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Voorwoord

Het jaar 2009 is het eerste jaar van de beleidsplanperiode
2009 - 2012 van Mondriaan. In het strategisch beleidsplan
voor die periode hebben we onze visie en missie nog eens
verwoord en aangescherpt. De kern van ons werk hebben
we samengevat in de eerste regel van onze missie: ‘Mondriaan is er primair om mensen te helpen die door psychische aandoeningen gedurende kortere of langere tijd
belemmerd worden in hun welbevinden en functioneren’.
Daarmee leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van
leven van mensen en daarmee aan de verbetering van de
kwaliteit van de samenleving. Een zingevende, betekenisvolle maatschappelijke opdracht. In 2009 schonken meer
dan 10.000 patiënten hun vertrouwen aan Mondriaan.
We richten ons vooral op mensen met een complexe hulpvraag. Specialistische zorg, wetenschappelijk onderzoek
en opleiding zijn de samenhangende pijlers waarin we
investeren. Het wetenschappelijk onderzoek leidt tot
het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Zowel voor de
patiënt van vandaag als voor de patiënt van morgen. De
inzichten uit dat onderzoek geven vervolgens richting aan
de opleiding van onze medewerkers. Gezien het belang
van het wetenschappelijk onderzoek kozen we ervoor dit
thematisch als een rode draad door het maatschappelijk
verslag te laten lopen. Verschillende onderzoekers komen
aan het woord. De inhoud spreekt voor zich en stemt ons
trots.
Specialistische functies voor meer patiënten beschikbaar
stellen en betaalbaar houden alsook het vergroten van
de innovatiekracht waren de belangrijkste motieven voor
de voorgenomen fusie tussen Mondriaan en GGZ Noorden Midden-Limburg. We betreuren het dan ook dat die
fusie niet tot stand kwam. Daartegenover staat dat we
met meerdere collega-organisaties vitaliserende samenwerkingsafspraken hebben kunnen maken waardoor de
kwaliteit van samenwerking in de keten versterkt wordt.
In hoofdstuk 2.4 gaan we daar verder op in.
In 2009 startten we een aantal nieuwe voorzieningen. In
Heerlen namen we de nieuwe forensische psychiatrische
afdelingen in gebruik. Ook de kliniek voor jongeren en
middelen in Herten opende haar deuren. Met deze welkome aanvulling op ons zorgaanbod voorzien we in een
grote behoefte van deze doelgroep. Samen met Riagg Zuid
namen we twee PsyQ-vestigingen (Eindhoven en Tilburg)
van PsyQ Parnassia over en namen de exploitatie daarvan
op ons. Ook Rodersana, de verslavingskliniek in Oirschot,
opende haar deuren. Het zorgaanbod van Mondriaan

reikt intussen verder dan Limburg en Brabant. Re-Set
(www.re-set.nu), onze dochteronderneming, biedt internetbehandeling volgens de formule ‘www.alcoholdebaas.nl’.
Daarnaast werken we met andere partners aan de verdere
ontwikkeling van hulpverlening via het i-web.
Ook in 2009 brachten we vernieuwingen en verbeteringen
in de patiëntenzorg tot stand. We maakten een goede
beweging in het terugdringen van dwang- en drangtoepassingen. Het doel, minder repressie en meer zorgpersoneel inzetten bij moeilijke situaties, werd behaald. Het
Kenniscentrum PsyCope ontwikkelde een overdraagbaar,
integraal en praktisch hanteerbaar model ter verrijking
van de arbeid van professionals die werkzaam zijn voor
mensen met ernstige psychische aandoeningen. Met een
aantal partnerinstellingen vormden we intussen een kennisnetwerk. De divisie Ouderen ontwikkelt een kennis- en
expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen bij
ouderen. Samen met Atrium MC bouwt de divisie bovendien aan het GeheugenCentrum Parkstad.
Eind 2007/begin 2008 maakte Mondriaan de keuze voor
aansluiting bij de landelijke franchiseformule PsyQ
(evidence based en good practice psychomedische
behandelprogramma’s voor de meest voorkomende
psychische problemen bij volwassenen). De invoering
van de zorgprogramma’s bleek een veelzijdig, complex
en ingrijpend veranderingsproces. Het verslagjaar 2009
stond voor de divisie PsyQ in het teken van herstel van de
balans. Aanpassingen in structuur, processen, werkwijzen
en systemen kwamen daarin samen. Het proces vroeg
veel directionele en bestuurlijke aandacht en verliep naar
tevredenheid.
Opnieuw staken we veel energie in de aanpassing van
onze werkwijzen en systemen. De veranderingen in de
financiering van de zorg, waaronder de invoering van DBC’s
en ZZP’s, maakten dat noodzakelijk. De invoering van het
nieuwe Elektronisch Patiëntendossier rondden we af. Een
belangrijke mijlpaal was ook de succesvolle oplevering van
het Crescendoproject. Daarmee realiseerden we een
adequate en op de toekomst gerichte informatieorganisatie.
Deze maakt het mogelijk om op een zinvolle manier informatie over zorgverlening en bedrijfsvoering aan elkaar te
koppelen en te analyseren. De basis voor besluitvorming
over inhoud van zorg en verbetering van de bedrijfsvoering
is verstevigd.
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Wij kijken vol vertrouwen naar 2010. Dat vertrouwen
ontlenen wij aan de loyaliteit, deskundigheid, inzet en
professionaliteit van de medewerkers en vrijwilligers van
Mondriaan. Hun inspanningen waren er ook in 2009 op
gericht om elke dag bij te dragen aan de kwaliteit van
leven van mensen en daarmee aan de verbetering van de
kwaliteit van de samenleving. Veelal in nauwe samenwerking met tal van (externe) partners. Daarvoor spreken wij
graag onze erkentelijkheid uit.

Mr. J. Verwijlen,
Voorzitter Raad van Toezicht

Het jaar 2010 staat voor Mondriaan mede in het teken van
de opvolging van de voorzitter van de Raad van Bestuur,
prof. dr. R.T.J.M. Janssen, die in verband met de aanvaarding van de functie van bestuurder bij Altrecht per
1 mei 2010 Mondriaan gaat verlaten. De Raad van Toezicht
is hem erkentelijk voor zijn betekenisvolle rol in de positieve
groei en ontwikkeling van Mondriaan gedurende de afgelopen periode.

Prof. dr. R.T.J.M. Janssen,
Voorzitter Raad van Bestuur
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1		 Uitgangspunten van de verslaggeving
Met het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
2009 legt de stichting Mondriaan openbaar verantwoording af over haar beleidsvoornemens, inspanningen,
resultaten en beleidsbijstellingen in het kalenderjaar
(tevens boekjaar) 2009.

Inrichting jaarverslaggeving
De verslaggeving is ingericht overeenkomstig het stramien
dat is gebaseerd op een aantal wettelijke regelingen, waaronder de artikelen 15 en 16 van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), artikel 7.1 tot en met 7.4 van het
Uitvoeringsbesluit WTZi en, als afgeleide daarvan, de
artikelen 8, 8a en 9 van de Regeling verslaggeving WTZi.
Aan de voorgeschreven paragrafen voegde Mondriaan
er enkele toe: voorwoord; familieraad (3.7); onderzoek,
onderwijs en opleidingen (4.5); vastgoed- en huisvestingsbeleid (4.8); informatie- en communicatietechnologie
(4.9) en de bijlagen.
Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijk verslag,
de jaarrekening en de kwantitatieve gegevens in de bijlagen
(DigiMV). Een samenvatting van de jaarrekening in de
vorm van de geconsolideerde balans en geconsolideerde
resultatenrekening is opgenomen als onderdeel van het
maatschappelijk verslag.

Reikwijdte jaarverslaggeving
De verslaggeving heeft betrekking op de stichting
Mondriaan. De stichting Mondriaan is 100% aandeelhouder van Mondriaan Holding BV. Tevens heeft de
stichting Mondriaan samen met VEBEGO Facility Services
BV een joint venture: Mondriaan Schoon BV (51%).

De resultaten van Mondriaan Holding BV 2009 en het aandeel in Mondriaan Schoon BV 2009 worden geconsolideerd
in de jaarrekening van de stichting Mondriaan 2009.

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

Verantwoording
De wettelijk verplichte bijlagen van het jaardocument maatschappelijke verantwoording zijn aangeleverd via de webapplicatie DigiMV. Betreffende bijlagen zijn, als aparte
documenten, gegenereerd uit DigiMV, te raadplegen op de
website van Mondriaan en op www.jaarverslagenzorg.nl.
Via de webpagina www.jaarverslagenzorg.nl van het CIBG
is de aanvullende verantwoordingsinformatie beschikbaar
die geen deel uitmaakt van de digitale en fysieke versie
van het jaardocument.
Het betreft informatie- en verantwoordingsverplichtingen
die voortvloeien uit:
• Kwaliteitswet Zorginstellingen;
• Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
• Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen;
• Wet bijzondere medische verrichtingen;
• Wet Openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde Topinkomens;;
• Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
en het op deze wet gebaseerde Besluit Gegevensverwerking CBS.

2

Profiel van
de organisatie

6 Maatschappelijk verslag 2009

2		 Profiel van de organisatie
2.1		 Algemene identificatiegegevens

2.2		Structuur van het concern

Algemene identificatiegegevens

Juridische structuur

Naam verslagleggende
rechtspersoon

Stichting Mondriaan

Adres

John F. Kennedylaan 301

Postcode

6419 XZ

Plaats

Heerlen

Telefoonnummer

(045) 573 62 62

Identificatienummer NZa

120 - 2506 (AWBZ)
450 - 1084 (ZVW)

Nummer Kamer van
Koophandel

14068232

E-mailadres

secr.rvb@mondriaan.eu

Internetpagina

www.mondriaan.eu

Mondriaan is een zelfstandige organisatie met de stichting
als rechtsvorm. Het bestuur van de stichting is opgedragen
aan een tweehoofdige Raad van Bestuur: een voorzitter en
een lid. Een Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te
houden op het bestuur van de stichting en op de algemene
gang van zaken in de stichting. Tevens staat hij de Raad
van Bestuur met raad terzijde.
De statuten van de stichting Mondriaan zijn voor het laatst
gewijzigd op 4 november 2008.
De stichting Mondriaan is 100% aandeelhouder van
Mondriaan Holding BV. De holding is 100% aandeelhouder
van Mondriaan Contracting en Consulting BV en Re-Set
leefstijlverbetering BV.
De stichting Mondriaan is via de holding mede
aandeelhouder van WerkInvent BV (50%), RoderSana
Holding BV (16,66%), PsyQ Eindhoven BV (51%) en PsyQ
Zuidoost Nederland BV (50%). PsyQ Zuidoost Nederland
BV is voor 16,6% aandeelhouder van de PsyQ Holding BV.
Tevens heeft stichting Mondriaan samen met VEBEGO
Facility Services BV een joint venture: Mondriaan Schoon
BV (51%).
De resultaten van Mondriaan Holding BV en het aandeel
in Mondriaan Schoon BV worden geconsolideerd in de
jaarrekening van stichting Mondriaan.

Organogram Holding

Stichting Mondriaan

Mondriaan Holding bv
(100%)

Mondriaan
Contracting en
Consulting bv
(100%)

Re-Set
Leefstijlverbetering bv
(100%)

PsyQ
Eindhoven bv
(51%)

Mondriaan Schoon bv
(51%)

PsyQ
Zuid-Oost
Nederland bv
(50%)

Werkinvent bv

RoderSana
Holding bv

(50%)

(50%)
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Organisatiestructuur
Mondriaan is onderverdeeld in zeven divisies: zes zorgdivisies en Mondriaan Services als management- en
procesondersteunend bedrijf. Elke divisie staat onder
leiding van een integraal verantwoordelijke directeur.
Deze legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.
Een concernstaf en geneesheer-directeur ondersteunen
de Raad van Bestuur. De geneesheer-directeur heeft een
eigenstandige bestuursrechtelijke positie op grond van de
wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen
(BOPZ).
In de ondersteuning van de Raad van Toezicht wordt
voorzien vanuit de concernstaf.

Herinrichting ondersteunende diensten
In 2009 startten we met de herinrichting van de ondersteunende diensten. Daarbij brachten we in eerste instantie een splitsing aan in:
• De ondersteunende afdelingen met een focus op
administratie, financiën en systemen. Het betreft de
afdelingen Administratie, Planning & Control, Zorgadministratie en Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Deze afdelingen verlenen ondersteuning
aan de zorgdivisies en de Raad van Bestuur op basis
van dienstverleningsovereenkomsten. De financieel

directeur geeft leiding aan deze afdelingen. Deze legt
verantwoording af aan de Raad van Bestuur.
• De overige ondersteunende afdelingen: Personeelszaken & Opleidingen, Consultancy, Facilities, Vastgoed &
Nieuwbouw. Deze afdelingen verlenen ondersteuning
aan de zorgdivisies en de Raad van Bestuur op basis
van dienstverleningsovereenkomsten. De directeur
Mondriaan Services geeft leiding aan deze afdelingen.
Deze legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.
Het aangebrachte onderscheid heeft een voorlopig
karakter. Ze vormt de eerste fase van een verder reikende
herinrichting van de ondersteunende diensten en processen. Deze krijgt in de loop van 2010 haar beslag. In de
volgende fase geven we een nadere uitwerking aan:
• de vorming van een bestuursbureau, waarin we de
huidige concernstaffuncties samenvoegen met staffuncties van Mondriaan Services;
• de inrichting van de ondersteuning van de aandachtsgebieden zorgbeleid, innovatie en zorgcontrol, kwaliteitsontwikkeling van het primaire proces, opleiding en
wetenschappelijk onderzoek;
• de stafondersteuning binnen de divisies;
• de vorming van een shared service organisatie.

Organogram Stichting Mondriaan
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur

K&J

(C)OR
(C)CR
FR
P
*

Vakgroepen

Concernstaf

COR

Geneesheer Directeur

CCR

Opleidingen

PsyQ

IZ-P

IZ-M

O

VZ+FZ

OR

OR

OR

OR

OR

OR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

FR

FR

MS*
OR

: (Centrale) Ondernemingsraad
K&J : Kinderen & Jeugdigen
VZ
: Verslavingszorg
: (Centrale) Cliëntenraad
IZ
: Integrale Zorg
FZ
: Forensische Zorg
: Familieraad
M
: Maastricht
MS
: Mondriaan Services
: Parkstad
O
: Ouderen
: Directeur Mondriaan Services: clusters Personeelszaken en Opleidingen; Consultancy, Facilities, Vastgoed & Nieuwbouw.
Financieel directeur: clusters Administratie, Planning & Control, ICT.

Onderzoek in de psychiatrie:
voor de patiënt van nu én morgen

jim van os

Jim van Os is hoogleraar Psychiatrie
in Maastricht. Hij is tevens directeur
van de afdelingen Psychiatrie en
Psychologie van het Maastricht
University Medical Centre (mumc)
en voorzitter van de Capaciteitsgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit
Maastricht (um). Tot slot is hij
bestuurslid van het onderzoeksinstituut Mental Health and Neuroscience (mumcens) in het mumc.
Hij heeft honderden internationale
publicaties op zijn naam staan en
begeleidt tientallen promovendi.

‘Van oudsher is er een goede samenwerkingsrelatie tussen
de Universiteit Maastricht en Mondriaan’, stelt Jim. ‘Zowel
op het gebied van gezondheidszorg als op het terrein van
wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Mondriaan is
voor mhens een belangrijke samenwerkingspartner omdat
het een van de weinige echt geacademiseerde instellingen
voor Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland is. Wetenschappelijk onderzoek is ingebed in de zorg en omgekeerd, waarbij clinici met een dienstverband bij Mondriaan
(promotie)onderzoek verrichten in samenwerking met de
um en onderzoekers van de um als clinicus patiëntenzorg
verrichten binnen Mondriaan. Een vrij uniek gegeven dat
we moeten koesteren en verder uitbouwen.
Mondriaan heeft immers de ambitie om een aantal zorgprogramma’s in de positie van academische werkplaatsen
te brengen, in samenwerking met andere regionale ggzpartners. Daarbij streeft zij ernaar dat de programmaleider
een senior academicus is, bij voorbaat een hoogleraar met
affiniteit voor de klinische praktijk. Ook voor het onderzoeksinstituut mhens is dit een zeer interessante ontwikkeling. Door deze vervlechting zal Mondriaan namelijk in
staat zijn om naast topreferente zorg ook te voorzien in
wetenschappelijk onderzoek en opleidingen.”
>>>

‘In de psychiatrie hebben we
jarenlang behandeld zonder
te meten, maar ‘op gevoel.’
Kloof

Toekomst

Toch is er nog altijd een forse kloof tussen wetenschappelijk onderzoek enerzijds en de klinische praktijk anderzijds.
Jim zegt hierover: “Allereerst is het zo dat op dit moment
slechts een klein deel van de uit wetenschappelijk onderzoek verworven kennis (evidence based) wordt toegepast
in de praktijk. Wij, de mensen in het veld, beheersen vaak
niet of onvoldoende de instrumenten die vanuit wetenschappelijk onderzoek tot stand zijn gekomen. Hiermee
bedoel ik niet alleen onvoldoende kennis en vaardigheden
om het nieuwe instrumentarium in de praktijk te implementeren. Vaak is ook de kennis over psychodiagnostiek
en epidemiologie niet meer aangepast aan de moderne
wetenschappelijke verworvenheden. In de psychiatrie
hebben we jarenlang behandeld zonder te meten, dat wil
zeggen vooral ‘op gevoel’.” Dit vraagt naar een cultuuromslag van een kwalitatieve manier van werken naar een
meer kwantitatieve werkwijze. “Het regionale depressieprogramma, het Sociaal Cognitie Lab, de Zorgmonitor,
regionale implementatie van (F)ACT en de werkzaamheden
van het Academisch Angst Centrum zijn voorbeelden van
projecten die hierin verandering trachten te brengen. Bijkomend probleem is echter vaak dat de wijze waarop een
zorginstelling georganiseerd is een goede implementatie
in de weg staat. Bureaucratie in de zorg, mede opgelegd
door de overheid, is de oorzaak van veel ellende.”

In toekomstig onderzoek moet méér gekeken worden naar
de relatie tussen psychische problemen en lichamelijke
problemen: stress, hoge bloeddruk en cardiovasculaire
aandoeningen.

Oorzaken
Als oorzaken voor de verwachte toename van GGZ-problematiek noemt Jim van Os:
• verandering van omgevingsfactoren;
• toename van de hoeveelheid stress;
• eisen die het onderwijssysteem stelt;
• toename van complexiteit van het dagelijks leven;
• maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld verdere
individualisering.

De hoogleraar zet een aantal relevante ontwikkelingen op
een rijtje:
• onderzoek naar genetica en het brein: meer inzicht is
wenselijk vanwege de invloed op diagnostiek en behandeling én de gevoeligheid voor bepaalde medicatie;
• onderzoek naar de wijze waarop psycho-educatie/psychotherapie en medicatie elkaar kunnen versterken;
• regionaal onderzoek naar de organisatie van de zorg:
hoe verdeel je de schaarser wordende middelen en hoe
zorg je ervoor dat de aansturing eenduidig en transparant is;
• onderzoek naar ACT: het werken met ambulante teams
heeft gunstige effecten voor patiënten;
• onderzoek naar empowerment en sociale participatie:
overleg over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) vanuit het gezichtspunt van de cliënt;
• onderzoek naar de effecten van medicatie: subjectieve
uitkomsten bij patiënten, dat wil zeggen: wat merkt de
patiënt zélf van effecten en bijwerkingen;
• verder onderzoek naar de effecten van geprotocolleerde
behandelingen op het gebied van stemmingsstoornissen
en angststoornissen: samenwerking tussen Mondriaan,
Riagg en azM.
Kortom, zowel voor de huidige patiënten (toegepast
onderzoek) als voor de patiënten ‘van morgen’ (fundamenteel onderzoek) is het van groot belang dat onderzoek
in de psychiatrie prominent op de kaart staat en dat de
maatschappij bereid is en blijft hier voldoende financiële
middelen voor vrij te maken.
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Kwaliteitscommissies en vakgroepen
In 2009 kent Mondriaan de volgende (kwaliteits-)
commissies en vakgroepen:
Kwaliteitscommissies Zorg
Geneesmiddelencommissie
Geneesmiddelendistributiecommissie
MiMa commissie
MIP commissie
Klachtencommissie
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
Commissie protocollen en richtlijnen
Dossiercommissie
Commissies HRM
Geschillencommissie
Commissie Sociale Begeleiding
Interne Bezwarencommissie FWG
Vakgroepen
Vakgroep Psychiaters
Vakgroep SPV (Stichting Patiënt Vertrouwenspersoon)/MW
Vakgroep Verpleegkundigen, Verzorgenden en Sociaal
Agogisch Werkenden
Vakgroep Gedragswetenschappers, waaronder een
College van Klinisch Psychologen
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de commissies en vakgroepen zijn uitgewerkt in een
reglement. Voor de werkzaamheden van een aantal
commissies wordt verder verwezen naar hoofdstuk 4.

Overleg Raad van Bestuur - professionals
De Raad van Bestuur kent de volgende structurele
overlegvormen met professionals uit het primaire proces:
• de geneesheer-directeur over allerlei zaken betreffende
de kwaliteit van de zorg;
• vakgroep psychiaters, hetzij door regelmatige deelname aan de voltallige vakgroepvergaderingen, hetzij
door deelname aan het overleg met het dagelijks
bestuur van de vakgroep;
• voorzitter vakgroep gedragswetenschappers;
• voorzitter college van klinisch psychologen;
• de opleiders individueel (A-opleider, P-opleider, GGZVS). Daarnaast periodiek overleg met het collectief van
opleiders;
• inhoudelijke commissies waarin professionals
vertegenwoordigd zijn;
• programmaleideroverleg in oprichting.

interne belanghebbenden (Centrale Cliëntenraad en
Centrale Ondernemingsraad).
Sturing vindt plaats vanuit het primair proces (de inhoud).
De inrichting van de zorgorganisatie naar zorgprogramma’s
heeft daaraan een duidelijke impuls gegeven. De programmaleider/manager zorg en clustermanager/manager
bedrijfsvoering geven leiding aan een zorgprogramma. De
programmaleider/manager zorg heeft de specifieke taak
het zorgprogramma (van ambulant tot en met kliniek)
op de juiste manier op te bouwen, uit te voeren en te
onderhouden.
Op divisieniveau is er sprake van een integraal, eenhoofdig
management. De divisiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor de resultaten op het gebied van zorg (kwantitatief en kwalitatief), personeelszorg en middelenbeheer
(financiën, ICT, huisvesting, etcetera). De divisiedirecteur
verantwoordt de resultaten periodiek aan de Raad van
Bestuur.
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en
belast met het bestuur van Mondriaan. De Raad van
Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de
doelstellingen van Mondriaan, de strategie, het beleid
en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De
Raad van Bestuur legt daarover periodiek verantwoording
af aan de Raad van Toezicht.
Door het gebruik van contracten in de hiërarchische lijn
(verticaal contractmanagement) en dienstverleningsovereenkomsten tussen de verschillende organisatieonderdelen (horizontaal contractmanagement) ontstaat
duidelijkheid over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen Mondriaan.

