementatie vindt
plaats in 2008.

- EPD voor alle
patiënten beschikbaar.

- Invoeren EPD (meting 1
januari 2007).

Gereed.

Functieplan is gerealiseerd vóór 1 juli
2007.

Verbinden van GGz Zuid
Limburg in een formele juridische en bestuurlijke structuur.

Fusie tussen Vijverdal en MZG op 1 juli
2007 gerealiseerd.
Samenwerking met Riagg Maastricht
wordt nader onderzocht.
Gesprekken worden gevoerd met RIBW
Maastricht Heuvelland om vorm te geven
aan uitvoering functieplan.

Goede inbedding bij
stakeholders in de regio.

Mate van bekendheid
bij stakeholders in de
regio.

90% van de stakeholders is bekend met
onze strategische
doelen.

Organiseren van jaarlijks
stakeholderspanel onder
leiding van onafhankelijke
voorzitter.

Niet gerealiseerd, stakeholderspanel
staat gepland voor voorjaar 2008.

MZG heeft een positief
onderscheiden reputatie

Relevante relaties
bepaald voor MZG en
de divisies/het bedrijf.

Onderling afgestemd
relatiebeheer.

Uitvoeren van het communicatieplan en een reputatieonderzoek bij stakeholders.

Instrument voor relatiebeheer is ontwikkeld. Nog niet operationeel
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Interne processen perspectief
KSF
Doel
Bieden van professionele
en kwalitatief hoogstaande zorg en ondersteuning.

Genormeerde en geprotocolleerde primaire en
ondersteunende processen.

Norm

Initiatief

Resultaat 2007

Certificering volgens HKZ
in 2007.

Alle primaire en ondersteunende processen zijn beschreven en getoetst aan het
HKZ schema.

Gerealiseerd.

Invoeren van een kwaliteitssysteem.

HKZ certificaat verkregen.
Voorstellen borging kwaliteit van
zorg en HKZ uitgewerkt en bekrachtigd.
Invoering gestart.

Efficiënte en doelmatige
zorgprogrammering.

Helder omschreven werken behandelprocessen.

Voldoen aan de richtlijnen
die landelijk door de
diverse beroepsgroepen
zijn vastgesteld.

Op een eenduidige wijze
werkprocessen van de
zorgprogramma’s beschrijven en dienovereenkomstig
handelen.

Gerealiseerd voor 6 zorgprogramma’s binnen de 3 divisies binnen het
circuit volwassenenzorg.

Voorbereid zijn op alle
ontwikkelingen met
betrekking tot nieuwe
regelgeving, zoals DBC’s
en functionele bekostiging.

Het zorgaanbod is beschreven in activiteiten en
verrichtingen. DBC’s en
kosten per DBC zijn
bekend.

Het zorgaanbod is in
2007 voor 100% beschreven. DBC’s en
kosten zijn bekend.
Functionele beschrijving
van het AWBZ-gedeelte
is conform regelgeving
klaar.

Traject DBC’s implementeren, incl. facturen.

Zorgaanbod beschreven in de vorm
van een AO en onderliggende
concept procesbeschrijvingen.
Gedeeltelijk ingevoerd. Zowel voor
de ZVW als AWBZ financiering.
Gestart met initiatieven harmonisering AO na fusie. Zorgaanbod in
kwalitatieve zin nog niet beschreven.

Stuur- en managementinfo. beschikbaar op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Datawarehouse naar
behoefte van MZG
operationeel.

Datawarehouse in 2007
in MZG operationeel.

Het Datawarehouse inrichten
op basis van gewenste en
noodzakelijke management
informatie.

Prestatie indicatoren zijn
meetbaar en beschikbaar.

Implementatie van benoemde prestatie indicatoren.

Divisieoverstijgend
aanbod afgestemd op de
vraag is voor 80% bepaald.

Implementatie van gemeenschappelijke voordeur volwassenenzorg.

Samenwerking en afstemming tussen de
divisies/bedrijf in het
kader van vraaggestuurde inrichting van de zorg.

Op concernniveau is
vastgesteld welke onderdelen divisieoverstijgend
zijn.

Traject functionele indeling
implementeren.