Toelatingen
Mondriaan is toegelaten overeenkomstig artikel 5 van de
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De toelating heeft
betrekking op het, voor 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.
Mondriaan beschikt in totaal over 1146 plaatsen, waarvan
1110 plaatsen volgens de toelatingsbeschikkingen (WTZi)
en 36 plaatsen via het Ministerie van Justitie. De opbouw
is als volgt:

Besturingsmodel
Mondriaan hanteert bij de besturing van de organisatie de
volgende sturingsprincipes.
De maatschappelijke legitimering vormt de basis van
de besturing van Mondriaan. Door het aangaan van de
dialoog met samenwerkingsverbanden of organisaties
binnen het verzorgingsgebied streven wij ernaar extern
belanghebbenden actief te betrekken bij onze beleidsvorming en verantwoording. Dat geldt ook voor de

Klinisch: 889 plaatsen
68 plaatsen verslaafden
28 plaatsen dubbele diagnose
12 plaatsen forensisch psychiatrische patiënten
(WTZi)
36 plaatsen forensisch psychiatrische patiënten
(Justitie)
38 plaatsen kinderen en jeugdigen
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24
5
10
657

plaatsen kinderen en jeugdigen (nieuw vanaf
01-01-2009)
plaatsen sterk psychiatrisch gestoorde kinderen of
jeugdigen (orthopsychiatrie)
plaatsen Bijzondere Opnemingen Psychiatrische
Ziekenhuizen (BOPZ)
plaatsen resocialisatie eenheid
plaatsen psychiatrische aandoeningen algemeen
(voornamelijk circuit volwassenenzorg)

Beschermd wonen: 257 plaatsen

Medezeggenschap
De medezeggenschap is zowel centraal als decentraal
georganiseerd. De Raad van Bestuur heeft als overlegpartner een Centrale Ondernemingsraad (COR) en een
Centrale Cliëntenraad (CCR). Alle divisies en Mondriaan
Services hebben een Ondernemingsraad met de directeur
als overlegpartner. Elke divisie heeft een Cliëntenraad
met de directeur als overlegpartner. De divisies Integrale
Zorg hebben elk een Familieraad met de directeur als
overlegpartner. Lees over de medezeggenschap meer in
de paragrafen 3.5 (Cliëntenraad), 3.6 (Ondernemingsraad)
en 3.7 (Familieraad).

2.3		 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Mondriaan is een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Ze biedt ambulante behandeling, klinische behandeling, deeltijdbehandeling, ambulante forensische behandeling, klinische forensische behandeling, kleinschalig wonen
(beschermd wonen), begeleid zelfstandig wonen, ambulante begeleiding en dagactiviteiten.
Mondriaan biedt de volgende AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding,
activerende begeleiding, behandeling en verblijf.
Tot de kernactiviteiten behoren eveneens opleiding en
(wetenschappelijk) onderzoek en zorginnovatie. Door zorg
en behandeling, opleiding en onderzoek te integreren,
versterken zij elkaar onderling.
De doelgroepen voor de geestelijke gezondheidszorg zijn
mensen met een:
• psychiatrische aandoening;
• psychosociale problemen;
• psychogeriatrische aandoening of beperking.
(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 aan patiëntgebonden onderzoek en een structurele betrokkenheid van medewerkers
en hoogleraren van de Maastricht University.

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

Aantal/bedrag
Aantal
9.645
Aantal
1.204

Waarvan deeltijdplaatsen

201

Waarvan kleinschalig wonen

254

Productie

Aantal

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

13.919

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

13.417

Aantal verzorgingsdagen, inclusief
kleinschalig wonen, inclusief BOPZ in
verslagjaar

326.624

Waarvan verzorgingsdagen
kleinschalig wonen

87.846

Aantal deeltijdbehandelingen in
verslagjaar

52.157

Aantal ambulante contacten in
verslagjaar

432.497

Aantal dagen dagactiviteiten in
verslagjaar

119.123

Personeel

Aantal

Aantal personeelsleden in loondienst
per einde verslagjaar

2.257

Aantal FTE personeelsleden in
loondienst per einde verslagjaar

1.789

Bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro’s

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s)
in verslagjaar

138.959.000

Waarvan wettelijk budget voor
aanvaardbare kosten

118.495.000

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

20.464.000
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2.3.3 Werkgebieden
Het concern richt zich in zijn publieke activiteiten van oorsprong op de regio Zuid-Limburg. Dit gebied bestaat uit
de subregio’s Parkstad (inclusief Vaals, Gulpen/Wittem),
Westelijke Mijnstreek (waaronder Sittard-Geleen) en
Maastricht Heuvelland.
Het verzorgingsgebied voor de zorg en behandeling van
kinderen en jeugdigen bestrijkt ook Noord- en Midden
Limburg. De gespecialiseerde zorg op het gebied van
bijvoorbeeld verslavingszorg of angst- en stemmingsstoornissen trekt ook mensen uit de Euregio.
In het verslagjaar nam Mondriaan de PsyQ-vestigingen in
Eindhoven en Tilburg in gebruik, waarmee het verzorgingsgebied zich uitbreidde tot Zuidoost-Brabant. De marktwerking leidt tot een toenemende segmentering naar
specifieke deelgebieden (product-marktcombinaties). De
ambitie van Mondriaan richt zich mede op deze gespecialiseerde deelgebieden.
De besluitvorming rondom de implementatie van FACTteams, de deelname aan PsyQ, de participatie in RoderSana
en het licentiehouderschap van www.alcoholdebaas.nl
zien we in dat licht.

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

(Keten-)zorg
Adelante
Samenwerking bij zorg, opleiding en wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van psychiatrie en revalidatie.
Bij de start benoemde samenwerkingsdomeinen in de
zorg: niet aangeboren hersenletsel (NAH), psychiatrische
diagnostiek bij chronische pijnpatiënten, kinderen met
ontwikkelingsstoornissen en communicatieve stoornissen.
Atrium Medisch Centrum Parkstad
Duurzame samenwerking tussen Mondriaan en de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ); geheugencentrum Parkstad.
Bestuursberaad GGZ Zuid Limburg
Bestuurlijk Overleg Gezondheidszorg Parkstad Limburg
Bestuurlijke afstemming samenhangend GGZ netwerk
Zuid-Limburg
Bureau Jeugdzorg, gemeente Heerlen, Alcander
Samenwerking, gericht op verbetering van de situatie
van kinderen in multiprobleem gezinnen in de gemeente

Heerlen. Opzet evidence-based behandelmethodiek die
gebaseerd is op Functional Family Therapy (FFT).
Der Sjtiel
Samenwerking op het gebied van arbeidsrehabilitatie en
arbeidsmatige dagbesteding.
GGZ Noord- en Midden-Limburg
Samenwerking op het gebied van de justitiële verslavingszorg en de educatieve maatregel alcohol.
Op ondersteunend gebied: Personeel en Organisatie.
IMMENS
Samenwerking van het netwerk van werkgevers in de
regio Maastricht en het Maastrichtse Toeleveringsbedrijf
(MTB) voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
Kerngemeentes Heerlen, Maastricht, Sittard
Verslavingszorg, WMO, preventie, wonen/werken/welzijn.
Lentis, Parnassia Bavo Groep
Intentie voor samenwerking in de kinder- en jeugdpsychiatrie in het concept van PsyQ.
Orbis GGZ, Xonar, Virenze
Gezamenlijke uitvoering van deeltijdbehandeling voor
kinderen.
Psy Q Nederland en Psy Q Zuid-Oost Nederland
Participatie eigendom landelijke formule resp. exploitatie
voorzieningen in Zuid-Oost Nederland
Politie, Openbaar Ministerie, Provincie Limburg,
Reclassering Nederland, Leger des Heils, Raad voor de
Kinderbescherming, JJI het Keerpunt, Slachtofferhulp
Nederland, Bureau Jeugdzorg, HALT Limburg Zuid,
GGD Zuid-Limburg, Alcander
Intensieve samenwerking op het gebied van veiligheid.
Riagg Zuid, Laurentius Ziekenhuis Roermond
Realiseren van een gezamenlijk aanbod voor kinderen
en jeugdigen met psychiatrische problemen in de regio
Noord- en Midden-Limburg.
Riagg Groep, Orbis GGZ, academisch ziekenhuis
Maastricht (azM)
Vormgeving van een Regionaal Centrum Seksuologie.
Stichting Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse
Wissel
Mogelijkheid binnen Mondriaan van een klinische plaats
voor de voorbereiding van forensisch psychiatrisch patiënten op een terugkeer in de samenleving.
Stichting Weller Wonen
Realiseren van woon- en zorgarrangementen voor patiënten
van Mondriaan.
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Stichting Hestia groep
Realiseren van woon- en zorgarrangementen voor patiënten
van Mondriaan.
Stichting Sevagram
Psychologische dienst.

Atrium Medisch Centrum Parkstad, Sevagram,
Hogeschool Zuyd, Arcus College
Ontwikkelen en gezamenlijk exploiteren van de Zorgacademie in Parkstad.
Prins Claus Centrum
Onderdeel opleiding Psychiatrie.

XONAR, JJI het Keerpunt
Ontwikkeling en exploitatie van een klinische voorziening
voor jeugdigen met ernstige gedragproblematiek en
psychiatrische problematiek.

RINO Zuid-Nederland
Deskundigheidsbevordering voor individuele beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg in ZuidNederland.

Opleiding
Maastricht University (UM)
Samenwerking in het kader van de opleiding Psychiatrie.
Samenwerking in het kader van het praktisch medisch
onderwijs 3e jaars studenten.
Universiteitsbibliotheek Maastricht
Toegang tot de elektronische bibliotheek.

Zorgvallei
Atrium Medisch Centrum Parkstad, Mondriaan en Sevagram
hebben zich verbonden om in samenwerking met de
gemeente Heerlen gezamenlijk en geïntegreerd de infrastructuur en ontsluiting van het Zorgvallei terrein ter
hand te nemen.

Onderzoek en innovatie

academisch ziekenhuis Maastrich (azM), UM
Participatiestage in de gezondheidszorg (GESZ) en de
wetenschapsparticipatie (WESP).

UM, Orbis GGZ, RIAGG Groep, RIBW Heuvelland en
Maasvallei
Vormgeving en ontwikkeling van de Regionale Zorgmonitor.

Consortium Limburg Verpleegkundig Specialist GGZ
Praktijkopleiding van de opleiding Verpleegkundig
Specialist.

Maastricht Universitair Medisch Centrum + (MUMC+)
Raamovereenkomst met een beschrijving van de contouren van de samenwerking tussen MUMC+ en Mondriaan.

Riagg Zuid, Riagg Groep, Orbis GGZ
Samenwerking in het kader van de opleiding psychiatrie.
De belanghebbenden van Mondriaan schematisch in grote lijnen
Patiënten/Cliënten
Justitie en politie

Zorgverzekeraars

Woningbouwcoörporaties

Ketenzorgpartners

Rijksoverheid

Patiëntenorganisaties

Mondriaan
voor geestelijke gezondheid

Provincie

Zorgkantoor

Ciz-centrum
indicatiestelling
Medewerkers

Opleidings- en
onderzoeksinstellingen

Gemeenten
Huisartsen

hans bogte

Onderzoek Kinderen en Jeugd
wordt uitgebreid
Dr. Hans Bogte, psychiater en
opleider van de divisie Kinderen
en Jeugd, kwam in 2008 naar
Mondriaan. Voorheen werkte hij in
Groningen en Overijssel. Nu twee
jaar later heeft hij zijn draai
helemaal gevonden in Limburg.
De afgelopen tijd is wetenschappelijk onderzoek binnen Kinderen en
Jeugd fors uitgebreid.

‘Als volgende stap gaan we gezinnen intensieve
psychiatrische hulp aan huis aanbieden.’

Hans: ‘Ik ben blij te kunnen zeggen dat we de afgelopen
tijd binnen de divisie Kinderen en Jeugd een aantal nieuwe
onderzoeksprojecten in de steigers hebben kunnen zetten.
Daarbij werken we nauw samen met de Universiteit
Maastricht en met onder andere de Vrije Universiteit van
Amsterdam, de Universiteit van Groningen en de Universiteit van Gent. Tevens is de opening van de nieuwe kliniek
in Herten voor jongeren en middelengebruik een enorme
impuls voor verder onderzoek en behandeling. Deze kliniek
heeft vijftien behandelplaatsen voor jongeren van twaalf
tot twintig jaar die risicovol experimenteren met middelen,
dan wel een afhankelijkheidsprobleem hebben en bij wie
poliklinische behandeling niet meer het gewenste effect
heeft.’

Autisme
‘Een belangrijk onderzoeksdomein betreft autisme en
verwante aandoeningen’, vervolgt Hans. ‘Deze stoornis
is zijn zeer beperkend voor het functioneren en komt
relatief vaak voor binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.
De essentiële kenmerken zijn een afwijkende ontwikkeling
van sociaal gedrag en communicatieve vermogens, en een
beperkt repertoire van activiteiten en interesses. De mate
waarin deze aandoening in de praktijk tot problemen leidt,
wordt in sterke mate bepaald door het intellectuele niveau
en de leeftijd van het kind. Binnen de divisie Kinderen &

Jeugd onderzoeken wij de ontwikkeling van de executieve
functies (onder andere geheugen, aandacht, concentratie
en planningsvaardigheden) bij kinderen met autismespectrum problematiek.’

FACT
Interessante ontwikkeling is verder dat gewerkt wordt aan
het opzetten van een ambulant multidisciplinair team volgens de FACT formule (Family Assertive Community Treatment). Hans: “Dat doen we samen met promovenda Emily
Chatrou, kinder- en jeugdpsychiater. Het op te richten
team zal intensieve psychiatrische “hulp aan huis” verlenen
aan gezinnen voor wie poliklinische zorg onvoldoende
steun biedt. Het gaat om gezinnen die op veel levensgebieden ernstige problemen ondervinden in samenhang
met psychiatrische problematiek.‘

Executieve functies
Tot slot: een onderzoek betreffende executieve functies
bij jongeren, zoals impulsbeheersing, belooft zeer interessante resultaten op te leveren. Het project vindt plaats in
samenwerking met de groep van prof. Jelle Jolles van de
VU Amsterdam. ‘De resultaten van dergelijk onderzoek
kunnen direct worden benut voor het opzetten van nieuwe
therapieën. Ze zijn bij uitstek praktisch toepasbaar, en daar
is veel behoefte aan’, aldus Hans.

Bestuur,
toezicht,
bedrijfsvoering
en medezeggenschap

3
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3		 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering
			 en medezeggenschap
3.1	Normen voor goed bestuur
Mondriaan onderschrijft en hanteert de Zorgbrede
Governancecode (2006). Indien Mondriaan principes uit
de Governancecode niet toegepast, motiveert de Raad
van Toezicht die afwijking(en) in het maatschappelijk
verslag (‘pas toe of leg uit – beginsel’). Raad van Bestuur
en Raad van Toezicht opereren op basis van een reglement,
respectievelijk het reglement Raad van Bestuur (november
2008) en het reglement Raad van Toezicht (november
2008). In het reglement Raad van Bestuur zijn de volgende
kernelementen opgenomen:
• positionering Raad van Bestuur in de stichting;
• taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
Raad van Bestuur;
• taakverdeling leden Raad van Bestuur;
• besluitvorming;
• informatievoorziening en wijze van verantwoording aan
Raad van Toezicht;
• relatie tot concernmanagement, Centrale Cliëntenraad
(CCR) en Centrale Ondernemingsraad (COR);
• wijze waarop wordt voorzien in de continuïteit van de
Raad van Bestuur;
• bepalingen inzake toezicht op voorkoming mogelijke
belangenverstrengeling.

Het reglement Raad van Toezicht beschrijft de volgende
onderwerpen:
• positionering Raad van Toezicht in de stichting;
• de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de Raad van Toezicht;
• informatievoorziening;
• profiel Raad van Toezicht en zijn leden;
• hoe te handelen in geval van (mogelijke) onverenigbaarheid;
• in- en extern overleg en optreden Raad van Toezicht;
• benoeming en einde lidmaatschap van leden Raad van
Toezicht;
• werkwijze en ondersteuning Raad van Toezicht;
• evaluatie functioneren Raad van Toezicht en Raad van
Bestuur;
• honorering en/of onkostenvergoeding leden Raad van
Toezicht;
• verantwoording Raad van Toezicht;
• conflictregeling.

Tabel transparantie-eisen bestuursstructuur
Vraag

Antwoord

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

Ja

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

Ja

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

Ja

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

Ja

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

Ja

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

Ja

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

Aan geen ander
persoon of orgaan

Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering veranderingen plaatsgevonden?

Nee

janine collet

Psychiatrische zorg(en) binnen
het verpleeghuis
Janine Collet werkt sinds 2002 als specialist

Zeven Bronnen. In haar dagelijks werk in de

Janine: ‘De Nederlandse gezondheidszorg wordt geconfronteerd met een groeiende groep ouderen met een
combinatie van psychiatrische, somatische en/of psychogeriatrische problematiek, de zogenaamde dubbelzorg
patiënten. Centrale vragen in mijn onderzoek zijn: hoe
groot is deze groep dubbelzorg patiënten, welke zorg en
behandeling hebben zij nodig en waar kunnen deze zorg
en behandeling het best geboden worden. Dat kan zijn in
een verpleeghuis, een algemeen psychiatrisch ziekenhuis
of wellicht in een geheel nieuwe voorziening?’

psychiatrie heeft zij te maken met mensen

Uitdaging

ouderengeneeskunde (tot voor kort verpleeghuisarts genaamd) bij de divisie Ouderen van
Mondriaan in Heerlen. Voorheen was zij
veertien jaar werkzaam in verpleegkliniek

die zowel psychiatrische als ernstige somatische
problemen hebben. Deze groep patiënten
krijgt psychiatrische en somatische behandeling en heeft verpleeghuisachtige zorg nodig.
Naast haar drukke baan en gezin met drie
opgroeiende kinderen, doet Janine onderzoek
naar ouderen met problemen op beide
gebieden.

Janine is een scienctist-practitioner pur sang. Dat wil zeggen met beide voeten in de dagelijkse klinische praktijk en
tegelijkertijd onderzoek doen naar de problematiek die ze
elke dag in haar werk tegenkomt. ‘Een enorme en interessante uitdaging’, zegt ze. ‘Maar het is ook een opgave om
in eigen tijd onderzoek te verrichten. Er is namelijk nog
altijd geen subsidie voor mijn onderzoek, ondanks diverse
pogingen bij verschillende instanties. Gelukkig krijg ik alle
steun van mijn collega’s en van mijn divisiedirecteur Noud
Engelen. Enorm helpend is mijn honoraire aanstelling bij
het mumc. Daardoor kan ik van de universiteitfaciliteiten
gebruik maken, zoals bijvoorbeeld cursussen en trainingen
voor onderzoekers. Mijn onderzoekscommissie bestaat
uit professor Frans Verhey (hoogleraar neuropsychiatrie),
professor Jos Schols (hoogleraar ouderengeneeskunde),
Marjolein de Vugt (gepromoveerd psycholoog) en Noud
Engelen.’

Internationale publicatie
Onlangs verscheen haar eerste internationale publicatie
in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Het

betreft de resultaten van een literatuuronderzoek. Janine: ‘Daar ben ik wel heel trots op.
Het geeft me een enorme motivatie om door
te gaan.’ Een van de vraagstellingen van haar
onderzoek luidt: Hoe groot is het percentage
dubbelzorg patiënten in het verpleeghuis?
Samen met het Trimbos Instituut werd een
vragenlijst ontwikkeld met vragen over
dubbelzorg patiënten. Deze vragenlijst werd
verstuurd naar alle 311 Nederlandse verpleeghuizen. In totaal reageerden 140 verpleeghuizen (respons 45%) met een populatie van
24.000 patiënten. Door de respondenten
wordt 8,4% van hen aangemerkt als dubbelzorg patiënt. ‘Waarschijnlijk is dit nog maar
het topje van de ijsberg’, zegt Janine. ‘In
Nederland zou het wel eens kunnen gaan om
ruim 5.000 dubbelzorg patiënten.’ Negentig
procent van de onderzochte verpleeghuizen
werkt samen met een ggz-instelling en krijgt
ondersteuning in de vorm van individuele
medicatieadviezen door psychiaters.

Nieuwbouw
Grote vraag is waar de zorg voor deze doelgroep het best
kan plaatsvinden. Janine: ‘Deze vraag is voor de divisie
Ouderen van Mondriaan belangrijk en zeer actueel. Dit jaar
wordt immers gestart met de nieuwbouw met in totaal 128
plaatsen. Dit is de kans om groepen patiënten te differentiëren en gebruik te maken van de mogelijkheden die het
nieuwe gebouw biedt. Ik hoop dat de inzichten op basis
van mijn onderzoek hierbij van pas zullen komen.’

‘Het aantal dubbelzorg
patiënten stijgt, maar
geld voor onderzoek
vrijmaken? Ho maar.’
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3.2 Raad van Bestuur

belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren
als lid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van
De Raad van Bestuur bestuurt de stichting in goed overleg Bestuur aanvaarden geen nevenfuncties zonder voorafmet de adviesorganen binnen Mondriaan. De Raad van
gaande goedkeuring van de Voorzitter van de Raad van
Bestuur is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de
Toezicht. Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat
doelstellingen van Mondriaan, de strategie en het beleid
er geen tegenstrijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke
en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De
belangen en de belangen van de stichting en haar dochterRaad van Bestuur legt daarover periodiek verantwoording vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen.
af aan de Raad van Toezicht. Mondriaan heeft een tweeOok wordt elke schijn van persoonlijke bevoordeling en/
hoofdige Raad van Bestuur. De samenstelling van de Raad of belangenverstrengeling tussen deze stichtingen en het
van Bestuur en de nevenfuncties van de bestuurders staan lid van de Raad van Bestuur zelf vermeden.
in de tabel hieronder:
Indien de Raad van Toezicht oordeelt dat sprake is van een
tegenstrijdig belang tussen een of meer leden van de Raad
Samenstelling Raad van Bestuur
van Bestuur en de stichting(en), dan neemt het betreffende bestuurslid niet deel
Naam
Bestuurs- Aandachtsgebieden
aan de discussie en
functie
besluitvorming
over het onderwerp waarProf. Dr. R.T.J.M. Janssen Voorzitter Bijzonder hoogleraar Economie en Organisatie van de
bij het tegenstrijdige
Gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg2;
belang speelt.
Lid (secretaris) Bestuur GGZ Nederland;
Lid Limburgse Werkgeversvereniging;
Lid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg;
Lid Wetenschappelijke Adviesraad van het Instituut
voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving, het
IVO te Rotterdam;
Lid klankbordgroep advies numerus fixus
geneeskunde (RVZ)

Taakverdeling

Met inachtneming van de
wettelijke en statutaire
bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de
Raad van Bestuur afzonderlijk is de voorzitter van
de Raad van Bestuur in het
Drs. P.L.G. Peters
Lid
Lid Raad Postdoctorale Beroepsopleidingen RINO-Zuid;
bijzonder verantwoordelijk
Lid Limburgse Werkgeversvereniging;
voor de voortgang van de
Bestuurslid Zorg aan Zet; Lid Raad van Advies
werkzaamheden en het
Zorgkantoor (CZ);
besluitvormingsproces van
Voorzitter Bestuursberaad regio Zuid-Limburg.
de Raad van Bestuur. De
Raad van Bestuur voert
2 Op basis van een dagdeel per week
zijn taak als collegiaal bestuur uit. Elk lid van de Raad van
Bestuur heeft een aantal aandachtsgebieden waarvoor
Toezicht op mogelijke belangenverstrengeling
hij binnen het collegiaal bestuur de eerst aangewezene is
De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid
voor beleidsontwikkeling en afstemming.
over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van
Taakverdeling Raad van Bestuur 2009; aandachtsgebieden op hoofdlijnen
Naam

Bestuurs- Aandachtsgebieden
functie

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

Holdingbeleid
Statutaire en juridische aangelegenheden
Academisering/wetenschappelijk onderzoek
Marketing en Sales Concerncommunicatie
Bedrijfssystemen Vastgoedbeleid
Drs. P.L.G. Peters

Lid

Zorgontwikkeling/innovatiePatiëntveiligheid
Kwaliteitscommissies
Opleidingen
HRM beleid
Sociaal Beleid
Organisatieontwikkeling
Vakgroepen
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Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht bepaalt de arbeidsvoorwaarden van
de leden van de Raad van Bestuur en stelt deze vast. In
afwachting van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg
was in 2009 aanvankelijk de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVTZ uitgangspunt.
Eind 2009 stelden NVTZ en de NVZD de Beloningscode
Bestuurders in de Zorg vast. Dit was voor de Raad van
Toezicht aanleiding voor een herbeoordeling van de
honorering van de bestuurders. Binnen de kaders van de
Beloningscode werd besloten tot verhoging van het vaste
salarisdeel van beide bestuurders met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2009. Evenals de reservering van een
bedrag voor een jaarlijks toe te kennen bonus. De toekenning van de bonus hangt af van de beoordeling van de
realisatie van de targets die in het desbetreffende jaar
met de bestuurders zijn overeengekomen. Van een bonus
is sprake bij een realisatie van minimaal 70% van de vooraf overeengekomen targets. De hoogte van de bonus

varieert van 0% van het vaste jaarsalaris bij realisering
van 70% van de targets tot 10% van het vaste jaarsalaris
bij realisering van 100% van de targets. De Raad van
Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering
van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en
goedgekeurde beleidsplannen en -uitgangspunten. De
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij
afspraken over de ijkpunten die de Raad van Toezicht daarbij hanteert. De Raad van Toezicht beslist in maart 2010
over het al dan niet toekennen van een bonus aan de Raad
van Bestuur over 2009.
Over de hoogte van de salarissen doen we elders in het
jaardocument verslag.
In de arbeidsovereenkomst van de bestuurders is vooraf
een schadevergoedingsregeling overeengekomen in geval
van opzegging door de stichting. Uitzondering hierop is
ontslag wegens een dringende reden zoals bedoeld in
artikel 7:677 en artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek.

3.3	Raad van Toezicht
Deze paragraaf bevat het verslag over de Raad van
Toezicht en het verslag van de Raad van Toezicht over
2009.
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2009, inclusief
aandachtsgebied(en), hoofd- en nevenfuncties
Naam

Aandachtsgebied

(Neven-)functies

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

Zorg

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

Mw. drs. A. Christophe, MBA

Werkgeverschap,
P&O en financiën

reguliere functie
Lid College van Bestuur Citaverde College
nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Mondriaan
Lid Raad van Commissarissen PsyQ
Lid Raad van Toezicht Loods Limburg
Directeur KARPOS Kenniscentrum BV
Lid Raad van Toezicht Dierenbescherming Nederland, Den Haag
Voorzitter Board Dierenwelzijnscentrum Limburg
Lid Bestuur Groene Kenniscoöperatie
Lid Platform Facilitair Management
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Mw. G.M.J. Cornelissen

Zorg

reguliere functie
Freelance adviseur gezondheidszorg
nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Mondriaan
Voorzitter Raad van Toezicht Unitus (regionale welzijnsstichting)
Voorzitter overlegplatform Zorgaanbieders Breda
Lid Raad van Toezicht Zorgcentrum St. Jozef Meijel
Lid Bestuur van het Steunfonds Welzijn Peel en Maas
Voorzitter Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal

Dhr. mr. P.H. Fuchs, MBA

Financiën

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

Dhr. J.B. Haazen MSc.

Financiën

reguliere functie
Zelfstandig gevestigd adviseur
nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Mondriaan
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Stein en Beek
Voorzitter Raad van Commissarissen Woonmaatschappij ZO Wonen
Lid Raad van Toezicht Xonar
Onafhankelijk Voorzitter Stichting Gebruikersplatform Cultuurcentrum Asta
te Beek
Voorzitter Stichting Streekomroep START

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

Zorg

reguliere functie
Huisarts te Maastricht
nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Mondriaan
Inrichtingsarts PI Overmaze Maastricht
Voorzitter regionale Huisartsenvereniging Maastricht;
Voorzitter Partneradviesraad azM
Lid Raad van Toezicht Zorgpunt Maastricht
Voorzitter Stichting Huisartsenpost Maastricht Heuvelland
Voorzitter Stichting Regionale Huisartsenzorg Maastricht

Dhr. mr. J. Verwijlen

Voorzitter
Werkgeverschap
en P&O

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

Rooster van aftreden en zittingstermijnen;
bijgewoonde vergaderingen Raad van Toezicht 2009
Het Reglement Raad van Toezicht (2006) voorziet in een
rooster van aftreden. Een lid van de Raad van Toezicht
heeft na benoeming volgens de statuten zitting voor een
periode van vier jaar. De inrichting van het rooster van
aftreden waarborgt de continuïteit in de samenstelling
van de Raad van Toezicht. Een lid dat volgens rooster
aftreedt, is volgens de statuten éénmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel
voor de betreffende zetel. Hij voegt zijn bevindingen bij
het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur, Centrale
Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad over de
voorgenomen herbenoeming.

De Raad van Toezicht verlengde in het verslagjaar de zittingsperiode van mw. prof. dr. J.M.M. Bloemer en dhr. drs.
J.R.A.Y. van Rooij. Mw. drs. A. Christophe, MBA geeft
aan per 1 januari 2010 herbenoembaar te zijn. De herbenoeming is inmiddels bekrachtigd. Dhr. J.B. Haazen MSc.
beëindigt zijn lidmaatschap per 1 januari 2010. Daardoor
ontstaat een vacature. In die vacature wordt voorzien
door de benoeming van de heer drs. P. Wolters, RA. met
ingang van 1 januari 2010. Het rooster van herbenoeming
en aftreden alsook het overzicht van bijgewoonde vergaderingen in 2009 ziet er als volgt uit:
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Naam

Einde eerste termijn/ Aftreden (a)/
herbenoeming (h)
herbenoeming (h)

Vergaderingen RvT
bijgewoond in 2009

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

1 januari 2009 (h)

1 januari 2013 (a)

5/8

Mw. drs. A. Christophe, MBA

1 januari 2010 (h)

1 januari 2014 (a)

8/8

Mw. G.M.J. Cornelissen

1 januari 2011 (h)

1 januari 2015 (a)

6/8

Dhr. mr. P.H. Fuchs, MBA

1 januari 2008 (h)

1 januari 2012 (a)

6/8

Dhr. J.B. Haazen, MSc.

1 januari 2006 (h)

1 januari 2010 (a)

8/8

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

1 januari 2009 (h)

1 januari 2013 (a)

7/8

Dhr. mr. J. Verwijlen

1 januari 2008 (h)

1 januari 2012 (a)

8/8

Dhr. drs. P. Wolters, RA

1 januari 2014 (h)

1 januari 2018 (h)

n.v.t.

Gevolgde wervings, selectie- en
benoemingsprocedure
Bij de werving, selectie en benoeming van de heer
P. Wolters als nieuw Raad van Toezicht lid is gebruik
gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde
profielschets. Het lid is op openbare wijze geworven door
middel van een advertentie in de Limburgse dagbladen
en diverse vacaturesites op het internet. De selectie vond
plaats door een sollicitatiecommissie bestaande uit een
afvaardiging van de Raad van Toezicht, in casu de leden
van de werkgeverscommissie. De Raad van Bestuur, de
Centrale Cliëntenraad en de Centrale Ondernemingsraad
hebben advies uitgebracht over de geselecteerde kandidaat, waarna de sollicitatiecommissie de kandidaat heeft
voorgedragen aan de Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht heeft vervolgens de voorgedragen kandidaat
benoemd.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van
Toezicht
De Raad van Toezicht hanteert een reglement (Reglement
Raad van Toezicht, november 2008) dat is vastgesteld
met inachtneming van de statuten van de stichting en de
Zorgbrede Governancecode (2006). In artikel 2 van het
reglement is opgenomen dat de Raad van Toezicht zich
bij de vervulling van zijn taak richt naar het belang van de
stichting en de daarmee verbonden instellingen in relatie
tot de maatschappelijke functie van de stichting. In dat
verband toetst de Raad van Toezicht of de Raad van
Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn
bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging
maakt van de belangen van alle partijen die bij de stichting
betrokken zijn.
In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de
Raad van Toezicht in ieder geval de volgende specifieke
taken tot zijn verantwoordelijkheid:
• het houden van integraal toezicht op het beleid van de
Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in
de instellingen;
• het zorg dragen voor een goed functionerende Raad
van Bestuur door benoeming, beoordeling en zo nodig
schorsing en/of ontslag van leden van de Raad van
Bestuur;

• het zorg dragen voor een goed functionerend intern
toezicht door benoeming, beoordeling en zo nodig
schorsing en/of ontslag van leden van de Raad van
Toezicht;
• het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren
van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur;
• het bewaken van de strategie en het toezicht houden
op de risico’s die aan de activiteiten van de stichting
zijn verbonden;
• het toezicht op de opzet en werking van de interne
risicobeheersing- en controlesystemen;
• het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Borging onafhankelijkheid en hoe te handelen bij
mogelijke onverenigbaarheid
Bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht
worden kandidaten expliciet getoetst aan de hand van
een vooraf opgesteld profiel. Dat bevat onder andere de
onafhankelijkheid van de kandidaat. De Raad van Bestuur,
de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad hebben een adviserende rol in de werving en selectieprocedure van nieuwe leden van de Raad van Toezicht.
Ook zij krijgen het verzoek de kandidaten te toetsen aan
de hand van het opgestelde profiel.
Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht
wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke
opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening
van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de
stichting. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverewnigbaarheid zou kunnen
optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de
stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid de Voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen.
Indien de Voorzitter van oordeel is dat er sprake is van
een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke
oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de
Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing.
Indien de Voorzitter van oordeel is dat er sprake is van
een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende
lid van de Raad van Toezicht er voor zorg dragen dat de
onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden.
De Voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
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Het kan voorkomen dat de Raad van Toezicht oordeelt dat
er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of
meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting.
In dat geval neemt het betreffende lid van de Raad van
Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over
het onderwerp waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang heeft.

Bezoldigingsbeleid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht hanteert 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. De
honorering van de leden van de Raad van Toezicht,
behalve de voorzitter, bedraagt in 2009 bruto ¤ 4.653.
Conform de NVTZ-richtlijnen komt de voorzitter in aanmerking voor een ruimer honorarium dan de leden. De
honorering van de voorzitter van de Raad van Toezicht
van Mondriaan bedraagt in 2009 bruto ¤ 7.605. Het
honoreringsverschil met de leden blijft binnen de marge
van de NVTZ-richtlijnen.
De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingesteld: de
auditcommissie, de zorgcommissie en de P&O/werkgeverschapcommissie. Bij het instellen van commissies kan de
Raad van Toezicht volgens de richtlijn vaststellen dat de
leden voor hun werk in de commissie een extra honorarium
ontvangen. Ondanks het instellen van commissies zag de
Raad van Toezicht af van een extra honorering.

Waarborging deskundigheid
Om de deskundigheid op de afzonderlijke domeinen te
waarborgen, bezochten enkele leden van de Raad van
Toezicht in 2009 NVTZ-symposia of -congressen.

Evaluatie functioneren Raad van Toezicht en Raad
van Bestuur
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van het functioneren
van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De
evaluatie van de Raad van Bestuur over 2009 kwam aan
de orde tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht
d.d. 18 januari 2010. Bij de evaluatie van de Raad van
Bestuur wogen, naast de aandachtspunten van de Raad
van Toezicht, ook de beoordelingen van de directeuren,
Centrale Cliëntenraad en Centrale Ondernemingsraad mee.
Het eigen functioneren van de Raad van Toezicht over
2009 was ook op 18 januari 2010 onderwerp van overleg.
De evaluatie vond plaats aan de hand van de toolkit die de
NVTZ speciaal voor dat doel ontwikkelde.

Informatievoorziening
De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig
de informatie die hij nodig heeft om adequaat te kunnen
functioneren. In de regel gebeurt dit als voorbereiding op
dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
Indien daartoe aanleiding is, voorziet de Raad van Bestuur
de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie.
De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van
Bestuur regelmatig rapporteert aan de Raad van Toezicht
over de realisering van de maatschappelijke functie en
de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en
controlesystemen. De hoofdzaken van deze rapportage
en de bespreking ervan staan in het jaardocument.

In 2009 vonden twee vergaderingen plaats van Raad van
Toezicht, Raad van Bestuur met de Centrale Ondernemingsraad, twee vergaderingen van Raad van Toezicht, Raad
van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad en een vergadering van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur met
de directeuren. De overleggen met deze gremia ervaart
de Raad van Toezicht als zeer waardevol. Ze geven een
additioneel inzicht in wat er leeft in de organisatie. Ze zijn
onmisbare informatiebronnen en vullen de informatie die
de Raad van Bestuur verstrekt goed aan. In 2010 bekijkt
de Raad van Toezicht op welke wijze ze ook andere,
vooral externe, belanghebbenden in de beeldvorming kan
betrekken.

Verslag van de Raad van Toezicht over 2009
De Raad van Toezicht vergaderde in 2009 acht keer. Vijf
maal betrof het een reguliere vergadering in aanwezigheid
van de Raad van Bestuur. Drie maal vergaderde de Raad
van Toezicht zonder de Raad van Bestuur. Eén keer betrof
het de evaluatie van het eigen functioneren evenals de
beoordeling van de Raad van Bestuur. De tweede keer ging
het over het fusieproces met GGZ Noord- en MiddenLimburg. De derde keer over het afbreken van het fusieproces door GGZ Noord- en Midden-Limburg. Van alle
vergaderingen is verslag gemaakt. De Raad van Toezicht
geeft aandacht aan een evenwichtige combinatie tussen
enerzijds het houden van toezicht op de Raad van Bestuur
en het vervullen van een klankbord- en adviesfunctie
voor de Raad van Bestuur anderzijds.
Op basis van de inzichten van 2009 besloten de toezichthouders en bestuurders hun rollen en de verwachtingen
rondom het onderlinge overleg nader te expliciteren.
De reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht met
de Raad van Bestuur stonden in 2009 nadrukkelijk in het
teken van de strategische samenwerking c.q. de voorgenomen fusie met GGZ Noord- en Midden-Limburg en
vervolgens het niet doorgaan van de voorgenomen fusie.
De Raad van Toezicht heeft zich gedurende het jaar kritisch
getoond ten aanzien van de tijdigheid van de voor het
fusieproces relevante informatie. Het fusieproces is samen
met de Raad van Bestuur kritisch geëvalueerd. Mede naar
aanleiding van deze evaluatie is vastgesteld dat in geval
van strategisch belangrijke processen veel en diepgaand
overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
noodzakelijk is, in welk kader ook eventuele twijfels met
elkaar mogen worden gedeeld. In de toekomst zal expliciet
volgens een stappenplan en een tijdpad worden gewerkt
om te borgen dat betrokken partijen voldoende op het
proces aangesloten zijn.
De Raad van Toezicht drong in 2008 aan op maatregelen
ter verbetering van het functioneren van de systemen en
de financiële situatie. Mondriaan bevindt zich in een omvangrijk en complex transitieproces naar DBC’s en ZZP’s.
In combinatie met de handhaving van de NZA systematiek
stelt dat zwaardere eisen aan de systemen. De door het
bestuur uitgezette acties leiden in 2009 tot zichtbare verbeteringen. Een financieel directeur wordt aangetrokken,
het Crescendo project wordt succesvol opgeleverd, het
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datawarehouse maakt een positieve ontwikkeling door, de
management informatie wint aan kwaliteit en de financiële
positie stabiliseert. De financieel directeur heeft de regie
over het realiseren van adequate stuur- en verantwoordingsinformatie op alle niveaus, het op elkaar afstemmen van
betrokken systemen en geeft mede sturing aan het realiseren van een goede financiële positie van de organisatie.
De Raad van Toezicht verleende goedkeuring aan de
volgende documenten / (voorgenomen) besluiten van de
Raad van Bestuur:
• Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008
(inclusief Jaarrekening 2008);
• Strategisch beleid 2009 - 2012;
• Kaderbrief 2009 – 2010;
• Balanced Scorecard Concern 2010;
• exploitatie- en investeringsbegroting 2010;
• verkoop panden.
Tijdens de diverse vergaderingen kwamen de volgende
aanvullende onderwerpen aan de orde:
• evaluatie Raad van Toezicht;
• beleid behandeling, begeleiding en verzorging van
patiënten;
• due diligence-rapport in het kader van de voorgenomen
fusie;
• cockpit toezichthouders (informatievoorziening);
• proces en voortgang divisie PsyQ;
• management letter accountant 2009;
• medewerkertevredenheidsonderzoek 2009;
• periodieke managementrapportages.
Tijdens een aantal vergaderingen vonden de volgende
themapresentaties plaats:
• zorgprogrammering;
• risico’s en uitdagingen vastgoed;
• patiëntveiligheid.
De Raad van Toezicht is van oordeel dat de Raad van
Bestuur in 2009 haar rol op een goede wijze, in overeenstemming met de eisen en wensen van de belanghebbenden, heeft vervuld.

Commissies Raad van Toezicht
Drie commissies kregen in 2009 een belangrijke rol bij de
voorbereiding van agendapunten in de voltallige Raad van
Toezicht vergaderingen: de Auditcommissie, de Zorgcommissie en de P&O-werkgeverscommissie. Iedere commissie
formuleerde in 2009 haar doelstelling en inventariseerde
de thema’s voor bespreking met de Raad van Bestuur in
2009. Tijdens de reguliere Raad van Toezicht vergadering
op 16 april 2009 reflecteerden Raad van Toezicht en Raad
van Bestuur op de resultaten van de evaluatievergadering.
Auditcommissie
De auditcommissie vergaderde in 2009 zes keer. Leden
van de auditcommissie: mw. A. Christophe, dhr. P.H. Fuchs
(voorzitter), dhr. J.B. Haazen. Dhr. R. Janssen (voorzitter
Raad van Bestuur), mw. P. Soeters (Financial Controller)
en A. Roest (financieel directeur vanaf oktober 2009)

namen regulier deel aan de vergaderingen van de auditcommissie met dien verstande dat het eerste kwartier van
de vergadering zonder aanwezigheid van de Raad van
Bestuur plaatsvindt. Tijdens de vergaderingen kwamen de
volgende onderwerpen aan de orde: concept jaarrekening
2008 als onderdeel van het maatschappelijk verslag, concept accountantsverslag 2008, risico’s vastgoed, analyse
van de hoofdrisico’s, project Crescendo, due diligence
rapport, periodieke managementrapportages, management
letter accountant 2009 inclusief plan van aanpak, rapportage AO/IC eerste halfjaar 2009 inclusief plan van aanpak,
Kaderbrief 2010, zorginkoop, Mondriaan Holding BV,
begroting 2010 en evaluatie van het functioneren van de
auditcommissie. Voor de bespreking van de jaarrekening
en managementletter werd eveneens de accountant uitgenodigd. Van alle vergaderingen werd verslag gemaakt.
Zorgcommissie
De zorgcommissie vergaderde in 2009 zes keer. Leden van
de zorgcommissie: mw. J. Bloemer, mw. G. Cornelissen
en dhr. J. van Rooij (voorzitter). Dhr. P. Peters (lid Raad
van Bestuur) en mw. W. v.d. Kaap (secretaris Raad van
Bestuur) namen regulier deel aan de vergaderingen. Bij
de bespreking van zorginhoudelijke zaken was eveneens
dhr. C. Vleugels (geneesheer-directeur) aanwezig. Tijdens
de vergaderingen kwamen onder andere aan de orde:
ontwikkelingen in de zorg, patiëntveiligheid, rapportage
separatie op de 1e dag van opname van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg, rapportage interne audit separatie,
jaarverslagen kwaliteitscommissies, jaarverslag klachtencommissie, verslag CQ-index, verbeterregister kwaliteit,
cockpit toezichthouders en evaluatie van het functioneren van de zorgcommissie. Van alle vergaderingen werd
verslag gemaakt.
P&O-werkgeverscommissie
De P&O-werkgeverscommissie vergaderde in 2009 vier
keer, waarvan twee keer als P&O-commissie en twee keer
als werkgeverscommissie.
Leden van de P&O-commissie: mw. A. Christophe en
dhr. J. Verwijlen. Dhr. P. Peters (lid Raad van Bestuur) en
dhr. H. van Reen (Social Controller) namen deel aan de
vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen kwamen aan
de orde: Mondriaan Academie, HRM-dienstencentrum,
Medewerkerstevredenheidonderzoek 2009, CAO, doorlopend sociaal plan en de evaluatie van het functioneren
van de P&O-commissie. Van beide vergaderingen werd
verslag gemaakt. Mw. A. Christophe en dhr.J.Verwijlen
voerden het overleg met een delegatie van de Raad van
Toezicht van GGZ Noord- en Midden-Limburg over de
personele aspecten van de voorgenomen fusie van beide
organisaties.
Leden van de werkgeverscommissie: dhr. J. Verwijlen en
mw. A. Christophe. Dhr. H. van Reen was als secretaris van
de Raad van Toezicht aanwezig bij beide vergaderingen.
In de twee vergaderingen kwamen de beoordeling en de
honorering van de Raad van Bestuur aan de orde. Van
beide vergaderingen werden aantekeningen gemaakt.
Deze werden vertaald in voorstellen voor de voltallige
Raad van Toezicht.
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De commissies hebben in 2009 diverse thema’s voor de
reguliere vergaderingen voorbesproken of voorbereid. In
de evaluaties van de commissies is gewezen op het risico
van versplintering. De commissies gaven aan er op toe
te zien dat de thema’s die relevant zijn voor de Raad van
Toezicht ook het overleg van de Raad van Toezicht bereiken. Dat stelt de Raad van Toezicht in staat het geheel te
overzien. In enkele gevallen volstaat de bespreking van
een thema in een commissie. De thema’s die voor de Raad
van Toezicht vergadering relevant zijn leveren de commissies op tijd aan.