Financiële exploitatie gegevens zijn
ontsloten uit het financiële systeem
van Mondriaan (JFK). Ontwikkeling
richting andere stuur- en management informatie is in volle gang.
Verwachte resultaten in 2008.

Binnen het Circuit Volwassenenzorg is één gestandaardiseerde wijze van toegeleiding
van patiënten naar de te onderscheiden zorgprogramma’s gerealiseerd.
In de samenwerking met Verslavingszorg is ernaar gezocht om de
wijze van toegeleiding van patiënten
zo veel mogelijk te uniformeren. Nog
niet gerealiseerd.

Samenwerking en afstemming tussen de
divisies/bedrijf in het
kader van vraaggestuurde inrichting van de zorg.
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Op concernniveau is
vastgesteld welke onderdelen divisieoverstijgend
zijn.

Divisieoverstijgend
aanbod afgestemd op de
vraag is voor 80% bepaald.

Operationaliseren 24-uurs
crisisdienst in de regio.
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In 2007 is de kwaliteit van de 7x24
uurs dienst sterk verbeterd. Samenwerking met de PAAZ heeft er voor
gezorgd dat de poule van dienstdoende psychiaters is vergroot.
Daarnaast is er voor gekozen om in
de weekenden een zwaardere
bezetting in te zetten. Tijdens de
weekenden is nu een klinische
dienst en een ambulante dienst.
Hierdoor is met name de dienstverlening naar buiten sterk verbeterd.
Er is voor gekozen de dienst niet te
regionaliseren, maar op lokaal
niveau te blijven organiseren.
Regionalisering bood geen voordelen en de lokale verschillen zijn
effectief.

Leren en groeien perspectief
KSF
Doel

Norm

Initiatief

Resultaat 2007

Hoge kwaliteit en toekomstbestendig management- en
medewerkerpotentieel

Opleiden van medewerkers op strategisch, tactisch en
operationeel niveau.

50% van het management
alsmede sleutelfunctionarissen is in opleiding.

Verder uitbouwen van de
Mondriaan Academie.

Inventarisatie van onderdelen voor
de Mondriaan Academie heeft
plaatsgevonden. Begin 2008 wordt
concernbrede discussie gevoerd.

Concerncultuur gekenmerkt
door transparantie, betrokkenheid en ondernemingszin.

Mondriaal denken en
handelen o.a. volgens gedragscode.

90% van de medewerkers
is bekend met de principes
van Mondriaal denken en
handelen en opereert
dienovereenkomstig;

Invullen van concernbreed
cultuurtraject;

100% van de medewerkers is
bekend met de principes.
Dienovereenkomstig handelen is
onderwerp van jaargesprek in 2008.
Cultuurtraject is gestart.

Met alle medewerkers
(100%) is een jaargesprek
gevoerd.

Medewerkers binden en
boeien

Mate van tevredenheid medewerkers

Beoordeling met een 7,5
op een schaal van 10;

Binnen de divisies wordt de
gedragscode aangepast aan
de vastgestelde gedragscode van MZG;
Competenties integreren in
functieprofielen.

Uitvoeren van plannen van
aanpak per divisie n.a.v. de
meting van medewerkertevredenheid in 2005.

Er is gekozen voor de competentietaal van GGZ N. implementatietraject voor organisatiebrede invoering
is gestart.

Meting medewerkertevredenheid
vindt voorjaar 2008 plaats

Realisatie ziekteverzuim 4,8 %.

Ziekteverzuim van 4,5%.

Financieel perspectief
Doel

KSF

Norm

Initiatief

Resultaat 2007

Voldoen aan de AWBZbrede afspraken tussen
VWS en de AWBZ sectoren om voor een periode
van 3 jaar jaarlijks een
efficiëntie doelstelling te
halen van 1,25 % meer
patiënten in zorg hebben.

Meer cliënten behandelen bij een gelijkblijvend
budget.

1,25% meer nieuwe
inschrijvingen dan
begroot in 2006.

Opname in taakstelling afzonderlijke divisies;
Efficiencymaatregelen in de
bedrijfsvoering van de divisies.

Gerealiseerd.

Realiseren van een
marktaandeel in de nietpublieke sector.

Marktaandeel in de
regio.

In 2010 bestaat 20%
van de omzet uit nietpublieke contracten.
In 2007 realisatie 5%.

Concernbrede marketing, acquisitie en verkooporganisatie implementatie.

Omzet niet publieke sector is 4,6
mln. Dit is 3,7% van de geconsolideerde omzet.

Doelmatigheid van de
organisatie vergroten.

Positie binnen landelijke
benchmark.

Behoren tot de groep
van 25% best presterende op basis van
“Prestaties tellen”.

In 2007 wordt op initiatief van het
DO minimaal 4 concernbrede
doelmatigheidsprojecten uitgevoerd, met een in sept ‘06 te
definiëren doelmatigheidsambitie.

Analyse nog niet uitgevoerd.

Realiseren van een solide
vermogenspositie.

Minimaal voldoen aan
de normstelling van het
waarborgfonds.

Solvabiliteit van
11,2 %.

Positief exploitatieresultaat.
Resultaat op rentenormering
benutten.

Rendement van 2%
van de opbrengsten.

Financieel kader voor divisies in
september vast stellen, e.a.a.
afhankelijk van ova etc..

Eigen Vermogen / balanstotaal is
10,78%.
Eigen vermogen / opbrengsten is
9,29%.
Rendement voor bestemming is
1,62%.
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Bijlage D

Prestatie indicatoren
EFFECTIVITEIT

2.3.b Onveiligheid door ontbreken informatie bij spoedopnames
buiten kantooruren Oordeel cliënt
Verandering ernst problematiek

1.1 Bereik van preventie
Aantal deelnemers:
Mensen met depressieve klachten
Mensen met angstklachten
KOPP/KVO
Familieleden van mensen met een psychiatrische
stoornis
Kinderen met antisociale gedragsproblemen
Slachtoffers van huiselijk geweld
Overmatige drinkers
Risicovolle (soft)drugsgebruikers

88
0
61
18
0
0
3432
2903

Percentage spoedopnames van bekende cliënten
buiten kantooruren waarbij geen info aanwezig was

0%

2.5 Aantal suïcides,
gerelateerd aan grootte instelling
Percentage overleden ambulante cliënten ten gevolge
van suïcide in 2007 0,11%
Percentage overleden cliënten ten
gevolge van suïcide in 2007

0%

1.2.a Oordeel van de cliënt over verandering
van de problematiek
CLIËNTGERICHTHEID

Percentage cliënten dat positief oordeelt over resultaat
van de behandeling:
Cliëntthermometer
Klanttevredenheidsonderzoek

3.1.a Wachttijd tot start behandeling
54%
62%

1.2.b Op systematische wijze meten van de verandering van de
ernst van de problematiek
Percentage cliënten waarbij de verandering
van ernst is gemeten

15%

Percentage cliënten waarbij stabiliteit
klacht is gemeten

Percentage cliënten met gelijkblijvende
GAF-score

6

Gemiddeld aantal dagen RIWB

?

3.1.b Percentage cliënten waarbij de wachttijd tot start behandeling niet langer is dan x dagen
96%
99%

147 dagen (RIWB)

?
3.3. Informed consent

21%

Percentage cliënten dat aangeeft ingestemd te hebben
met het behandelplan
Cliëntthermometer
Klanttevredenheidsonderzoek
4%

91%
72%

3.4 Keuzevrijheid
93%

1.5 Rehabilitatie
Percentage cliënten dat langdurig in zorg is en per
einde 2007 zelfstandige woonruimte heeft

Gemiddeld aantal dagen klinische behandeling

105 dagen (klinisch)
75%

1.3 Veranderingen in het dagelijks functioneren
van de cliënt
Percentage cliënten met verbeterde
GAF-score

22

98 dagen (ambulant)

1.2.d Verandering in ernst van de problematiek
Percentage cliënten vermindering
klacht gemeten

Gemiddeld aantal dagen ambulante behandeling

71%

Percentage cliënten dat aangeeft
mee te kunnen beslissen over het behandelaanbod
Cliëntthermometer
Klanttevredenheidsonderzoek

65%
87%

3.5 Vervulling zorgwensen

1.6.a Percentage heropnames
Percentage heropnames binnen 90 dagen
na ontslag uit kliniek
Gemiddeld aantal opnamedagen