Nieuwe Zorgbrede Governancecode 2010
Per 1 januari 2010 is een nieuwe Zorgbrede Governancecode van kracht geworden. Die vervangt de code van
1 januari 2006. De nieuwe code agendeert de Raad van
Toezicht in de loop van 2010 ter bespreking in het overleg
van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de
oude code betreft (niet limitatief):
• het expliciteren van de verantwoordelijkheid voor
kwaliteit en veiligheid;
• het beschrijven van de goedkeuringsbevoegdheden van
de Raad van Toezicht;
• het opnemen van een klokkenluidersregeling;
• het aanscherpen van het artikel over
belangenverstrengeling;
• de herziening van codebepalingen over de dialoog met
belanghebbenden;
• de uitbreiding van de werking tot verbonden
onderneming(en)/rechtspersonen;

• de beperking van het aantal commissariaten van een
Raad van Toezicht lid;
• de regel dat tenminste één lid van de Raad van Toezicht
beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis
van en ervaring in de zorg;
• meer aandacht voor scholing van leden van de Raad
van Toezicht.
De Raad van Toezicht onderschrijft de nieuwe code, die
aanleiding kan zijn voor beleidsmatige aanpassingen of
explicitering van beleid op onderdelen. De herziening van
de codebepalingen over de dialoog met belanghebbenden
bijvoorbeeld kan reden zijn om de bestaande en gegroeide
praktijk expliciet te beschrijven in een beleidsdocument en
dat door de Raad van Toezicht te laten goedkeuren. Daarnaast gaat de Raad van Toezicht na of de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid op bestuurlijk niveau
voldoende is geborgd.
In het opnemen van een klokkenluidersregeling is reeds
voorzien (1 augustus 2006).
In een eerder stadium actualiseerde Mondriaan ook reeds
de reglementen Raad van Toezicht resp. Raad van Bestuur.
Het ligt niet in de rede dat de regeling belangenverstrengeling aanpassing behoeft. Dat geldt evenmin voor de
beperking van het aantal commissariaten. Het aantal
bestuurlijke en toezichthoudende functies van de leden
van de Raad van Toezicht is zodanig dat een goede taakvervulling gewaarborgd is. Tijdens de jaarlijkse evaluatievergadering van de Raad van Toezicht wordt beoordeeld of
het aantal functies per lid een garantie biedt voor optimaal
functioneren als toezichthouder.

Stichting Mondriaan 21

3.4		 Bedrijfsvoering
3.4.1	Transparantie-eisen bedrijfsvoering
Tabel transparantie-eisen bedrijfsvoering
Vraag

Antwoord

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

Ja

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

Ja

Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien in het buitenland
gevestigd) in het kader van de beleidsregels behoud van waarde voor de zorg?

Ten behoeve
van geen enkele
instelling

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

Ja

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

Ja

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

1

2

Beleidsvorming
& jaarplannen

Jaarcyclus

Uitvoering
T-B-V

Plan

(Bij)sturen

Maand/kwartaalcyclus

Act

Jaar
verslaglegging

Rapporteren
(& sturen)

Registreren

Do

Jaarplannen
& begroting

6

3

Opstellen
begroting

5

Evaluatie
beleidsjaar

Opstellen
rapportages

Check

4

Opstellen
jaarrekening

Middelenafhankelijkheid
en Post Traumatische Stress Stoornis

nele gielen

Nele Gielen is sinds 2006 werkzaam bij de
divisie Verslavingszorg. Zij werkt op locatie
Welland als psycholoog van de klinische
detoxafdeling en doet met name diagnostiek
en individuele begeleiding van patiënten.
De komende jaren zal zij onderzoek doen naar
de invloed van trauma op middelenafhankelijkheid en zal zij de implicaties van dit verband
voor behandeling nader onderzoeken.

‘Uit de literatuur en ook uit mijn eigen ervaring blijkt dat
veel mensen met verslavingsproblemen in het verleden te
maken hebben gehad met een trauma en als gevolg daarvan kampen met een Post Traumatische Stress Stoornis
(ptss)‘, legt Nele uit. ‘Er lijkt bij hulpverleners enige terughoudendheid te bestaan om ptss tijdens de verslavingsbehandeling te behandelen. Protocollen voor de
behandeling van dergelijke patiënten ontbreken. In de
meeste gevallen wordt eerst de verslaving behandeld
en daarna worden patiënten doorverwezen naar een
gespecialiseerde afdeling voor ptss-behandeling. In de
praktijk is de periode tussen het behandelen van de
verslaving en het starten met de vervolgbehandeling te
groot, waardoor er grote kans is dat mensen terugvallen
in hun verslaving. Uit retrospectieve onderzoeksbevindingen blijkt er namelijk een verband te bestaan tussen
traumaherinneringen, zucht en terugval.’

Achtergronden
Nele noemt een aantal belangrijke achtergronden en
bevindingen uit de literatuur die van belang zijn voor
haar onderzoek:
• Veel verslaafden hebben een traumatische voorgeschiedenis.
• Een aantal verslaafden ontwikkelt ptss.
• In de behandeling wordt slechts beperkt aandacht
besteed aan het trauma.
• Negatieve emoties vormen een risico voor terugval.
• Verslaafden met ptss hebben een slechtere prognose
dan verslaafden zonder ptss.
• Het verband tussen herinnering aan trauma en zucht
is nauwelijks experimenteel onderzocht.
>>>

Vier deelonderzoeken
Het onderzoek van Nele is vooralsnog onder te verdelen in
vier deelonderzoeken. Hieronder staan de uitkomsten van
het eerste twee deelonderzoeken.
studie 1 was een prevalentiestudie, dat wil zeggen onderzoek naar de mate waarin ptss voorkomt bij mensen met
een verslaving. Door middel van een korte gestandaardiseerde vragenlijst is bij 426 patiënten binnen de divisie
Verslavingszorg (vz) van Mondriaan (ambulant, kliniek,
deeltijd) nagegaan of zij al dan niet voldoen aan de criteria
van ptss. Op deze manier wordt inzicht gekregen in het
voorkomen van ptss bij de patiënten van vz. Uit dit onderzoek bleek dat 96,1% van de verslaafde patiëntengroep
enige vorm van trauma heeft meegemaakt. Maar liefst
36,4% van de verslaafde patiëntengroep scoort positief
op ptss. Ter vergelijking: binnen een ‘normale’ populatie
bedraagt dit naar schatting 8-9%.

studie 2 Middelenafhankelijkheid en ptss: percepties van
hulpverleners.
Vraagstelling hierbij was: ‘Wat zijn de ideeën van hulpverleners in de verslavingszorg over de diagnose, behandeling
en nazorg van patiënten met middelenafhankelijkheid en
ptss?’ Het betrof een kwalitatief onderzoek met behulp
van gefocuste interviews (vijftien hulpverleners, zeven
disciplines, acht afdelingen). Hierna volgt een korte samenvatting van de voorlopige bevindingen omtrent diagnostiek
bij ptss en verslaving.
• Er is een onderschatting van de mate waarin ptss voorkomt bij verslaving.
• Goede screening ontbreekt.
• Niet duidelijk is in welke fase en door
wie gescreend moet worden op ptss; er is gebrek aan
expertise op dit gebied.

Zicht op hiaten

‘Ook uit mijn ervaring zie ik
een relatie tussen trauma
en verslavingsproblematiek.’

De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek is om zicht
te krijgen op de hiaten in de huidige behandeling van
patiënten met afhankelijkheid en ptss. En om een meer
geschikte behandeling voor deze kwetsbare groep patiënten te ontwikkelen, deze op zijn effectiviteit te testen en
te implementeren in de behandelpraktijk. Dit moet leiden
tot een verbetering van het behandelresultaat, meer zorg
op maat en een hogere patiënttevredenheid. Ook voor
hulpverleners zal dit leiden tot meer arbeidssatisfactie in
de zorg voor deze doelgroep.
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Hoofdelementen van de Planning & Control cyclus

3.4.3	Risicomanagement

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

In dit onderdeel van het jaardocument geven wij een overzicht van de verschillende risico’s en genomen maatregelen
om die te beheersen. Aan dit thema besteedde Mondriaan
altijd al aandacht. In 2009 gebeurde dat meer expliciet.
Het onderwerp kwam geregeld terug op de agenda’s van
het overleg Raad van Bestuur en directeuren en het overleg Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Beleidsnotities
bevatten in toenemende mate risicoparagrafen.
De vele wijzingen in de zorg hebben het risicoprofiel van
zorgorganisaties als Mondriaan verhoogd. Dat verklaart
ook de extra aandacht die we in 2009 in het kader van de
Zorgbrede Governancecode aan het risicomanagement
gaven.

Control
• zorgcontrol aan de hand van de Zorgmonitor, prestatieindicatoren, klanttevredenheidsonderzoek, verslagen
kwaliteitscommissies en inspectierapportages;
• social control aan de hand van rapportages over ziekteverzuim en medewerkerstevredenheidsonderzoek;
• financial control aan de hand van maand- en kwartaalrapportages van divisies en concern;
• beleidscontrol: kwartaalvoortgangsrapportages aan
de hand van de BSC van divisies en concern, kwartaalrapportages projecten en auditrapportages op basis
van het auditjaarprogramma.
In de loop van het eerste kwartaal evalueren we aan de
hand van de controlrapportages het voorgaande jaar. Op
basis van deze evaluatie stelt Mondriaan het Maatschappelijk Verslag en de Jaarrekening (samen het Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording) op.
In de loop van 2009 evalueerden we de werking van de
Planning & Control cyclus. Een aantal punten verbeteren
we in 2010. Het begrotingsproces vraagt vereenvoudiging
en een soepelere aanpassing aan tussentijdse wijzigingen.
De zorgcontrol is nog overwegend extern gericht. Een
steviger intern fundament is noodzakelijk. We kunnen
de scope van de social control uitbreiden nu een aantal
basale kengetallen goed zijn verankerd. De aansluiting tussen de BSC van de divisies en het concern vraagt om een
nieuwe impuls. Tenslotte staat een verdere verbetering
van de managementinformatie prominent op de agenda.

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het
beheersen van de risico’s verbonden aan onze organisatie.
De Raad van Bestuur bespreekt deze risico’s en de genomen beheersingsmaatregelen met de Raad van Toezicht.
Risicomanagement is een onderdeel van de reguliere
Planning & Control cyclus.
De BSC is één van de instrumenten die Mondriaan in haar
Planning & Control cyclus hanteert. De BSC bestaat uit
vier aandachtsgebieden:
• financieel perspectief;
• patiënt perspectief;
• interne processen;
• leren en groeien perspectief.
De tabel hiernaast geeft per aandachtsgebied de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen.
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Tabel risico’s en beheersmaatregelen
BSC-Perspectief

Risico

Beheersing

Financieel

Solvabiliteit

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

Liquiditeit/rente

Intensivering liquiditeitsplanning.
Aanscherping treasury functie.
Professionalisering informatievoorziening en relatiebeheer.

Overgangsregeling
kapitaalslasten

Ambities opnieuw geïnventariseerd.
Bijstelling Lange Termijn Huisvestingsplan.
Waardering onroerend goed conform BW in kaart gebracht.

Veiligheid

Ontwikkeling geïntegreerd veiligheidsbeleid.
Rapportage en bespreking MIP-meldingen.
Vermindering vrijheidsbeperkende maatregelen door bewustwording,
begeleiding en bijscholing.
Suïcidepreventie: ontwikkeling en implementatie nieuw protocol.
Uitvoering audits.

Patiënt

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

Actief wachtlijstbeheer.
Optimalisatie instroom - doorstroom – uitstroom.

Grieppandemie

De grieppandemie die verwacht werd, kon grote consequenties hebben voor
patiënten, medewerkers en de continuïteit van de zorg.Om dit te kunnen
beheersen is een stuurgroep samengesteld. De voorbereidende activiteiten,
onder andere de planning en uitvoering van vaccinaties, zijn goed verlopen.

Interne processen AO/IC
Risico financieel
en niet krijgen
goedkeurende
verklaring accountant

Verhoogde aandacht productieregistratieproces.
Controleprogramma (opzet systeem AO/IC en bestaan en werking systeem
via periodieke audits).
Periodieke rapportage aan directeuren en Raad van Bestuur.

Leren en groeien

Actief arbeidsmarktbeleid.
Verhoging intern opleidingsaanbod voor specialistische functies en diverse
verpleegkundige opleidingen.
Leerafdeling volgens Zorginnovatie Centrum-concept.
Actieve participatie in samenwerkingsverbanden gericht op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt
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Early warning systeem

3.5		Cliëntenraad

Medio 2009 hebben de minister en staatssecretaris van
VWS bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt dat
bestuurders van zorginstellingen persoonlijk aansprakelijk
moeten zijn voor wanbeleid in hun organisatie. Dit voorstel volgt als reactie op (recente) financiële incidenten in
de zorg.
VWS wil dat bestuurders van zorginstellingen dreigende
financiële problemen tijdig via een early warning systeem
melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Daarnaast moeten problemen met de kwaliteit van de zorg en
veiligheidsrisico’s via dit systeem worden gemeld.

Mondriaan heeft de medezeggenschap van de patiënten/
cliënten getrapt georganiseerd. Elke divisie heeft een
cliëntenraad en op centraal niveau is een Centrale Cliëntenraad (CCR) geïnstalleerd. De CCR bestaat uit twee tot drie
vertegenwoordigers van de divisieraden. De CCR en de
Raad van Bestuur hebben een overeenkomst. Die regelt
onder meer dat de Landelijke Geschillencommissie optreedt
als Commissie van Vertrouwenslieden zoals bedoeld in
artikel 10 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Deze ontwikkeling is voor Mondriaan reden om de ingeslagen weg om de kwaliteit van de managementinformatie
van een impuls te voorzien krachtig door te zetten. Scherpe
analyses, goed onderbouwde prognoses en risicoparagrafen
maken daar deel van uit. De verbetering van de management informatie is de kern van de management opdracht
van de in 2009 aangestelde financieel directeur.
Verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg staan
hoog op de agenda. Het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem en het per patiënt opstellen van
signaleringsplannen ondersteunen dat proces. Meldingen
van incidenten worden op een systematische wijze geregistreerd en geanalyseerd. Dat biedt de mogelijkheid om
tijdig in te grijpen in risicovolle situaties; een belangrijke
bijdrage aan de structurele verbetering van de kwaliteit
van zorg.

3.4.4 Administratieve Organisatie/
		Interne Controle (AO/IC)
In 2009 geeft Mondriaan, analoog aan voorgaande jaren,
uitvoering aan een tweetal beleidsregels: enerzijds aan de
in 2006 in werking getreden beleidsregel Regeling AO/IC
AWBZ zorgaanbieders, en anderzijds aan de op 1 januari
2007 in werking getreden Regeling AO/IC registratie en
facturatie DBC GGZ. Essentie van deze beide regelingen
is dat binnen de instelling de geleverde zorg zodanig
wordt geregistreerd dat altijd zichtbaar is dat de zorg
daadwerkelijk is verleend en dat de zorgverlening op een
rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden. Over de beide
regelingen wordt extern verantwoording afgelegd.
In het budgetformulier 2009 en de verantwoording van de
productie 2009 rapporteert de bestuurder expliciet over de
werking van de AO/IC. De bestuurder verklaart over 2009
dat de AO/IC van de zorginstelling voldoet aan de in de
genoemde regelingen gestelde eisen. Bij het jaarlijkse
budgetformulier en de jaarlijkse productieverantwoording
dient de accountant een verklaring af te geven. Net als
in voorgaande jaren is dit over 2009 een goedkeurende
verklaring.

De divisieraden overleggen met de divisiedirecteuren. De
Raad van Bestuur is gesprekspartner van de CCR.
De CCR 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. In 2009 is een budgetregeling vastgesteld die vermeldt voor welke zaken budget beschikbaar
is. Jaarlijks stellen de raden een begroting op die de Raad
van Bestuur en de divisiedirecteuren moeten goedkeuren.
De Centrale Cliëntenraad en de divisieraden kunnen gebruik
maken van de accommodaties van Mondriaan.
Naast de onderwerpen waarover formele medezeggenschap
bestaat, betrekt Mondriaan de CCR ook actief bij de ontwikkeling van beleid. In 2009 is met de CCR van gedachten
gewisseld over:
• strategisch beleid van Mondriaan;
• rookbeleid in de instelling;
• klachtafhandeling;
• bevindingen van de kwaliteitscommissie;
• strategische samenwerking met stichting GGZ Noorden Midden-Limburg;
• parkeerbeleid.
In een overeenkomst met de CCR is vastgelegd op welke
wijze de raad betrokken wordt in de benoeming en herbenoeming van alle leden van de Raad van Toezicht. Tevens
hebben twee leden van de Raad van Toezicht specifiek de
participatie van patiënten in hun portefeuille. De Centrale
Cliëntenraad kan deze leden rechtstreeks benaderen in
verband met aangelegenheden vanuit het perspectief van
patiënten.
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In 2009 bracht de Centrale Cliëntenraad advies uit over:
Advies

Uitkomst

Rookbeleid Mondriaan

De CCR staat positief tegenover het ontmoedigingsbeleid
over roken, maar staat negatief tegenover de
beheersmatige toon van de notitie. Daarnaast hecht de
CCR zeer aan de beschikbaarheid van een ruimte waar
patiënten hun bezoek kunnen ontvangen én kunnen roken.

Regeling klachtenfunctionaris Mondriaan

Positief

Samenwerkingsovereenkomst met Riagg Groep

Positief

Samenwerkingsovereenkomst met Adelante

Positief

Maatschappelijk verslag en jaarrekening 2008

Positief

Grootschalige verhuizing als gevolg van uitbreiding
forensische zorg van Mondriaan

De CCR stelde aanvullende vragen. Eind 2009 was er nog
geen definitief advies uitgebracht.

Benoeming en herbenoeming leden van de Raad van Toezicht

Positief

Ongevraagd advies

Uitkomst

Wijziging bestemming rookruimte in locatie Vijverdal

Negatief

Reorganisatie van de divisie Specifieke Zorg naar PsyQ

Positief

Kaderbrief en BSC 2010

Positief met verzoek om expliciete aandacht voor een
sluitende ketenzorg, dagbesteding, keuzevrijheid, juiste
behandeling en een actueel behandelingsplan.

Aangeboden ter kennisgeving
Notitie ‘Herinrichting ondersteunende processen’
Aanstelling familievertrouwenspersoon

3.6		Ondernemingsraad
Visie op medezeggenschap
Mondriaan betrekt de Centrale Ondernemingsraad (COR)
in een vroegtijdig stadium bij inhoudelijke veranderingen
in de organisatie. De COR heeft niet alleen oog voor de
wijze van uitvoering, maar vooral ook voor de achterliggende motieven van beleid en strategie.
De keuze van de COR om interactief en proactief te werken heeft gevolgen voor de vorm van medezeggenschap.
De COR zet vooral in op participerende medezeggenschap
van alle medewerkers. Mondriaan organiseert de formele
medezeggenschap van de medewerkers getrapt. Elke divisie en Mondriaan Services heeft een Ondernemingsraad.
Op centraal niveau is een COR geïnstalleerd. De COR
bestaat uit afgevaardigden van de ondernemingsraden
van de divisies en Mondriaan Services. In een convenant
(2001) tussen de COR en de Raad van Bestuur staat hoe
Mondriaan invulling geeft aan medezeggenschap. In
2009 stelden de COR en de Raad van Bestuur vast dat
het convenant toe is aan actualisering en revitalisering.
Een werkgroep, door COR en Raad van Bestuur ingesteld, maakt daarvoor een plan. De COR en de Raad van
Bestuur bespreken dit plan in februari 2010.