12%
5

Percentage cliënten dat aangeeft dat behandeling
voldoet aan de eigen zorgwensen
Cliëntthermometer
Klanttevredenheidsonderzoek

1.7a Drop-out per diagnosegroep
Percentage cliënten waarvan de behandeling/begeleiding is eenzijdig is beëindigd

3.10 Adequate bejegening door hulpverlener
10%

1.7b Drop-out cliënten bemoeizorg
Percentage cliënten dat via bemoeizorg in behandeling is gekomen, waarvan de behandeling/begeleiding
is eenzijdig is beëindigd

3%

22%

83%
82%

3.11 Adequate informatieverstrekking over de
behandeling/ begeleiding
Percentage cliënten dat aangeeft een adequate informatieverstrekking door hulpverleners te ervaren ten
aanzien van de behandeling
Cliëntthemometer
Klanttevredenheidsonderzoek

11.1 Tijdig contact na ontslag uit kliniek
Totaal aantal cliënten dat binnen 2 weken na ontslag
een behandelcontact heeft

Percentage cliënten dat aangeeft dat een adequate
bejegening door de hulpverleners te ervaren
Cliëntthermometer
Klanttevredenheidsonderzoek

1.10 Bemoeizorg:
bereik zorgwekkende zorgmijders
Percentage nieuwe cliënten dat via bemoeizorg in
behandeling / begeleiding is gekomen

57%
60%

52%
36%

5%

VEILIGHEID
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Bijlage E

Wetenschappelijk Onderzoek

Binnen de Mondriaan Zorggroep wordt op de locatie Vijverdal onderzoek voornamelijk uitgevoerd
door de onderzoeksinstituten Hersenen & Gedrag
en Experimentele Psychopathologie. Deze instellingen voeren hun onderzoek uit binnen diverse
GGz instellingen in de regio.
De Mondriaan Zorggroep verleent voor de locatie
Vijverdal haar medewerking aan de volgende onderzoeken, die veelal gestart zijn in 2005:
1. kwantitatieve verschillen in subjectieve veranderingen in psychopathologie en bijwerkingen
bij mensen met een diagnose schizofrenie die
antipsychotische medicatie gebruiken;

13. cannabisgebruik en psychose;
14. genetische en omgevingsdeterminanten van
breinafwijkingen en mogelijke progressie daarvan bij schizofrenie;
15. psychose in de algemene jonge bevolking;
16. fluctuaties in zelfwaardering en attributiestijl als
mediatoren in de ontwikkeling van paranoïde
symptomen;
17. geestkracht programma “Psychose’;
18. poliklinische behandeling van de borderline
stoornis;

2. separatieangst;

19. effectiviteit van de Vaardigheidstraining Emotionele Regulatiestoornis;

3. validatieonderzoek;
4. ontwikkeling van impulsiviteit en aandacht
tussen 0 en 40 jaar;
5. attentional disorders in adults: determinants
and interventions;
6. attentional disorders in adults with ADHD:
neuropsychological correlates and intervention;
7. leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang
in relatie tot cognitieve reserve en de effecten
van omgevingslawaai;
8. evaluation of psycho education around cognitive dysfunction;
9. memory, executive function and aging: psychometrics aspects in the Maastricht Aging
Study;
10. redeneerstijlen bij mensen met psychose;
11. MHCR-project (psychiatrisch casus register);

20. acute effecten van cannabis in relatie tot psychose;
21. ADHD en antisociale persoonlijkheidsproblematiek bij volwassenen.

Nieuw gestart onderzoek in 2007:
Ongelijke burgers: burgerschap voor mensen met
ernstige psychiatrische beperkingen.
Doelstelling van het project is om door middel van
onderzoek en voortbouwend op het werk van psychiater Petry een bijdrage te leveren aan succesvol burgerschap van cliënten met ernstige psychiatrische beperkingen. Het vigerende beleid en de
huidige opvattingen van burgerschap, lijken mensen met ernstige psychiatrische beperkingen eerder uit te sluiten dan hun participatie te bevorderen. De vraag is hoe burgerschap van deze mensen kan worden bevorderd zonder er vanuit te
gaan dat zij zich eenzijdig moeten aanpassen aan
de maatschappelijke normen.