Overleg met de Raad van Bestuur
De COR sprak intensief met de Raad van Bestuur over de
landelijke en regionale ontwikkelingen in de geestelijke
gezondheidszorg. In relatie tot deze ontwikkelingen kwamen meer in het bijzonder de volgende thema’s aan bod:
het strategisch beleid van Mondriaan, de strategische
samenwerking c.q. voorgenomen fusie van Mondriaan
met GGZ Noord- en Midden-Limburg, het vervolgens niet
doorgaan van deze fusie, de organisatiestructuur en de
besturing van Mondriaan.
Naast de reguliere, formele overlegvergaderingen met de
Raad van Bestuur is het informele overleg tussen de COR
en de Raad van Bestuur geïntensiveerd. Doel van dit overleg is om elkaar ook buiten het formele overleg op de
hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen en elkaar
te voeden met suggesties. Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 werd besproken. Zo ook de
Kaderbrief 2010, de BSC 2010 en de begroting 2010.
De COR had tweemaal overleg met de Raad van Bestuur in
aanwezigheid van de Raad van Toezicht. De belangrijkste
onderwerpen in dit overleg waren de voorgenomen en
vervolgens niet gerealiseerde fusie met GGZ Noord- en
Midden-Limburg, de ontwikkelingen bij de divisie PsyQ en
de besturing van Mondriaan. Tenslotte vroeg de Raad van
Toezicht de COR, de CCR en het Directeurenoverleg hun
mening te geven over het functioneren van de Raad van
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Bestuur in 2009. Dit in het kader van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur.

Betrokkenheid bij projecten en werkgroepen
In 2009 was de COR betrokken bij het overleg met de vakbonden over de evaluatie van het Doorlopend Sociaal Plan
(DSP). De COR maakte deel uit van de werkgroep die het
DSP, gebaseerd op een aantal vernieuwende uitgangspunten, ontwikkelde. Met de inhoud van het vernieuwde
DSP realiseerden we een trenddoorbraak.
De COR is betrokken bij de werkgroep ‘Goed werkgeverschap, goed werknemerschap’. De Raad van Bestuur en de
COR waren gezamenlijk opdrachtgever voor het Instituut
voor Arbeidsvraagstukken (IVA) dat het project begeleidde.
Het project heeft als doel een definitie van goed werkgeverschap en goed werknemerschap te formuleren, met
een breed draagvlak in de organisatie. Het project startte
in 2008 en is medio 2009 aangehouden in afwachting
van de toen nog voorgenomen fusie met GGZ Noord- en
Midden-Limburg. Begin 2010 pakken we het project weer
op. De COR blijft als medeopdrachtgever betrokken.
In 2009 verleende de COR instemming aan:
• actualisering functiegebouw;
• regeling vertrouwenspersoon medewerkers;
• reglement klachtenfunctionaris;
• invoering kernfunctiegebouw FWG;
• bruteren parkeergelden;
• procedure blauwdruk FWG per divisie/cluster/afdeling.
In 2009 adviseerde de COR positief inzake:
• herverdeling klinische capaciteit;
• implementatie PsyQ;
• overname PsyQ-vestigingen;
• herinrichting ondersteunende processen;
• profielschets financieel directeur;
• beleid doorwerken na 65;
• rookbeleid;
• raamovereenkomst samenwerking Mondriaan - Riagg
Maastricht;
• samenwerkingsovereenkomst Mondriaan - Riagg Zuid –
Laurentius;
• raamovereenkomst Mondriaan – Adelante;
• herbenoeming leden Raad van Toezicht;
• grootschalige verhuizing;
• Kaderbrief 2009/2010 en BSC 2010.

3.7		Familieraad
Eind 2008 is de Beleidsnota Familieparticipatie vastgesteld.
De Familieraad leverde een substantiële bijdrage aan de
totstandkoming ervan. De nota beschrijft vanuit verschillende invalshoeken het gewenste familiebeleid binnen
Mondriaan.

Kernpunten uit de nota
Visie op familiebeleid
Binnen Mondriaan is het vanzelfsprekend dat familie en
andere naasten worden betrokken bij:
• behandeling en begeleiding van een familielid of vriend;
• ondersteuning in de mantelzorg van een familielid of
vriend;
• de beleidsvorming binnen Mondriaan.
De behandeling en hulpverlening zijn in eerste instantie
gericht op de cliënt. Die staat centraal. Familie en naastbetrokkenen spelen echter een grote rol bij de ondersteuning van de cliënt.
Uitgangspunten bij participatie
De houding van medewerkers van Mondriaan naar familie
en andere naastbetrokkenen is uitnodigend. Familieleden
kunnen met vragen terecht bij behandelaars en begeleidend
of verplegend personeel. Deze staan open voor signalen
en kijk op zaken van familieleden. Zij nemen vragen en
zorgen van familie serieus. Mondriaan biedt familie ondersteuning naar vraag op zowel individueel niveau als op
groepsniveau.
De direct leidinggevenden van de betrokken afdelingen
zien erop toe dat de medewerkers handelen vanuit de visie
van Mondriaan op familie en naastbetrokkenen. Het
betrekken van familieleden en naasten heeft in de praktijk
een structurele plaats in het behandel- en begeleidingsbeleid.
Instemming en privacy
In de meeste gevallen stelt de cliënt het op prijs wanneer
familie en naastbetrokkenen op adequate en zorgvuldige
wijze worden geïnformeerd en ondersteund. Er zijn echter
uitzonderingen. Wanneer de cliënt participatie van familie
en naastbetrokkenen niet op prijs stelt, dan volgt
Mondriaan deze wens. Het is echter de taak van de behandelaar en/of begeleider om dit bespreekbaar te maken met
cliënt en familie en naastbetrokkenen. Behandelaar en/of
begeleider benoemen de meerwaarde van participatie,
ook al is de cliënt (in eerste instantie) van mening dat dit
niet nodig is.
Stemt de cliënt niet in met participatie van familie en naastbetrokkenen, dan respecteert Mondriaan dat. Dit is in
overeenstemming met het recht op zelfbeschikking en
het recht op privacy. Medewerkers van Mondriaan mogen
in dergelijke situaties wel algemene, niet-persoonsgebonden informatie geven. Ze worden ook geacht dit te doen
wanneer de situatie er om vraagt. Het recht op privacy
van de cliënt is geen aanleiding om familie en naastbetrokkenen algemene informatie te onthouden.
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Voortgang implementatie 2009
Conform planning startte begin 2009 een werkgroep met
de invoering van dit familiebeleid. De werkgroep bestaat
uit vertegenwoordigers van de Familieraad en de verschillende divisies binnen Mondriaan. Zij komt tweemaandelijks
bij elkaar.
In samenhang met de beleidsnota en de activiteiten van
de werkgroep installeerden we in juli 2009 officieel de
Familieraad van de divisie Integrale Zorg Maastricht. Tevens
een gelegenheid om de samenwerkingsovereenkomst tussen de Familieraad Integrale Zorg Parkstad en de directie
te actualiseren. Beide Familieraden werken in de praktijk
intensief samen.
De divisie Ouderen trof actief voorbereidingen voor de
oprichting van een Familieraad. De overige divisies, waaronder Verslavingszorg en Kinderen & Jeugdigen, oriënteerden zich nog op een passend model bij de doelgroep. De
Familieraad bood aan om hierin ondersteuning te verlenen.
Ook als uitvloeisel van genoemde beleidsnota stelde
Mondriaan per oktober 2009 een familievertrouwenspersoon aan. Het is de bedoeling deze functie naar ervaring in de toekomst verder uit te breiden.
Beschermd Wonen en de klinische afdelingen maakten
een start met de organisatie van familieavonden. In totaal
vonden er elf familieavonden plaats. Een vertegenwoordiging van de Familieraad was daarbij steeds aanwezig.
De ambulante sector begon bij meerdere divisies met het
vastleggen van richtlijnen voor de betrokkenheid van
familie bij de behandeling en begeleiding.
Naast bovengenoemde ontwikkelingen organiseerde
de Familieraad themabijeenkomsten voor familie. In het
voorjaar ‘Bewindvoering en mentorschap’, in het najaar
‘Mantelzorg’. De Familieraad informeerde over de ontwikkelingen in een periodieke nieuwsbrief.

mariëlle lardinois

Onderzoek naar de relatie tussen
stress en psychose
Mariëlle Lardinois studeerde Psychologie aan
de Universiteit Maastricht. De afgelopen jaren
verrichtte zij onderzoek naar de relatie tussen
stress en psychose waarbij zij vele patiënten
van Mondriaan onderzocht.
Haar onderzoek resulteerde in het proefschrift
‘Why stress causes psychosis and psychosis
causes stress’ dat zij met succes verdedigde op
9 december 2009.

‘De term psychose verwijst naar een toestand waarin een
persoon het contact met de werkelijkheid is kwijtgeraakt’,
legt Mariëlle uit. ‘Belangrijke symptomen die optreden bij
een psychose zijn wanen en hallucinaties. Een voorbeeld
van een waan is de paranoïde gedachte dat je achtervolgd
wordt. Hallucinaties zijn zintuiglijke ervaringen die mensen
hebben bijvoorbeeld het horen van stemmen zonder dat er
iemand in de buurt is.’

Kwetsbaarheid-stressmodel
Sinds lange tijd wordt gedacht dat stress een rol speelt
bij het ontstaan van een psychose. ‘Het kwetsbaarheidstressmodel zegt dat iedereen een bepaalde kwetsbaarheid
heeft voor het ontwikkelen van een psychose. Bij de één
is die kwetsbaarheid groter dan bij de ander’, legt Mariëlle
uit. ‘Iedereen maakt in zijn leven bepaalde stressvolle
gebeurtenissen mee, maar sommige personen meer dan
anderen. Het idee van het kwetsbaarheid-stressmodel is

dat mensen met een hoge kwetsbaarheid weinig stressvolle
gebeurtenissen hoeven mee te maken om een psychose te
ontwikkelen, terwijl mensen met een lage kwetsbaarheid
veel stressvolle gebeurtenissen kunnen meemaken voordat
er bij hen een psychose zal ontstaan. Het doel van mijn
proefschrift was om de veronderstelde associatie tussen
stress en psychose verder te onderzoeken.’

Onderzoek
In de onderzoeken die Mariëlle in haar proefschrift
beschreef zijn drie groepen mensen met een verschillende
kwetsbaarheid voor psychose onderzocht: een groep
patiënten met een psychotische diagnose, broers en zussen
van deze mensen en mensen uit de algemene bevolking.
Bij haar onderzoeken gebruikte Mariëlle de Experience
Sampling Methode. Op het moment dat een horloge piept
worden vragen gesteld om na te gaan of mensen stress
hebben ervaren. Het gaat dan meestal om kleine dingen,
zoals onenigheid met je buren of een opdracht op je werk
die je als minder prettig hebt ervaren. Ook de gevoelens
en psychotische symptomen op het moment van de piep
worden nagevraagd. Zo kan in kaart worden gebracht hoe
mensen zich voelen nadat ze iets stressvols meemaken
en of ze dan bijvoorbeeld meer psychotische symptomen
vertonen.

tigt de uitkomsten van onderzoek elders. Natuurlijk waren
we ook geïnteresseerd welk mechanisme aan deze associatie ten grondslag ligt. De hypothese in dit onderzoek was
dat het mechanisme van sensitisatie een belangrijke rol
speelt. Sensitisatie wil zeggen dat mensen op een terugkerende stressor steeds sterkere reacties gaan vertonen.
In de resultaten zien we dat de groep met veel trauma
significant meer negatieve emoties vertoont en meer
psychotische ervaringen rapporteert na het meemaken van
kleine stressvolle gebeurtenissen in het dagelijks leven.
Deze mensen reageren dus gevoeliger op stress. Dit suggereert inderdaad dat het meemaken van trauma in de
kindertijd het proces van sensitisatie in gang heeft gezet
en deze mensen gevoeliger heeft gemaakt voor stress in
het dagelijks leven.‘

Genetisch risico
Uit een ander deelonderzoek van Mariëlle is gebleken dat
mensen met een verhoogd genetisch risico op het ontstaan
van een psychose een verhoogde cortisol (stresshormoon)
respons vertonen op stressoren die ze in het dagelijks
leven tegenkomen ten opzichte van een controlegroep.
Deze mensen reageren dus met een sterkere biologische
stressreactie op kleine stressvolle gebeurtenissen in het
dagelijks leven.

Trauma in kindertijd

Aanbevelingen

Mariëlle: ‘Om te onderzoeken of stress betrokken is bij het
ontstaan van psychotische symptomen hebben we een
belangrijke bron van stress onderzocht, namelijk het meemaken van traumatische ervaringen in de kindertijd, zoals
verwaarloosd worden of fysiek of seksueel misbruik. Het
blijkt dat trauma in de kindertijd vaker voorkomt in de
patiëntengroep dan in de familieleden en controlegroep,
wat suggereert dat trauma op de een of andere manier
betrokken is bij het ontstaan van een psychose. Dit beves-

Tot slot heeft Mariëlle nog enkele aanbevelingen voor de
praktijk: ‘Bij de GGD is het belangrijk dat gelet wordt op
signalen van trauma bij kinderen. Vroege opsporing kan
een psychose op oudere leeftijd wellicht voorkomen. Ook
voor behandelaren in de psychiatrie is het van belang te
kijken naar mogelijke trauma in het verleden. De verhoogde
stressgevoeligheid die ontstaat na het meemaken van
trauma zou dan een belangrijke focus van de behandeling
kunnen zijn.’

‘Wanneer signalen van trauma bij kinderen
worden herkend, kan een psychose op
latere leeftijd wellicht worden voorkomen.’
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4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1		Meerjarenbeleid
Het meerjarenbeleid van Mondriaan staat beschreven in
de nota Strategisch Beleid Mondriaan 2009 - 2012. De
ontwikkelingen om ons heen zijn turbulent en dynamisch.
Ze maken het vooruitzien over een langere periode tot
een steeds grotere uitdaging. In de beleidscyclus benutten we dan ook de mogelijkheid om het strategisch beleid
jaarlijks te herbevestigen en, waar nodig, op onderdelen
te actualiseren in het licht van de ontwikkelingen.

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

Toekomstvisie
Mondriaan heeft haar meerjarenstrategie geformuleerd
tegen de achtergrond van een aantal belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op onze organisatie.
Algemeen
‘Van inspannings- naar resultaatverplichting.’ Daarmee duiden we kort maar krachtig de ontwikkelingen in de GGZ
aan. ‘Wij doen ons best voor u’, is niet meer voldoende.
De patiënt, de overheid en de zorgverzekeraar eisen resultaten en willen dat de zorgverlener zich daartoe verplicht.
De patiënt verlangt snelle en doeltreffende zorg van hoge
kwaliteit. De overheid wil concurrentie in de zorg en in het
verlengde daarvan meer klantgerichtheid en lagere kosten.
En de zorgverzekeraar stuurt op kosten, kwaliteit en toegankelijkheid. Dat stelt hoge eisen aan de GGZ-instellingen. Er moet meer gepresteerd worden met dezelfde of
minder middelen. Steeds meer worden effectiviteit en
efficiency in de zorg kritische succesfactoren. Met echte

marktwerking moeten ze worden gerealiseerd. Het gaat
voortaan om bijzondere producten of ‘de beste zijn’ op
bepaalde domeinen. Niet alleen qua professionele waarden
(evidence-based; state of the art), maar ook in termen van
klantwaarden (snelheid, veiligheid, service en bejegening).
Wet- en regelgeving
Om de marktwerking te reguleren hanteert de overheid
het instrument van de wet- en regelgeving. Voor de GGZ
houdt dat ondermeer in:
• overheveling van de curatieve geestelijke gezondheidszorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) naar de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW)
per 1 januari 2008;
• invoering van DBC’s en Zorgzwaarte pakketten (ZZP’s)
als bekostigingssystematiek;
• bekostiging van forensische zorg via DBBC’s (Justitie);
• de AWBZ bleef voor onderdelen van de GGZ van kracht
en onderging een aantal veranderingen;
• invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en de gewijzigde rol van gemeenten.
Ook zijn er nogal wat ontwikkelingen op het gebied van
de patiëntenwetgeving. Er is een aantal nieuwe wetten in
voorbereiding, deels ter vervanging van bestaande wetgeving. Het betreft:
• de Wet cliëntenrechten zorg (ter vervanging van de
Kwaliteitswet, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de wet klachtrecht cliënten zorgsector en
de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst);
• de Wet verplichte GGZ (vervanging van de Wet BOPZ);
• de Wet forensische zorg (een nieuwe wet met een wettelijke omschrijving van het regime van de forensische
zorg).
Ontwikkelingen in de vraag
Naast de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving is er
ook sprake van veranderingen aan de vraagkant. De vraag
naar GGZ nam de afgelopen jaren toe en zal in de komende jaren, ondanks de bevolkingskrimp, nog verder toenemen door onder andere vergrijzing. De omvang van de
psychische problemen neemt toe. Daar komt bij dat de aard
van de vragen ook steeds duidelijker wordt. De maatschappelijke aandacht voor psychische problemen groeit. De
toenemende vergrijzing en de hieruit voortkomende specifieke eisen op psychisch vlak zijn een gegeven. Door de
verbetering in diagnostiek wordt de complexiteit van psychische problematiek steeds duidelijker.
Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben
zorgvragen op meerdere levensgebieden. Dat betekent
dat behandeling en begeleiding in samenhang voor de
patiënt/cliënt beschikbaar moeten zijn. Continuïteit is van
belang, omdat de zorgvragen vaak levenslang van aard
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zijn. Daarnaast is flexibiliteit nodig, omdat de zorgvraag
in tijd en intensiteit kan wisselen. Goede voorbeelden van
ambulante zorgvormen waarin deze elementen terugkomen
zijn Assertive Community Treatment (ACT), Functie ACT
(FACT) en Vroegtijdige Interventie Psychose (VIP). Investeren in de kwaliteit van zorg is nodig. Dit vraagt om een
betere beschikbaarheid van behandelingen, doorontwikkeling en implementatie van zorgprogramma’s, implementatie
van richtlijnen en meer inzet van en onderzoek naar effectieve zorgvormen.
Schaalvergroting
Bij de zorgverzekeraars heeft al sinds het verschijnen van
het plan Dekker een flinke nationale opschaling plaatsgevonden. Er zijn nu nog slechts vier substantiële verzekeraars, die alle vier landelijk inkopen en graag zaken
doen met een beperkt aantal grote, zorgbiedende partijen.
Aan de kant van de zorgaanbieders zien we eveneens een
dominante ontwikkeling van schaalvergroting. Zorgaanbieders kiezen veelal voor schaalvergroting als mogelijkheid om het brede regionale GGZ-aanbod kwalitatief verantwoord te blijven bieden en de kosten van specialisatie
betaalbaar te houden. Zij worden immers geconfronteerd
met twee tegengestelde bewegingen: terwijl de vraag
stijgt, dalen de opbrengsten onder druk van de marktwerking. Tegelijkertijd is er een opwaartse druk op het
kostenniveau (specifieke doelgroepen specifiek behandelen; innovatie en wetenschappelijk onderzoek).
Met de introductie van marktwerking is bovendien een
proces in gang gezet waarbij zorgaanbieders steeds meer
als marktgedreven ondernemingen functioneren. Gezocht
wordt naar nieuwe structuren en samenwerkingsallianties.
Enerzijds om de risico’s die voortvloeien uit het proces van
marktwerking af te dekken. Anderzijds om de kwaliteit
van de zorg te verhogen en vernieuwingen in te voeren.
Het tijdperk van GGZ-organisaties die voornamelijk vanuit
relatief dominante posities regionaal georganiseerd zorg
aanbieden (regionale exclusiviteit) is voorbij. Dat heeft
alles te maken met het veranderde en nog verder veranderende krachtenveld. Grote partijen in de GGZ hebben
door hun omvang mogelijkheden om in het werkgebied
van andere instellingen te penetreren, en doen dat ook.
Ook zien we nieuwe, kleinere aanbieders op de markt.
Verzekeraars die bij hun gunningbeleid competitief aanbod bevorderen, steunen dat. Kortom, de concurrentie is
intens en veelkleurig.
In de totale markt tekent zich een soort driedeling af:
• de deelmarkt van de langdurende zorg (FACT, eerste
lijn) waar ketengerichtheid en (sub)regionale inbedding
belangrijk zijn. De zorg is minder goed planbaar en
heeft in een aantal gevallen het karakter van subacute
zorg, respectievelijk spoedzorg;
• de deelmarkt ‘behandeling’ (protocollair, evidence-based,
op basis van zorgprogramma’s voor de kortdurende,
specialistische zorg en behandeling) met het belang van
scherpe marktproposities en een regionale en landelijke

oriëntatie. Het betreft doorgaans planbare zorg;
• de commerciële deelmarkt, niet alleen gericht op
gezondheidszorg, maar op het bredere terrein van
kwaliteit van leven. Tevens gericht op nieuwe marktsegmenten die tot nu toe niet bediend werden.
Toename bedrijfsvoeringrisico’s
De risico’s in de bedrijfsvoering nemen toe als gevolg van
de gewijzigde regelgeving. Zo zijn productieschommelingen voortaan rechtstreeks van invloed op de dekking van
kapitaalslasten, is de bekostiging afhankelijk van aanbestedingsresultaten en is de contracteerplicht komen te
vervallen.
De globale budgettering met bevoorschotting en substitutiemogelijkheden maakt plaats voor afrekening achteraf
op basis van geleverde DBC’s en ZZP’s zonder substitutiemogelijkheden en een cashflow na facturering. Deze factoren hebben de complexiteit in de bedrijfsvoering verhoogd
en het risicoprofiel van de zorginstellingen in betrekkelijk
korte tijd drastisch veranderd. Met als gevolg dat banken
strengere solvabiliteitseisen stellen en indringender dan
ooit tevoren het verloop van de exploitatieresultaten
(rendementsontwikkeling) volgen. Er worden zwaardere
eisen gesteld aan de professionaliteit van de bedrijfsvoering. De solvabiliteitseisen van externe financiers komen,
na wijziging van de bekostigingssystematiek van de bouw
en als gevolg van de toegenomen bedrijfsrisico’s, naar
verwachting te liggen op een minimum van 25 - 30%.
Arbeidsmarktontwikkeling
Tot 2012, maar ook voor de periode daarna, worden op de
arbeidsmarkt in de zorg grote tekorten verwacht. Door de
krapte op de arbeidsmarkt ontstaat concurrentie bij het
aantrekken van personeel. Om Het is een uitdaging voor
Mondriaan om het nog ongebruikte potentieel van de
arbeidmarkt in Zuid-Limburg en de nabij gelegen Belgische
en Duitse arbeidsmarkt aan te boren. Naar onze verwachting zijn er op de langere termijn ingrijpende innovaties
nodig zijn om de zorgvraag te kunnen beantwoorden.