12. analyses met gegevens uit het ‘Zorgmonitor
Interview’;
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Onderzoeksactiviteiten binnen de overige locaties van de Mondriaan Zorggroep
Afd./Divisie

Status**

sociale Cognition and psychosis

SCL

A

cannabisgebruik en psychiatrische
ervaringen in het dagelijks leven

SCL

A

3.

psychologische modellen van paranoïde wanen

SCL

A

4.

stressgevoeligheid en cognitieve beperkingen:
twee paden naar psychose?

SCL

L

fenomenologie en etiologie van de
borderline persoonlijkheidsstoornis

SCL

L

kwetsbaarheid en veerkracht bij
niet-affectieve psychose

SCL

L

psychologisch en persoonlijkheidsprofiel van
mensen met schizofrenie

SCL

L

I.

Screening, diagnostiek en behandeling

1.
2.

5.

6.

7.

8.

veranderingen in het uiterlijk en psychose

A

9.

low level borderline persoonlijkheidsstoornissen
en destructief gedrag binnen TBS.

V

10.

genderrole differentiatie en psychopathologie

V

11

diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

O

A

12.

de executieve functieplanning en de zelfredzaamheid
van ouderen met een dementie

O

A

impliciete alcohol arousal associaties en
aandachtsbias bij alcoholverslaafden

VZ

L

gedragsmanifestaties van ouderen met een antisociale
persoonlijkheidsstoornis

O

A

de validiteit en betrouwbaarheid van de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal

O

L

psychometrisch onderzoek naar de NEO-FFI,
CISS en VTCI bij ouderen

O

L

kwetsbaarheid en veerkracht bij niet-affectieve
psychose; een studie bij ouderen

O/SCL

L

13.

14.

15.

16.

17.

7272
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Afd./Divisie
II

Evaluatie- en effectiviteitsstudies

18.

effects and indicators of CBT for cannabis use
in psychosis

SCL

V

effect van een psycho-educatieve cursus voor
mild depressieve ouderen

O

A

systematic care for informal caregivers of
dementia patients: an efficient approach?

O

A

21.

multiple cue exposure bij nicotine-verslaving

VZ

A

22.

vraag en aanbod op het snijvlak van de V & V
en de GGZ

O

L

effectiviteit behandeling persoonlijkheidsproblematiek
DMKEP UM

KZ

L

19.

20.

23.

III

Methodologisch onderzoek

24.

ontwikkeling meetinstrument voor
problematisch cannabisgebruik

VZ

V

ontwikkeling instrument voor monitoring
cannabis- en cocaïnegebruik

VZ

V

implementatie methodiek Clientprofielen
in Dubbele Diagnose – afdeling

VZ

A

implementatie en toetsing richtlijnen
voor bemoeizorg

VZ

L

verslavingspreventie bij jongeren met een
psychiatrische stoornis in een intramurale setting

VZ

A

25.

IV
26.

27.

28.

Methodiekontwikkeling

V

Epidemiologisch onderzoek

29.

prevalentie van gender-identiteit-stoornissen
bij TBS-patiënten

V

30.

psychose bij ouderen

O

V

31.

middelengebruik hangjongeren in
Zuidlimburgse gemeenten

VZ

A

omvang van huiselijk geweld, gerelateerd
aan middelengebruik

VZ

V

ketenzorg t.a.v. huiselijk geweld

VZ en K&J

L

32.

33.

Status**
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Afd./Divisie

Status**

training verpleegkundigen inzake
separeren jeugdpsychiatrische patiënten

K&J

A

35.

tijdsbesef schoolgaande kinderen met ADHD

K&J

L

36.

ontwikkeling kwaliteitscriteria geheugenpoli’s

O

L

37.

beeldvorming/beleving consequenties van
biopsychosociale model bij alcoholverslaafden

VZ

L

mate waarin het biopsychosociale model in
de verslavingszorg wordt toegepast

VZ

L

VI

Overig onderzoek

34.

38.

Legenda
SCL
VZ
O
KZ
K&J

**

7474

=
=
=
=
=

V =

Sociaal Cognitie Laboratorium
Divisie Verslavingszorg
Divisie Ouderen
Divisie Kortdurende Zorg
Divisie Kinderen en Jeugdigen

Voorgenomen, L = Lopend, A = Afgerond onderzoek
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