Strategische keuzes kort samengevat
Mondriaan kiest voor de realisatie van een sterk, samenhangend en innovatief GGZ-netwerk in Zuid-Nederland
en, waar nodig of van toepassing, ook daarbuiten. Door
zorg, opleiding en onderzoek te integreren versterken zij
elkaar onderling. Zorg en behandeling blijven de primaire
kerntaak.
Zorg
Mondriaan is een geïntegreerde tweede- en derdelijns
geestelijke gezondheidszorgorganisatie met een brede
portfolio (basiszorg en specialistische zorg op basis van
zorgprogramma’s met een adherentie op minimaal het
niveau van (Zuid-)Limburg).
Opleiding
Mondriaan ambieert de vorming van een integraal, samenhangend en krachtig opleidingsnetwerk in Zuid-Nederland.
Dat doet zij ondermeer door bundeling van haar opleidings-
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activiteiten in de Mondriaan Academie en door aan te
sluiten bij het Opleiding- en onderwijsnetwerk Psychiatrie
regio Zuid-Nederland.
Onderzoek
Mondriaan diept de mogelijkheden van wetenschappelijk
onderzoek/academisering uit door zich te verbinden met
academische centra (waaronder de UM) en opleidingsinstituten. Dat doen we ook door de vorming van academische werkplaatsen en de Zorgacademie. De ambitie is
om samen met de academische centra een internationale
reputatie te vestigen op een aantal onderzoeksthema’s.

Specialisatie
Mondriaan biedt een gespecialiseerd aanbod van zorg,
ondersteuning, begeleiding en behandeling. De zorg
programma’s zijn daarbij zoveel mogelijk leidend. Evidencebased zorg en behandeling door middel van goed omschreven en wetenschappelijk getoetste, geprotocolleerde
werkmethodieken. In multidisciplinair verband draagt
Mondriaan die mee uit en ontwikkelt ze mede verder
(PsyQ, PsyCope). Eind 2009 waren de zorgprogramma’s
operationeel (zes bij PsyQ, FACT Integrale Zorg) of vergaand in ontwikkeling en uitwerking met een geplande
implementatie (drie bij PsyQ, drie bij Verslavingszorg,
zeven bij Kinderen & Jeugdigen).

Strategische keuzes nader toegelicht
Langdurende, complexe zorg
Mondriaan oriënteert zich op zorg die bijdraagt aan herstel
van de groep mensen die niet alleen last heeft van een
(meestal lang durende) ernstige psychische aandoening,
maar ook van de gevolgen ervan (moeite met het vinden
of behouden van werk, met sociale en/of intermenselijke
contacten en relaties, met zelfstandig wonen).
Dat doet Mondriaan door:
• in te zetten op herstelondersteunende zorg (bejegening
daarop afstemmen, het eigen levensverhaal van de
cliënt centraal stellen, gebruik maken van ervaringskennis, verbeteren van de kwaliteit van leven is basaal
uitgangspunt voor de zorg);
• de nodige, herstelondersteunende zorgfuncties in
samenhang beschikbaar te stellen via een geïntegreerde,
multidisciplinaire benadering;
• uitdrukkelijk te kiezen voor een maatschappelijke
oriëntatie. Daarvan getuigt de organisatie van de uitvoerende zorg door FACT-teams. Deze teams leveren
een belangrijke bijdrage aan verbindingen in zorg en
samenleving die nodig zijn om herstel en participatie
van mensen met ernstige psychische aandoeningen
te bevorderen. Door participatie in het platform Werk
2000 draagt Mondriaan bij aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen die als gevolg van hun psychische aandoening op dit punt achterop zijn geraakt.
Met deze verbindingen versterkt Mondriaan haar sociale
betrokkenheid en maatschappelijke rol en komt zij op
voor de belangen van cliënten. Voor antwoorden op hun
vragen zijn meer partijen nodig.
Mondriaan legt zich vanuit dit principe toe op versterking
van haar brugfunctie naar reguliere maatschappelijke
voorzieningen als het welzijnswerk, schuldhulpverlening,
(sport)verenigingen, woningbedrijven en arbeidsreïntegratiebureaus. Mondriaan biedt deze partijen steun
waar nodig, zodat zij een adequate functie kunnen
vervullen voor de doelgroep. De regievoering voor dergelijke steunsystemen ziet Mondriaan als een taak van de
gemeenten.

Kenniscentra
Inherent aan voorgaande punten is de keuze voor de
ontwikkeling van expertisecentra met een tweede- en
derdelijns karakter met bovenregionale uitstraling. Dit
betekent een intensivering van de samenwerking met
gespecialiseerde partners in de keten, met kennisinstellingen als universiteiten en anderen. Het uitdragen en delen
van expertise/kennis is essentieel.
Het Kenniscentrum PsyCope ontwikkelde een overdraagbaar, integraal en praktisch hanteerbaar model ter verrijking van de arbeid van professionals die werkzaam zijn
voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Met
een aantal partnerinstellingen vormden we intussen een
kennisnetwerk. De divisie Ouderen ontwikkelt een kennisen expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen bij
ouderen. Samen met Atrium MC bouwt de divisie bovendien aan het GeheugenCentrum Parkstad.
Opleiding
Mondriaan streeft naar een integraal, samenhangend
en krachtig opleidingsnetwerk in Zuid-Nederland. Op
die manier wil zij de professionals ondersteunen bij hun
vakontwikkeling en de instroom van (schaarse) professionals in haar organisatie borgen. Specialisatie van zorg en
behandeling aan de hand van ontwikkeling van zorgprogramma’s maakt het wenselijk en nodig dat de opleiding
van gespecialiseerde professionals daarop aansluit.
Wetenschappelijk onderzoek
Mondriaan levert een substantiële bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek/academisering. Academische werkplaatsen bevorderen een inhoudelijk en financieel gunstig
onderzoeksklimaat op de verschillende locaties. Mondriaan
heeft bestaande en academische werkplaatsen in ontwikkeling bij Ouderenzorg, Angststoornissen, Stemmingsstoornissen, Complexe psychiatrische problematiek (severe
mental illness), Neuropsychiatrie, Forensische Kinder- en
Jeugdpsychiatrie, Verslavingszorg (MAIAR) en Kinder- en
Jeugdpsychiatrie (met een academische impuls door de
recente, interne opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater
en de voorgenomen invulling van een academische leerstoel binnen de divisie).
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Segmentering
Mondriaan kiest voor profilering van producten/specialismen op specifieke markten (marktsegmenten) wanneer ze
daarmee specifieke en soms nieuwe doelgroepen kan bedienen. Het gaat daarbij om verdere ontwikkeling van de
gespecialiseerde GGZ: effectieve zorg op doelmatige wijze
organiseren en zich met een aantrekkelijk servicemodel
richten op verschillende marktsegmenten. De besluitvorming over de deelname aan PsyQ, de participatie in RoderSana, het licentiehouderschap van www.alcoholdebaas.nl
en het partnerschap met betrekking tot Zorgkanaal en
Beeldconsult moeten in dat licht worden gezien.
Mondriaan, Mainport en Intertec zijn initiatiefnemers van
het traject Comfort Meeting Point (Zorgkanaal).
In dit traject bundelen de initiatiefnemers hun krachten
met Atrium MC, Meander, Licom, Vebego, Rabobank, Huis
voor de Zorg, TV-Limburg en Open Universiteit om gezamenlijk producten en diensten te ontwikkelen en deze via
breedbandfaciliteiten onder meer in de vorm van beeldconsult interactief via TV of PC aan derden ter beschikking
te stellen. In dit verband heeft Mondriaan reeds met goed
resultaat geëxperimenteerd met interactief beeldcontact
tussen psychiater en huisarts en tussen psychiater, huisarts en patiënt/cliënt.
Samenwerking en concurrentie
Mondriaan kiest voor samenwerking in verschillende vormen (fusie, joint ventures en andersoortige allianties).
Gedurende de afgelopen jaren is Mondriaan door middel
van een aantal fusies gegroeid. Daarmee leverde Mondriaan
een belangrijke bijdrage aan de organisatie van een dekkend GGZ-netwerk in Zuid-Limburg. Het betreft een
verzorgingsgebied met de regio’s Parkstad Limburg,
Maastricht Heuvelland en Sittard-Geleen. Totale omvang:
zo’n 656.000 inwoners. Mondriaan overweegt momenteel
geen schaalvergroting door middel van een fusie.
Door de marktwerking verliest de traditionele regionale
indeling geleidelijk aan haar betekenis. In samenwerking
met RIAGG Zuid nam Mondriaan in 2009 de PsyQ-vestigingen in Eindhoven en Tilburg in gebruik, na overname
van Parnassia.
De samenwerkingsverbanden die Mondriaan in het verslagjaar aanging, staan in paragraaf 2.4 (samenwerkingsrelaties). Samenwerking sluit de keuze om op onderdelen
te concurreren niet uit. Mondriaan waarborgt echter de
continuïteit van zorg en behandeling in de keten.

4.2.		 Algemeen beleid 2009
		 (bestuursverslag)
Deze paragraaf behandelt de beleidsspeerpunten van
Mondriaan in 2009. Hij beschrijft de voornemens en doelstellingen die we formuleerden en de resultaten die we
in 2009 bereikten. Het is een bestuursverslag op hoofdlijnen. De details staan in de desbetreffende onderdelen
van het maatschappelijk verslag. We eindigen deze paragraaf met een korte vooruitblik op wat Mondriaan in 2010
zoal te wachten staat.

Patiëntperspectief: toegankelijkheid, veiligheid en
kwaliteit van zorg
De verdere verbetering van de toegankelijkheid, veiligheid
en kwaliteit van zorg kreeg in 2009 veel aandacht.
Toegankelijkheid
Ter bevordering van de toegankelijkheid streeft Mondriaan
ernaar om de basiszorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te
brengen. In Maastricht en in Heerlen zijn daarom alle zorgprogramma’s van Mondriaan beschikbaar. En daarom ook
bieden we langdurende zorg in de wijken aan. Inmiddels
telt Zuid-Limburg elf wijkteams.
Omwille van de betaalbaarheid concentreren we minder
voorkomende, specialistische functies. In die gevallen
vragen we de cliënt te reizen. Mondriaan is met Kinderen
& Jeugdigen behalve in Maastricht en Heerlen nu ook
actief in Herten (Roermond). Eind 2009 openden we daar
een kliniek voor jongeren met middelenafhankelijkheid.
Samen met Riagg Zuid namen we twee PsyQ-vestigingen
(Eindhoven en Tilburg) van PsyQ Parnassia over en namen
de exploitatie daarvan op ons. Ook RoderSana, de verslavingskliniek in Oirschot, opende begin 2009 haar deuren.
Het zorgaanbod van Mondriaan reikt intussen verder dan
Limburg en Brabant. Re-set (www.Re-Set.nu), onze
dochteronderneming, biedt internetbehandeling volgens
de formule ‘alcoholdebaas.nl’. Daarnaast werken we met
andere partners aan de verdere ontwikkeling van hulpverlening via het e-web.
Lange wachttijden blijven een knelpunt in de GGZ. Er is
veel vraag naar zorg, maar het budget is beperkt. Toch
lukt het de divisies Ouderen en Kinderen & Jeugdigen om
zonder wachttijden te werken. Een belangrijke bijdrage
aan de toegankelijkheid. Ook de andere divisies werken
hard en succesvol aan het verbeteren van de toegang
tot de zorg. In 2009 wilden we minimaal voldoen aan de
Treeknormen. Dat doel haalden we voor de patiënten die
na de aanmelding beginnen met een klinische behandeling
en voor cliënten begeleid wonen. Bij 82% van de patiënten
die in 2009 een ambulante behandeling aanvingen, startte
deze binnen 98 dagen na de aanmelding. Daar ligt voor
Mondriaan dus nog een uitdaging.
Om de toegankelijkheid van Mondriaan voor de verwijzers
te verhogen, is het zaak de aanmelding te vereenvoudigen
en het aantal ‘voordeuren’ te reduceren. Daarin slaagden
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we in 2009 als concern nog onvoldoende. De toegankelijkheid laat per divisie een gedifferentieerd beeld zien. Dit
thema staat hoog op de concern beleidsagenda 2010 - 2011.
Veiligheid
Veiligheid staat in de samenleving hoog op de agenda.
Mondriaan heeft, als onderdeel van de samenleving, een
belangrijke taak hierin. De veiligheid van de patiënt is
geen geïsoleerde aangelegenheid. In 2009 formuleerden
we de contouren van een integraal veiligheidsbeleid. Ons
uitgangspunt: bescherming van patiënten, medewerkers
en maatschappij is onlosmakelijk verbonden met de doelstelling van Mondriaan.
We maakten in het verslagjaar een goede beweging in
het terugdringen van dwang- en drangtoepassingen en
realiseerden het begin van een cultuuromslag. Tempo
en accenten verschillen binnen de organisatie, maar de
impact is alom merkbaar. Belangrijke ingrediënten van die
cultuuromslag: minder afdelingsregels, meer aanwezigheid,
daadwerkelijk contact met oog voor eigen verantwoordelijkheid van de patiënt, aandacht voor de eigen rol van
medewerkers in (dreigende) conflictsituaties en hoe hierin
bij te sturen. Deskundigheidsbevordering richtten we op
deze aspecten en werkten we uit in een meerjaren ontwikkelingsperspectief.
In 2009 realiseerden we ten opzichte van 2008 een duidelijke afname van de separatie van gedwongen en vrijwillig
opgenomen patiënten (ruim 30%). Ook de duur van de
separaties was 36% lager dan in 2008. Daarmee behaalde
Mondriaan haar beoogde doelstelling (10% vermindering
ten opzichte van 2008) ruimschoots. Meer gedetailleerde
resultaten en overige aspecten rondom patiëntveiligheid
(suïcidepreventie, medicatieveiligheid, middelenbeleid)
staan in de paragrafen 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5.
Kwaliteit van zorg
Ook in 2009 zetten we weer goede stappen in het herinrichtingsproces van de divisies naar zorgprogramma’s. De
invoering van zorgprogramma’s is een veelzijdig, complex
en ingrijpend veranderingsproces. De aanloopperikelen
binnen de divisie PsyQ, de divisie met de meeste zorgprogramma’s, bevestigden dat. Het verslagjaar 2009 stond
voor deze divisie in het teken van herstel van de balans.
Aanpassingen in structuur, processen, werkwijzen en
systemen kwamen daarin samen. Het proces vroeg veel
directionele en bestuurlijke aandacht en verliep naar
tevredenheid.
Eind 2009 waren de zorgprogramma’s operationeel (zeven
in het circuit Volwassenenzorg, waarvan zes bij PsyQ en
een bij FACT Integrale Zorg) of ver ontwikkeld en uitgewerkt met een geplande implementatie (drie bij PsyQ,
drie bij Verslavingszorg, zeven bij Kinderen & Jeugdigen).
De zorgprogrammering vormt een belangrijke impuls
voor de ontwikkeling van richtlijnen en evidence-based
behandelprogramma’s alsmede de invoering en het
onderhoud daarvan. De programmaleiders/managers zorg
hebben op dat punt een belangrijke rol en verantwoor-

delijkheid. In 2009 werden in de divisies Verslavingszorg,
PsyQ en Kinderen & Jeugdigen programmaleiders/managers zorg benoemd. Bij de divisies Integrale Zorg was de
benoeming al in een eerder stadium gerealiseerd.
Mondriaan vindt het belangrijk om aan patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden
duidelijkheid te verschaffen over wat zij van ons kunnen
verwachten. Wat onze zorg inhoudt, wat de kosten ervan
zijn en welke resultaten wij ermee bereiken. Om die reden
verantwoordt Mondriaan zich op concernniveau aan de
hand van de prestatie-indicatoren (zie paragraaf 4.4.1).
Wij willen echter ook een beeld hebben (en aan belanghebbenden kunnen geven) van de effecten van onze
behandeling en zorgverlening op het niveau van de afzonderlijke zorgprogramma’s. Daarvoor willen we in alle zorgprogramma’s een vorm van zogenoemde Routine Outcome
Monitoring (ROM) invoeren. De ontwikkeling en invoering
van ROM staat landelijk nog in de kinderschoenen.
Mondriaan is er dan ook trots op dat sinds 1998 de Zorgmonitor in Maastricht operationeel is en sinds 2004 in heel
Zuid-Limburg. Ondertussen is de ROM deel van onze dagelijkse praktijk. Hiermee zijn Zuid-Limburg en Mondriaan
koploper in Nederland. De GGZ Zorgmonitor is een belangrijk kwaliteitsinstrument en bepaalt de keuzes voor zorgvernieuwing in de divisies Integrale Zorg. Door de flexibiliteit van de Zorgmonitor kunnen we aan soortgelijke
ontwikkelingen binnen andere circuits eveneens constructief bijdragen. Met PsyQ (de vier K’s) en Verslavingszorg
zijn dergelijke trajecten in de loop van 2009 in gang gezet.
In paragraaf 4.4.1 gaan we verder in op de mogelijkheden en
ontwikkelingen van de Zorgmonitor in het afgelopen jaar.

Leren en groeien perspectief:
opleiding, onderzoek, HRM-Beleid
Opleiding
Belangrijke speerpunten van het opleidingsbeleid in 2009
zijn de afstemming van opleiding en competentieontwikkeling op de zorgprogrammering en de ontwikkeling van
een samenhangend opleidingsnetwerk in Zuid-Nederland.
Mondriaan streeft naar een integraal, samenhangend en
krachtig opleidingsnetwerk in Zuid-Nederland. Op die
manier wil zij de professionals ondersteunen bij hun vakontwikkeling en de instroom van (schaarse) professionals
in haar organisatie borgen. Specialisatie van zorg en behandeling aan de hand van zorgprogrammaontwikkeling maakt
het wenselijk en nodig dat de opleiding van gespecialiseerde professionals daarop aansluit. De divisies Verslavingszorg, Kinderen & Jeugdigen en PsyQ actualiseerden in
2009 hun opleidingsplannen en pasten hun deskundigheidsbevordering aan aan de zorgprogrammering.
In de loop van 2009 vonden de voorbereidingen plaats
voor de oprichting van OOR Psychiatrie Zuid-Nederland.
Dit is een regionaal netwerk van opleidingsinstellingen die
onderling samenwerken. Het heeft tot doel het borgen
van voldoende opleidingsplaatsen psychiatrie binnen
de regio Zuid-Nederland en het uitbrengen van een
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gezamenlijk advies voor de verdeling van de beschikbare
plaatsen over de opleidingsinstellingen. Tevens bewaakt
dit netwerk de kwaliteit van de A-opleiding en het daarbij
behorende curriculum.
Voor de ontwikkeling van de verschillende opleidingen, de
Zorgacademie Parkstad Limburg en de interne bundeling
van het beheer van alle opleidingen in de Mondriaan Academie verwijzen we naar paragraaf 4.5.
Onderzoek
Belangrijk beleidsspeerpunt in 2009 was de verdere
bevordering van het onderzoeksklimaat binnen Mondriaan.
Daaraan gaven we in 2009 een positieve impuls door
de visie op de samenwerking tussen het MUMC+, een
bestuurlijk samenwerkingsverband tussen het azM en de
UM, en Mondriaan te actualiseren. Een geactualiseerde
visie op samenwerking is wenselijk voor internationaal
competitief en excellent onderzoek. Mondriaan heeft de
ambitie om, in samenwerking met andere GGZ- partners,
een aantal zorgprogramma’s in de positie van academische
werkplaats te brengen. Inmiddels hebben we bestaande
en academische werkplaatsen in ontwikkeling bij Ouderenzorg, Angststoornissen; Stemmingsstoornissen, Complexe
psychiatrische problematiek (severe mental illness), Neuropsychiatrie, Forensische Kinder- en Jeugdpsychiatrie,
Verslavingszorg (MAIAR). Recentelijk kreeg Kinder- en
Jeugdpsychiatrie een academische impuls door de opleiding
tot kinder- en jeugdpsychiater binnen te halen. De voorgenomen invulling van een academische leerstoel binnen
de divisie wisten we in 2009 nog niet te realiseren.
Voor de verdere ambities en werkzaamheden van de commissie Wetenschappelijk Onderzoek verwijzen wij naar
paragraaf 4.5. Bijlage B bevat een overzicht van nieuw,
lopend en afgerond wetenschappelijk onderzoek binnen
Mondriaan. Gezien het belang van het wetenschappelijk
onderzoek kozen we ervoor dit als een rode draad door
het maatschappelijk verslag te laten lopen.
HRM-beleid
Mondriaan maakt een veranderingsslag door als gevolg
van de ontwikkelingen in de zorg.
Deze vragen om een aanpassing van de bedrijfsprocessen
en de werkwijzen. We willen, juist in deze tijden, ook het
HR-beleid blijven innoveren. Daarvoor namen we in 2009
een aantal initiatieven.
We actualiseerden de nota HR-strategie van Mondriaan.
De nota beschrijft op passende wijze hoe we creatief
en stimulerend personeelsmanagement, gericht op de
ontwikkeling van medewerkers, de komende jaren willen
invullen. In 2010 bespreken we de nota Mondriaan breed.
De nota vervangt dan de ambitienota Strategisch Human
Resources Management 2007 - 2010.
Ook participeerden we in het traject ‘Goed werkgeverschap en goed werknemerschap’ onder begeleiding van
het IVA. Dat leidde in 2009 tot een nadere definiëring
van ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed werknemerschap’.

In 2010 zetten we dit initiatief op divisieniveau voort om
draagvlak te intensiveren en een gemeenschappelijke taal
rond dit thema te realiseren.
In goed overleg met de werknemersorganisaties vernieuwden we in 2009 ons Doorlopend Sociaal Plan (DSP). Dat
resulteerde in een compact DSP voor Mondriaan, gebaseerd
op uitgangspunten. We kregen die kans omdat de context
van onze organisatie dat volgens de werknemersorganisaties rechtvaardigt:
• de medezeggenschapsstructuur van Mondriaan borgt
maximale invloed van de medewerker op de beslissingen
die voor hem relevant zijn;
• het HR-beleid kenmerkt zich door ‘binden en boeien
van medewerkers’ en is gericht op groei, ontwikkeling
en optimaal benutten van ieders talenten. Dit staat in
de strategische HR-notitie;
• het management en medewerkers hebben de begrippen
‘goed werkgeverschap’ en ‘goed werknemerschap’
gedefinieerd en geaccepteerd.

Processen perspectief
Ook in 2009 staken we veel energie in de aanpassing van
onze werkwijzen en systemen.
De veranderingen in de financiering van de zorg, waaronder
de invoering van DBC’s en ZZP’s, maakten dat noodzakelijk.
De werkgroep registratie en vastlegging ging voor in het
proces van borging van een optimale registratie en vastlegging in de dossiers. Belangrijk onder andere voor een
tijdige en juiste facturering. De bevindingen uit de AO/ICaudits lieten in 2009 een stijgende lijn zien. Tevens toonden ze dat we nog niet daar zijn waar we willen zijn. Ook
voor 2010 blijft dit een punt van aandacht.
Onder leiding van de Stuurgroep ZZP troffen we de nodige
maatregelen om per 1 januari 2010 de AWBZ-productie te
kunnen factureren op basis van ZZP’s. We pasten de aansturing aan van het proces van indicatiestelling. We voerden
de registratie van aard en omvang van zorgactiviteiten op
cliëntniveau in. En we installeerden een nieuwe release
van de facturatiemodule. Met behulp van business intelligence en de toepassing van nieuwe applicatie ontstond
geleidelijk aan inzicht in de kostprijs en de resultaatbijdrage per activiteit. In 2010 vervolgen we de verfijning
van dit proces.
De oplevering van het Crescendoproject was een belangrijke mijlpaal. We realiseerden daarmee een adequate en
op de toekomst gerichte informatieorganisatie. Het is
nu van belang om binnen Mondriaan het bewustzijn te
vergroten van een juist, uniform en tijdig gebruik van de
mogelijkheden die het Crescendoproject biedt.
Daartoe zetten we de nodige acties uit. Bijvoorbeeld aanvullende opleidingen verzorgen voor management en
andere gebruikers.
Door standaardisering wonnen de managementrapportages
in 2009 aan kwaliteit.
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Eind 2009 / begin 2010 rondden we de invoering van het
nieuwe, toekomstbestendige Elektronisch Patiëntendossier
(EPD) af. In 2010 ligt er nog een omvangrijke taak om de
invoering tot een succes te maken.

Financieel perspectief
Mondriaan behaalt over 2009 een positief exploitatieresultaat van ¤ 4,1 miljoen, waarvan ¤ 1,9 mln. wordt
verklaard door bijzondere, eenmalige posten. Rendement
(resultaatratio) van 3,0% (begroot 2,1 %).
De solvabiliteit (EV/Opbrengsten, enkelvoudig, stijgt van
9,7% per eind 2008 tot 11,8% per eind 2009.
Verder verwijzen wij naar paragraaf 4.10 (financieel beleid).

Vooruitblik 2010
Een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen ligt voor ons. We
noemen er een paar.
De invoering van het nieuwe EPD. We hopen op het einde
van 2010 een kwalitatief goed en ondersteunend dossier
beschikbaar hebben.
Nu FACT op stoom is verwachten we met minder bedden
te kunnen volstaan. Het omzetten van klinische zorg naar
ambulante zorg vinden we een grote, spannende en wenselijke uitdaging.
De ambitie achter Werk 2000 gaan we in 2010 omzetten in
het realiseren van 200 plaatsen, samen met partnerorganisaties als bijvoorbeeld der Sjtiel.
Het verbeteren van de patiëntveiligheid is komend jaar één
van de centrale thema’s, inclusief het terugdringen van
middelengebruik. De patiëntveiligheid zal samen met de
veiligheid voor onze medewerkers en de maatschappelijke
veiligheid in een integraal beleid gebundeld worden. We
hechten groot belang aan een cultuur waarin veiligheid
bewust beleefd en gedragen wordt door de medewerkers
en waarin risico’s worden beheerst en verminderd. Hierdoor voorkomen wij schade aan onze patiënten, medewerkers en omgeving.
Het komend jaar verwachten wij een impuls te kunnen
geven aan ons hulpaanbod via internet en andere digitale
communicatiekanalen (Zorgkanaal; Beeldconsult).
We willen in 2010 graag starten met de nieuwbouw voor
de divisie Ouderen. Voor de financiering daarvan worden
momenteel de voorbereidingen getroffen.
Na een vliegende start in 2009 verwachten we veel van
het Kenniscentrum Psycope, zowel in Mondriaan verband
als met partners. Tot slot, terwijl de organisatie groter
wordt, willen we blijven werken aan het versterken van de
verbinding tussen de waarden van onze patiënten, onze
professionals, de verwijzers en de verzekeraars. Eén van
de speerpunten van beleid daarbij is de verhoging van de
toegankelijkheid.

4.3.		 Algemeen kwaliteitsbeleid
Mondriaan onderschrijft de visie op kwaliteit die uitgaat
van een integraal kwaliteitssysteem dat voorziet in een
streven naar een permanente kwaliteitsverbetering. We
formuleren het kwaliteitsbeleid niet apart van het instellingsbeleid. Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen de
noodzakelijke organisatieontwikkelingen.
Op basis van het auditjaarprogramma zijn vijf interne
audits uitgevoerd. Auditresultaten vertalen we naar
verbeterpunten en -acties en registreren we in een verbeterregister. Het verbeterregister is een instrument om
de voortgang van de verbeteracties te bewaken en te
verantwoorden. Met behulp van het verbeterregister zijn
ook de resultaten geborgd van het Medewerkerstevredenheidonderzoek (juni 2009).
Het beheer en de toegankelijkheid van kwaliteitsdocumenten zoals procedures en protocollen zijn in 2009 verder
verbeterd. Elke medewerker beschikt nu, via het intranet,
over dezelfde actuele en vastgestelde informatie.
In het najaar voerde een externe auditor de tweede HKZvervolgaudit uit. Het kwaliteitssysteem van Mondriaan
werkt en wordt goed onderhouden. Dat is de hoofdconclusie van deze audit. De negen geconstateerde tekortkomingen (minors) hebben we binnen de gestelde termijn
opgelost. Aandachtspunten voor 2010: (patiënt)veiligheid,
meten van klantwaardering, actualisatie van werkprocessen en HKZ-(her)certificering.

cécile henquet

Behandeling van cannabisgebruik
bij psychose
Cécile Henquet, psycholoog, promoveerde in

fundamenteel onderzoek in het azM waar met

Het gebruik van hasj en weed is de laatste jaren in ons
land steeds normaler geworden. Veel mensen roken wel
eens een joint en zelfs dagelijks blowen hoeft niet meteen
tot problemen te leiden. Schattingen over het gebruik
gaan ervan uit dat circa 15-20% van de volwassenen in
Nederland regelmatig cannabis gebruikt. Bij mensen met
psychotische stoornissen gebruikt naar schatting 60%
regelmatig cannabis. Uit onderzoek bestaan aanwijzingen
dat met name mensen met een kwetsbaarheid voor psychose, extra gevoelig kunnen zijn voor de gevolgen van
cannabis. Cecile: ‘De vraag is: word je psychotisch van
cannabis of verzacht het juist de psychotische symptomen?
Veel patiënten zeggen cannabis te gebruiken als een soort
zelfmedicatie waardoor zij bijvoorbeeld minder angstig zijn,
minder stemmen horen of minder last hebben van de bijwerkingen van medicatie. Uit onderzoek blijkt echter dat
op langere termijn het gebruik van cannabis bij patiënten
met een psychotische aandoening vaak gepaard gaat met
een minder gunstig ziektebeloop en met meer ziekenhuisopnames.’

behulp van PET-scans de neurochemische

Studie

2006 op onderzoek naar de relatie tussen
cannabisgebruik en psychose. Zij is werkzaam
bij de Capaciteitsgroep Psychiatrie van de
Universiteit Maastricht en werkt een dag per
week bij Mondriaan. Op dit moment verricht
Cécile onderzoek naar de effecten van
Motiverende Gespreksvoering & Cognitieve
Gedragstherapie voor cannabisgebruik bij
psychose. Daarnaast is zij betrokken bij

veranderingen in de hersenen bij cannabisgebruik worden onderzocht.

Binnen Mondriaan wordt, in samenwerking met de Universiteit Maastricht, een studie verricht naar de behandeling
van patiënten met psychotische stoornissen die veelvuldig
cannabis gebruiken. In de studie wordt de effectiviteit van

‘Cannabisgebruik als zelfmedicatie werkt op lange
termijn vaak averechts.’

een nieuwe vorm van behandeling, namelijk Motiverende
Gespreksvoering in combinatie met Cognitieve Gedragstherapie voor Psychosen (mi & cgt), vergeleken met de
traditionele behandeling aangevuld met schriftelijke informatie over cannabisgebruik. mi & cgt is bedoeld als aanvulling op de behandeling die patiënten op dat moment
krijgen (vaak medicatie en gesprekken) en vervangt deze
dus niet. Cécile: ‘Met deze studie, die duurt tot september
2012, willen we meer inzicht krijgen in de werkzaamheid
van deze vorm van behandeling. Met andere woorden, in
welke mate en in welk tempo de behandeling de problemen
doet afnemen en de kwaliteit van leven en het psychisch
functioneren van de deelnemende cliënten doet toenemen.
Ook willen we meer inzicht krijgen in welke mensen nu
het meeste baat zouden kunnen hebben bij deze vorm van
behandeling. Om dit in kaart te brengen wordt aan het
begin van, tijdens en aan het einde van de studie een aantal vragenlijsten afgenomen en urineonderzoek gedaan.’

Experience Sampling Methode
Er wordt gebruik gemaakt van de Experience Sampling
Methode, een gestructureerde dagboekmethode. De proefpersonen dragen een speciaal horloge dat twaalf keer
per dag op een willekeurig tijdstip piept. Op dat moment
moeten ze in een dagboek enkele gegevens noteren,
onder andere waar ze zijn, wat ze op dat moment doen,
hoe ze zich voelen, met wie ze samen zijn, wat ze denken,
en dergelijke. Ook wordt bijgehouden wanneer ze drinken,
eten, slapen en wat de mate is van zucht naar cannabis en
blowen. Dit levert informatie op over wanneer en waarom
mensen cannabis gebruiken in het dagelijks leven en wat
de effecten daarvan zijn op symptomen.
De experimentele behandeling mi & cgt bestaat uit gemiddeld 24 gesprekssessies van 45-60 minuten. In de gesprekssessies zal de nadruk niet specifiek liggen op het stoppen
met cannabisgebruik, maar zal de behandelaar vooral
behulpzaam zijn bij het
analyseren van de eigen
keuzes en wensen van
betrokkene en het vormgeven daarvan.
hulpverleners zal dit
leiden tot meer arbeidssatisfactie in de zorg
voor deze doelgroep.
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4.4.		 Kwaliteitsbeleid ten aanzien
		 van patiënten
4.4.1. Kwaliteit van zorg GGZ
Prestatie-indicatoren
Mondriaan levert de gegevens van de prestatie-indicatoren
conform richtlijn aan via Zichtbare Zorg. In 2009 was een
aantal indicatoren nog facultatief. Hierover doen we nog
geen verslag. De set prestatie-indicatoren die specifiek is
ontwikkeld voor de forensische zorg kwam recent beschikbaar. Deze gaan we in 2010 voor het eerst gebruiken. Dat
is de landelijke afspraak. Voor het verslagjaar 2009 gebruikten we de indicatoren voor de forensische zorg zoals
beschreven in de basis 2007-2008. De gegevens voor
de prestatie-indicatoren komen uit het zorgregistratiesysteem (Psygis), het EPD, de Consumer Quality Index
(CQ-index) en de Zorgmonitor. De Zorgmonitor is een
samenhangende set meetinstrumenten die we afnemen in
samenwerking met de UM.

Effectiviteit van zorg
Bereik preventie
De verslaglegging over het preventiebereik beperkte
Mondriaan in 2009 tot de risicogroepen mensen met
depressieve klachten en mensen met overmatig alcoholgebruik. Preventiebereik meten we door na te gaan hoeveel benaderde personen voor een preventieactiviteit ook
daadwerkelijk aan een activiteit hebben deelgenomen. In
totaal was het bereik voor de beide risicogroepen door
Mondriaan 94%.
Verandering in ernst problematiek
De CQ-index meet deze prestatie-indicator. Het oordeel
is positief als de patiënt ervaart dat de ernst van de problematiek afneemt of stabiliseert door de behandeling.
In 2008 is de waardering van de ambulante zorg voor
volwassenen gemeten. Driekwart van de onderzochte
patiënten gaf aan er door de ambulante behandeling op
vooruit gegaan te zijn.
In 2009 is met de CQ-index de waardering van de klinische
zorg voor volwassenen gemeten. Van de ondervraagde
patiënten gaf 83% aan door de behandeling meer greep
op de klachten te hebben.

Qol-scale (Oliver, J.P., Huxley, P.J., Priebe,S., et al 1997
Measuring the quality of life of severely mentally ill people using the Lancashire Quality of Life Profile. Social
Psychiatry Psychiatric Epidemiology. 32, 76-83). Hierop is
ook de MANSA van Priebe geïnspireerd.
Van de 427 patiënten waarbij de Qol-schaal is gemeten,
is de kwaliteit van leven voor 20% van de patiënten beter,
voor 15% slechter en voor 65% gestabiliseerd.
Rehabilitatie
In de Zorgmonitor is het meetinstrument CAN (Camberwell
Assessment of Need) ingevoegd. Hiermee meten we de
onvervulde zorgwensen. We namen de CAN af bij 42% van
de patiënten met een ernstige psychische aandoening die
minimaal één jaar waren ingeschreven.
Drop-out
Van alle patiënten die in 2009 de behandeling beëindigden,
stopte de patiënt de behandeling eenzijdig in 7,5% (11%
in 2008) van de gevallen. Het is opvallend dat dit percentage 27 bedraagt voor de diagnosegroep ‘aan een middel
gebonden stoornissen’.

Veiligheid
Continuïteit bij verandering van zorgsoort.
Na ontslag uit de kliniek had 3% van de patiënten in 2009
binnen veertien dagen een face to face contact met een
hulpverlener.
Informatie over bijwerking van medicijnen
55% van de patiënten die de CQ-index klinisch invulde,
gaf aan geïnformeerd te zijn over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen.
Veilig voelen op de afdeling
83% van de patiënten gaf aan zich veilig te voelen op de
afdeling.

Cliëntgerichtheid

Verandering in dagelijks functioneren
Deze prestatie-indicator wordt gemeten met de BPRS
(Brief Psychiatric Rating Scale). Deze is opgenomen in
de Zorgmonitor. Op basis hiervan blijkt dat van de 343
personen waarbij de BPRS tenminste twee keer is afgenomen, het dagelijks functioneren van 16% is verbeterd, bij
14% is verslechterd en in 60% van de gevallen is gestabiliseerd.

Wachttijd
Er bestaat een uniforme maat om de wachttijden van GGZinstellingen landelijk te vergelijken. De definitie van wachttijd is in dit geval het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum waarop enige behandeling start. Bij
82% van de patiënten die in 2009 een ambulante behandeling begonnen, startte deze binnen 98 dagen na de
aanmelding (96% in 2008). Van de patiënten die na de
aanmelding begonnen met een klinische behandeling,
gebeurde dit in 100% van de gevallen binnen een termijn
van 105 dagen (99% in 2008). Voor de functie RIBW startte
in 100% van de gevallen het begeleid wonen binnen een
termijn van 147 dagen.

Kwaliteit van leven
Om de verandering in de ervaren kwaliteit van leven te
meten, maken we gebruik van de Qol-schaal, onderdeel
van de Zorgmonitor. De Qol-schaal, ook wel de Maastrichtse Qol scale genoemd, is gebaseerd op de Lancashire

Bijwerkingen van medicijnen
Een van de resultaten van het onderzoek met de CQ-index
was dat 88% van de patiënten aangaf geen last te hebben
van bijwerkingen van medicijnen. Het betrof alleen de
volwassen patiënten in ambulante behandeling.
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Informed consent
Op basis van de CQ-index voor kortdurende ambulante
behandeling bij volwassenen bleek 95% van de patiënten
in te stemmen met het behandelingsplan.
Keuzevrijheid
Het kunnen meebeslissen over de behandeling of begeleiding bij Mondriaan, gemeten met de CQ-index voor
ambulant kortdurend volwassenen, beoordeelde 44% van
de patiënten in 2008 positief. Het landelijk gemiddelde
was 43%.
Gemeten met de CQ-index klinisch volwassenen, beoordeelde 33% van de patiënten dit in 2009 positief. Het
landelijk gemiddelde was hier 40%.
Vervulling zorgwensen
Deze indicator meet twee vragen:
Met de CQ-index kortdurende ambulante behandeling
beoordeelde 76% van de patiënten deze indicator in 2008
positief. De CQ-index klinisch volwassenen gaf geen
valide totaalbeeld over gestelde vragen over vervulling
van zorgwensen. Een van de vragen betrof de deskundigheid van de behandelaar. Hierop reageerde 79% van de
patiënten die de vragenlijst invulde positief.
Woon- en leefomstandigheden
In 2009 namen we de CQ-index beschermd wonen af. Van
de patiënten die de vragenlijst invulden is 56% tevreden
over de woonsituatie.
Bejegening
In 2009 gaven de patiënten in de CQ-index klinische
behandeling en beschermd wonen het rapportcijfer 7,7
voor bejegening tijdens de behandeling of begeleiding.

Zorgmonitor
In 2009 gaven zorgverzekeraars aan dat de zorgaanbieders
in de toekomst de kwaliteit van de geleverde zorg moeten

evalueren. Sterker nog, de zorgverzekeraars willen zorgaanbieders kunnen vergelijken (benchmarking). Sinds 1998
is de Zorgmonitor in Maastricht operationeel. Sinds 2004
in heel Zuid-Limburg. Ondertussen is de ROM deel van
onze dagelijkse praktijk. Hiermee zijn Zuid-Limburg en
Mondriaan koploper in Nederland. De GGZ Zorgmonitor is
een belangrijk kwaliteitsinstrument en bepaalt de keuzes
voor zorgvernieuwing in de divisies Integrale Zorg.
Koploper zijn is niet altijd gemakkelijk. Opeenvolgende
richtlijnen spreken elkaar tegen en even leek het erop dat
bij de start enkele jaren geleden verkeerde instrumenten
gekozen waren. Ondertussen is er een landelijk netwerk
opgericht en werkt het Zorgmonitorteam mee in een
project om tot consensus te komen over de ontwikkeling
van de ROM voor mensen met een ernstige psychische
aandoening. Daarbij is het mogelijk, afhankelijk van locale
tradities om verschillende instrumenten te gebruiken. Door
de flexibiliteit van de Zorgmonitor kunnen we aan soortgelijke ontwikkelingen binnen andere circuits eveneens
constructief bijdragen. Met PsyQ (de vier K’s) en Verslavingszorg zijn dergelijke trajecten in gang gezet.
Over de Zorgmonitor bestaat een aantal misverstanden. De
Zorgmonitor is een infrastructuur om systematisch gestandaardiseerde gegevens over patiënten te verzamelen. De
instrumenten die traditioneel in de Zorgmonitor opgenomen zijn, werden gekozen omdat ze relevant zijn voor
mensen met ernstige psychische aandoeningen. In andere
doelgroepen kunnen andere selecties gemaakt worden.
Meer en meer wordt de Zorgmonitorinfrastructuur
gebruikt in andere toepassingen. Daardoor is het voor de
patiëntenzorg nodig een betere integratie in het EPD te
realiseren. Ook is het voor het management nodig om de
verbinding te leggen tussen de informatie die in de Zorgmonitor verzameld wordt en het business informatiesysteem. In 2009 namen we hierover belangrijke beslissingen.
De toegankelijkheid van de gegevens verbetert 2010.

De bandbreedte in de aanwending van de Zorgmonitor ziet er als volgt uit:

Volledige infrastructuur
voor:
• training in diagnose
• dataverwerving
• kwaliteitscontrole
• data-analyse
• rapportage

Integriteit en objectiviteit
geborgd middels:
> Methodologische
transparantie
> Repliceerbaarheid
> Analyse en rapportage
vanuit Universiteit

• Evaluatie en rapportage van individuele
behandeling, begeleiding en verpleging

• Op geaggregeerd niveau evaluatie

outcome

en rapportage voor thematisch
kwaliteitsbeleid
- afdeling
- cluster
- divisie
- concern
- regio
• Accountability (externe dataverstrekking
- (landelijke) ROM voor benchmark
- verzekeraars (KZN)
- prestatie-indicatoren
(waarborgfonds)
• Wetenschappelijk onderzoek
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Sinds 2004 gebruikt Mondriaan de Zorgmonitor om op
thematische wijze de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
In het verleden besteedden we bijvoorbeeld aandacht aan
de breedte van de zorgbehoeften, de afweging van keuzes
in het behandelbeleid en het middelenmisbruik. Een thema
dat recent veel aandacht kreeg, is het probleem van de
somatische comorbiditeit. Uit wetenschappelijke literatuur
blijkt dat mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen
(EPA) ernstige en vaak ongedetecteerde risico’s dragen op
het gebied van de lichamelijke gezondheid. Aan de hand
van een specifiek screeningsprotocol, de Antipsychotica
Monitor (AP-monitor), worden de somatische risico’s in
kaart gebracht. In 2009 kwam de AP-monitor op kruissnelheid. We passen deze nu routinematig toe bij een
groot deel van de patiënten binnen Integrale Zorg. Uitbreiding naar andere zorgprogramma’s ligt voor de hand.
Het effect van de AP-monitor blijkt duidelijk uit figuur 1.
Over de afgelopen jaren is er steeds vaker somatische
comorbiditeit bij patiënten geproblematiseerd. De aard
van de problematiek is eveneens verschoven. De pervasiviteit is verdubbeld. Meer gedetecteerde problemen zijn
niet gecovered. Betekent dit dat het slechter gaat met
onze patiënten? Het betekent in ieder geval dat hulpverleners zich bewuster geworden zijn van de somatische
comorbiditeit en dit gegeven betrekken in hun behandelplannen. Daarmee komen belangrijke kansen voor kwaliteitverbetering binnen bereik. De groeiende aandacht
voor de somatische problematiek is zichtbaar in figuur 1.
Overigens illustreert de neerslag van deze ontwikkeling
(zie figuur 1) hoe moeilijk het is dit soort gegevens voor
benchmarking te gebruiken.
Figuur 1: Groeiende aandacht voor somatische comorbiditeit
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In figuur 2 presenteren we ter vergelijking de data voor
psychische problemen. Over de tien jaar in de grafiek
bekeken, is het aantal mensen met psychische problemen
met 20% verminderd. Maar voor wie problemen heeft, is
de kans op oplossing ervan afgenomen. In absolute cijfers
betekent dit dat psychische problemen voor 35% van
de doelgroep blijven bestaan (een ‘harde kern’ die gelijk
blijft). Winst wordt vooral in het oplosbare deel bereikt.

Figuur 2: Minder psychische problemen maar wel moeilijker
te behandelen
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De Zorgmonitor is een belangrijk instrument om de
kwaliteit van de zorg te verbeteren. In 2009 werden 1650
mensen met ernstige psychische aandoeningen onderzocht. Zorgontwikkeling kunnen we baseren op evidentie
in de literatuur, maar steeds is de locale implementatie de
relevante toets. De Zorgmonitor vervult die behoefte.

4.4.2 Klachten
Mondriaan heeft een klachtenregeling die van toepassing
is op de behandeling van klachten op grond van de Wet
klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet
BOPZ). De klachtenregeling beschrijft de samenstelling
van de klachtencommissie, de wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden en de taken en bevoegdheden
van de commissie.
De klachtencommissie heeft een huishoudelijk reglement.
Dit reglement regelt de indiening, de administratieve
behandeling en de niet ontvankelijkheid of kennelijke
ongegrondheid van klachten. Tevens regelt het de (bewaking
van) behandelings- en beslissingstermijnen, de inhoudelijke voorbereiding en mondelinge behandeling van de
klacht door de commissie, de beraadslaging en de schriftelijke uitspraak van de commissie, het rooster van aftreden
en de bewaartermijnen van de klachtdossiers.
De klachtenregeling en het huishoudelijk reglement van
de klachtencommissie Mondriaan liggen ter inzage bij
de medische administratie, het informatiecentrum voor
patiënten, de patiëntenvertrouwenspersoon, de CCR en
de divisiesecretariaten. Ze zijn ook te vinden op intranet
(portaalsite, kwaliteitsdocumenten). Verder melden de
informatiebrochures voor patiënten het bestaan van de
klachtenregeling.
Er is een brochure Klachten voor cliënten. Deze meldt het
bestaan van een klachtenregeling en waar deze is op te
vragen. Tevens beschrijft ze kort de klachtenprocedure
en hoe iemand een klacht kan indienen. De brochure is
verkrijgbaar bij de medische administratie, het informatiecentrum voor patiënten, de patiëntenvertrouwenspersoon,
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de CCR en de divisiesecretariaten. Ook is ze te vinden op
de website en de portaalsite. De brochure zit standaard
bij de informatiepakketten die nieuwe patiënten bij hun
intakegesprek ontvangen.
In het verslagjaar werden voor cliënten twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de klachtenregeling en
de wijze waarop iemand een klacht kan indienen.

Klachtencommissie
De klachtencommissie heeft een onafhankelijke voorzitter
in de zin van de Wkcz. Deze is niet bij de zorgaanbieder in
dienst of anderszins werkzaam. In de klachtencommissie
zitten vertegenwoordigers van verschillende disciplines
binnen Mondriaan. Naast de medewerkers van Mondriaan
heeft de commissie nog vier externe leden.
Een ambtelijk secretaris en een vervanger, beiden met
juridische achtergrond, ondersteunen de klachtencommissie. Een hoorcommissie behandelt de klachten van cliënten.
Deze commissie bestaat uit minstens drie leden, waaronder
de onafhankelijke Voorzitter. Bij een BOPZ-klacht bestaat
de hoorcommissie uit de onafhankelijke voorzitter (tevens
jurist), een psychiater, een medewerker en een lid op voordracht van de CCR. Bij een Wkcz-klacht is een psychiater
alleen aanwezig als de aard van de klacht hierom vraagt.
In het verslagjaar ontving de klachtencommissie in totaal
76 klachten: 71 in het kader van de Wkcz en 5 in het kader
van de Wet BOPZ. Van de ontvangen klachten behandelde
de klachtencommissie 29 klachten (2 BOPZ- en 27 Wkczklachten) in een hoorzitting en deed hierover een uitspraak.
Oordeel van de klachtencommissie over de behandelde
klachten:
• 6 klachten gegrond verklaard (waarvan 1 BOPZ-klacht);
• 10 klachten ongegrond verklaard (waarvan 1 BOPZklacht);
• 8 klachten deels gegrond en deels ongegrond;
• 5 klachten wachten nog op een beslissing.
Bij 12 klachten in het kader van de Wkcz bemiddelde de
ambtelijk secretaris met succes. Er zijn 13 klachten ingetrokken, 11 klachten niet in behandeling genomen, 6 klachten niet ontvankelijk verklaard.
Op de overige 5 klachten heeft de klachtencommissie advies of informatie gegeven, heeft de klager een
gesprek gehad met de voorzitter van de commissie of is
de behandeling van de klacht overgedragen aan de patiëntenvertrouwenspersoon.

De aard van de behandelde klachten
dwangbehandeling

2

dwangmedicatie

2

separatie

1

behandeling

14

bejegening

8

slechte communicatie/organisatie

1

overplaatsing/veiligheid

1

In het verslagjaar deed de klachtencommissie de volgende
aanbevelingen (zie de reactie daarop van de Raad van
Bestuur in schuin gedrukte tekst):
1 voorlichting aan verwijzers heeft nog aanscherping
nodig;
2 medewerkers hebben duidelijke instructie nodig voor
telefonische aanmeldingen;
3 coördinatieafspraken maken tussen de divisies.
Bovenstaande aanbevelingen werden gedaan naar aanleiding van een klacht waarbij de patiënt was aangemeld bij
het centrale aanmeldpunt voor PsyQ Mondriaan. Volgens
de geldende criteria werd de patiënt niet aangenomen bij
PsyQ Mondriaan maar voor behandeling doorverwezen
naar een andere divisie van Mondriaan.
Mondriaan heeft besloten om de kortdurende behandeling
van volwassenen vorm te geven volgens de PsyQ formule.
De bedoeling is dat de kortdurende behandeling volgens
eenzelfde landelijk concept wordt uitgevoerd. In dit kader
vinden de aanmelding en de verwijzing van patiënten
plaats via een centraal aanmeldteam. De aanmelding en
verwijzing van de andere patiënten vonden nog steeds
plaats op de gebruikelijke wijze.
Sinds de start bleek op verschillende plaatsen in de organisatie dat een en ander niet helemaal vlekkeloos gebeurde
en aanleiding gaf tot problemen. Naar aanleiding hiervan
heeft een werkgroep de opdracht gekregen de verwijs- en
aanmeldprocedure opnieuw vorm te geven:
4 De klachtencommissie adviseert bij een overplaatsing
van een patiënt vooraf een overleg te plannen tussen
patiënt, dan wel zijn/haar vertegenwoordiger, de overplaatsende behandelaar/afdeling en de ontvangende
behandelaar/afdeling.
Naar aanleiding van deze aanbeveling is het protocol
‘Gegevensoverdracht van patiënt’ onder de aandacht
van de behandelverantwoordelijken gebracht. Tevens
wordt er op toegezien dat er conform dit protocol
gehandeld wordt.
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5 De klachtencommissie adviseert de Raad van Bestuur
er zorg voor te dragen dat alle betrokkenen kunnen
beschikken over de noodzakelijke stukken om de hoorzitting voor te bereiden.
Ten aanzien van deze aanbeveling is in een reactie naar
de klachtencommissie aangegeven dat binnen Mondriaan
het waarborgen van de privacy van de patiënt zorgvuldig gebeurt en dat inzage in het dossier altijd uitsluitend
na toestemming van de patiënt gebeurt.
6 De klachtencommissie vroeg aandacht om behandelafspraken formeel in het dossier vast te leggen zodra
deze met de patiënt worden gemaakt. De commissie
achtte het uitsluitend aan de patiënt verstrekken van
een zorgkaart, zonder daarvan een kopie in het dossier
te bewaren, volstrekt onvoldoende als formele basis
voor de behandeling.
Er zal aandacht worden geschonken aan de volledigheid
en de actualiteit van de behandelplannen in relatie tot
het gebruik van andere middelen zoals de zorgkaart.

Dienstverlening patiëntenvertrouwenspersoon
De SPV heeft binnen Mondriaan twee patiëntenvertrouwenspersonen te werk gesteld. Een persoon werkt voor
de locaties van Mondriaan in de regio Heerlen; de ander
voor de locaties in de regio Maastricht. Jaarlijks verschijnt
er een verslag over het aantal en de aard van de vragen en
klachten die de patiëntenvertrouwenspersoon in het verslagjaar behandelde. Op verzoek van de Raad van Bestuur
hebben de patiëntenvertrouwenspersonen hun jaarverslag
over 2009 vroeg in het jaar opgesteld om de gegevens in
dit maatschappelijk jaarverslag te kunnen vermelden.
In 2009 kwamen in totaal 212 vragen en 558 klachten
bij de patiëntenvertrouwenspersonen binnen. Vooral bij
de locaties in Heerlen is zowel het aantal vragen als de
ingediende klachten verdubbeld ten opzichte van 2008.
Volgens de patiëntenvertrouwenspersonen komt dit
omdat er sinds oktober 2008 in Heerlen weer een ‘vaste’
vertrouwenspersoon aanwezig is, na een lange periode
van vele vervangingen.
In hun verslag melden de patiëntenvertrouwenspersonen
dat Mondriaan een prettige werkomgeving biedt. De
patiëntenvertrouwenspersonen constateren dat de medewerkers van Mondriaan in 2009 vaker tegemoet komen
aan de wens van de patiënt dan in 2008.

De aard van de klachten en vragen die in 2009 bij de
patiëntenvertrouwenspersonen zijn ingediend
dwangtoepassing

50

vrijheidsbeperking

56

overige dwang

14

behandeling

162

dossier en informatie

56

bejegening

84

hotelfunctie

85

juridische titel/wenst ontslag/overplaatsing

107

tegen ontslag/overplaatsing

36

geldbeheer en algemeen recht

36

overige zaken

84

4.4.3	Veiligheid
Geïntegreerd veiligheidsbeleid
Veiligheid is een thema dat binnen de samenleving hoog
op de agenda staat. Mondriaan heeft, als onderdeel van
deze samenleving, een belangrijke taak hierin. De veiligheid van de patiënt is geen geïsoleerd gebeuren. In het
kader van veiligheid binnen de GGZ zijn drie aspecten te
onderscheiden:
• bescherming van de patiënt;
• bescherming van de medewerker;
• bescherming van de maatschappij.
Mondriaan borgt de drie genoemde aspecten integraal in
haar veiligheidsbeleid. Het uitgangspunt is dat bescherming
van patiënten, medewerkers en maatschappij onlosmakelijk
verbonden is met de doelstelling van Mondriaan. Mondriaan
profileert zich nadrukkelijk als tweede- en derdelijns GGZinstelling. Inherent aan deze keuze is het gegeven dat
daarmee de problematiek waarvoor patiënten hulp zoeken
bij Mondriaan veelal complex is. Daarnaast is Mondriaan
een geïntegreerde GGZ-instelling voor diverse patiëntgroepen met een specifieke zorgbehoefte. De patiëntveiligheid is het meeste gebaat bij een cultuur waarin afwijkingen in het zorgproces en incidenten gemeld kunnen
worden zonder sancties. Dat maakt het mogelijk om van de
meldingen te leren. Dit is een belangrijke voorwaarde voor
de effectiviteit van een veiligheidsmanagementsysteem.
De cultuur kenmerkt zich vooral door gedeelde normen en
opvattingen, een gezamenlijk beleven. Het helpt om deze
gedeelde normen en opvattingen over veiligheid te beschrijven en te documenteren. Door ze voor iedereen toeganke-
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lijk en herkenbaar te maken, worden ze levend in het dagelijks handelen. In 2009 trof Mondriaan voorbereidingen
voor de oprichting van een kernteam integraal veiligheidsbeleid onder leiding van de Raad van Bestuur. Dit kernteam is verantwoordelijk voor de invoering van een effectief werkend en geborgd veiligheidmanagementsysteem.
Over de patiëntveiligheid rapporteren wij in deze paragraaf
en in de paragrafen 4.4.4 en 4.4.5.
Over de medewerkersveiligheid rapporteren wij in paragraaf
4.6.3. Over de veiligheidsaspecten die de samenleving
raken, rapporteren wij in deze paragraaf (middelenbeleid)
en in paragraaf 4.7

Patiëntveiligheid
In 2009 heeft Mondriaan het beleid op het gebied van
de patiëntveiligheid formeel ingebed in het geïntegreerd
veiligheidsbeleid. Ze gaf het concreet vorm in de thema’s
suïcidepreventie, dwangtoepassingen, medicatieveiligheid
en middelenbeleid.
Suïcidepreventie
Een risicovolle situatie in het behandelproces met een
vergrote kans op suïcide ontstaat als een behandelaar de
behandeling van de patiënt overdraagt naar een andere
behandelaar. Om dergelijke risico’s te verminderen, stelde
Mondriaan het protocol ‘gegevensvoorziening bij overdracht van de patiënt’ vast. Dit protocol voorziet in een
set van over te dragen gegevens zoals onder andere
dwangtoepassing en kans op suïcide. In wezen gaat het
hier om een patiëntgebonden risicoanalyse die protocollair
onderdeel is van de overdracht van een behandeling. Mede
naar aanleiding van een incident is op initiatief van de
geneesheer-directeur een audit verricht naar de toepassing
van het genoemde protocol. Dit onderzoek resulteerde in
voorstellen om de procedure van gegevens vastleggen en
de informatievoorziening te verbeteren.
In 2009 was sprake van een stabilisatie ten opzichte van
het aantal suïcides in Mondriaan in 2008 (beide jaren 1 op
de 1000 patiënten in behandeling).
Dwangtoepassingen
Mondriaan heeft een actief beleid, gericht op het terugdringen van dwangtoepassing. Dit beleid wordt regelmatig
in- en extern getoetst. Uit zowel intern onderzoek door
de commissie Middelen en Maatregelen (MIMIA) als uit
diverse thematische toezichtbezoeken van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg bleek een aanzienlijke reductie
van dwangtoepassingen in het algemeen en separaties in
het bijzonder. Zo was in 2009 sprake van een reductie van
uren separatie van 36% ten opzichte van 2008. Deze ontwikkeling verklaren we door transparante communicatie
en zorgvuldigheid bij het opstellen van behandelplannen.
Een goede veranderkundige aanpak leidde tot een belangrijke cultuuromslag. In paragraaf 4.4.5 gaan we verder in
op de kwantitatieve resultaten en analyse van middelen
en maatregelen.

Medicatieveiligheid
Het jaar 2009 stond in het teken van harmonisering en uniformering van de geneesmiddelendistributie in Mondriaan.
Daarbij kozen we voor een geneesmiddelenvoorziening
door een apotheek met een toezichthoudend apotheker.
Deze belangrijke beleidskeuze is opmaat voor de introductie van een Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS). We
maakten al melding van de ontwikkelingen rondom het
meldingsformulier in aansluiting op het landelijk CMRsysteem (Centrale Medicatiefouten Registratie).
Een andere belangrijke ontwikkeling richt zich op invoering
van een systematisch detectiesysteem van bijwerkingen
van antipsychotica voor alle patiënten. De zogenoemde
‘AP-monitor’ zal daarmee een forse bijdrage kunnen leveren aan de patiëntveiligheid.
Middelenbeleid
Mondriaan stelde in 2006 het kernteam Middelengebruik
in om overlast en misbruik van alcohol en drugs door patiënten en anderen te verminderen. In 2009 resulteerde
dit in de implementatie van concreet beleid op dit gebied
met meer aandacht voor middelengerelateerde behandelplannen en intensivering van de samenwerking met politie,
gemeenten en Openbaar Ministerie. De aandachtsfunctionaris Middelen gaf extra aandacht aan 145 patiënten met
middelengerelateerde problematiek. Daarnaast nam de
beveiliging in 2009 meer middelen en wapens in dan in
2008, respectievelijk 62 en 30.
Mondriaan benoemde twee locatiebeheerders en richtte
op het Mondriaan Portaal een aparte site in die tevens de
ingang is tot het meldpunt Middelenmisbruik. We scherpten regels aan en intensiveerden het toezicht op naleving
ervan. Ook stelden we de afspraken over aangifte doen
vast en communiceerden deze binnen de organisatie.
Gedurende de afgelopen drie jaren hebben we veel inspanningen verricht rondom middelengebruik. Vele interne en
externe disciplines waren daarbij betrokken. De constructieve samenwerking heeft geleid tot een stevigere verankering van het thema middelengebruik in het systeem.
We verwachten daarom dat misstanden eerder opgespoord
en voorkomen worden. Het is niet realistisch om te stellen
dat er geen bedreigingsgevaar als gevolg van middelengebruik meer bestaat. Dat is er nog steeds. Maar de betere
borging in het systeem verhoogt de alertheid hierop.

koen schruers

Mondriaan onderzoekt angst
Dr. Koen Schruers is psychiater van het
Academisch Angstcentrum (aac) van
Mondriaan. Een onderzoekscentrum in
Maastricht waar al bijna dertig jaar wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt naar
angst- en paniekstoornissen. Het aac is een
samenwerkingsverband tussen de Universiteit
Maastricht (um) en Mondriaan (voorheen
Vijverdal). Binnen het aac wordt vorm gegeven aan het Zorgprogramma Angststoornissen
van PsyQ. Koen Schruers is programmaleider
Angststoornissen van Mondriaan.

‘Van oudsher is er een hele goede samenwerking tussen
um en Mondriaan op het gebied van onderzoek naar
angststoornissen‘, vertelt Koen. “Ook op dit moment zijn
twee medewerkers van Mondriaan in samenwerking met
de um bezig met een promotie-onderzoek: Klara de Cort
en Inge Knuts. Naast toegepast onderzoek, is het Zorgprograma Angststoornissen betrokken bij diverse vormen
van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Een
voorbeeld hiervan is de samenwerking met het onderzoeksinstituut mhens op het gebied van Functionele mri
(neuro-imaging) bij paniekstoornissen.”

Paniekstoornis
Klara de Cort is psycholoog en gedragstherapeut en doet
onderzoek naar leerfenomenen bij paniekstoornissen.
Koen: “Veel mensen, naar schatting 20%, krijgen eens in
hun leven een onverwachte paniekaanval. De overgrote
meerderheid van deze mensen ontwikkelt geen paniekstoornis. Gelukkig maar. Bij een klein aantal evolueert
deze paniekaanval tot een paniekstoornis in termen van
dsm-iv. Grote vraag is welke leerfactoren bepalen dat bij
de ene persoon wel een paniekstoornis ontstaat en bij
andere niet. Dit is met name de focus in het onderzoek
van Klara. Het is een experimenteel onderzoek, waarbij
gekeken wordt naar zowel farmacologische als cognitieve
mechanismen. Patiënten worden vergeleken met gezonde
controles wanneer bepaalde lichamelijke sensaties worden
uitgelokt. Het ademen door een luchtfilter bijvoorbeeld is
niet aangenaam en leidt tot ademnood. Injectie met een
bepaalde stof kan ook leiden tot reacties bij de proefpersonen. Die reacties worden met elkaar vergeleken middels
gestandaardiseerd onderzoek. Eind 2011 is de verwachte
promotie van Klara de Cort.‘

‘Twintig procent van ons krijgt ergens in
zijn leven een onverwachte paniekaanval.’

Genetisch onderzoek
Inge Knuts is als psychiater werkzaam binnen Mondriaan. Zij doet onderzoek naar de gen-omgevingsinteractie bij de kwetsbaarheid voor paniek. Koen: ‘Genetisch onderzoek naar het ontstaan van psychiatrische
ziektebeelden is van groot belang voor de behandeling
ervan. Waarom zijn sommige mensen meer kwetsbaar
dan andere? Niet alleen verhoogde kwetsbaarheid is
interessant om te onderzoeken, maar ook het omgekeerde is zeer relevant. Welke (genetische) determinanten zorgen ervoor dat iemand minder kwetsbaar is,
dus beter beschermd, om een psychiatrisch ziektebeeld
te ontwikkelen. Ook in het onderzoek van Inge worden
patiënten vergeleken met gezonde controles. Een veel
beproefde methode hierbij is co2-inhalatie. In een
laboratoriumsituatie wordt een paniekaanval ‘uitgelokt’ door het inademen van co2. Ook bij deze mensen worden voor, tijdens en na het onderzoek allerlei
gegevens verzameld en met elkaar vergeleken. Een van
de belangrijke bevindingen tot nu toe is dat nicotine de
gevoeligheid voor het krijgen van paniek verhoogt. Dat
wil zeggen dat roken bij mensen met een paniekstoornis
de klachten doet verergeren. Stoppen met roken heeft
direct effect, zo blijkt uit onderzoek.’

Toekomst
Tot slot vertelt Koen iets over toekomstig onderzoek
bin-nen het aac. ‘We gaan onderzoek doen naar
posttrauma-tische stressstoornissen en angststoornissen.
Hierbij wordt
ook samengewerkt met de divisie Verslavingszorg van
Mondriaan. Dit onderzoek moet behandelrichtlijnen
opleveren voor de praktijk.‘
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4.4.4	Melding incidenten patiënten (MIP)
De commissie Melding Incidenten Patiënten (MIP) is een
onafhankelijke kwaliteitscommissie. De Raad van Bestuur
heeft haar ingesteld. De commissie heeft tot doel bij te
dragen aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit
van de patiëntenzorg. De meldingen van incidenten in
de patiëntenzorg vormen een belangrijke bron voor de
verbetering van de patiëntveiligheid. Deze incidenten
worden geregistreerd als MIP-meldingen. Op grond van
de meldingen en analyses daarvan adviseert de MIP commissie aan de Raad van Bestuur, geneesheer-directeur
en divisiedirecties over bewaking en verbetering van de
kwaliteit van de patiëntenzorg. Met ingang van 1 januari
2009 heeft Mondriaan één geïntegreerde MIP-commissie
die opereert op basis van een nieuw reglement. De commissieleden zijn eind 2008 benoemd.
Tabel: aantal en soort meldingen incidenten en (bijna)
ongevallen
incident

2007

2008

2009

Agressie-incident

763

544

540

12

3

17

Medicatiefout

209

184

248

Overige incidenten

148

82

74

Schade/vernieling

64

58

100

Valincident

294

287

335

Vermissing

16

15

23

Brand

Totaal

1.506

1.173 3

1.337

Het aantal meldingen steeg in 2009 met 14% ten opzichte
van 2008. De stijging betreft vrijwel alle soorten incidenten.
Uitzondering vormen de agressie-incidenten en overige
incidenten die een lichte daling vertonen. Verheugd constateren we dat vanaf 2006 het aantal agressie-incidenten
blijft dalen.
Opmerkelijk is de procentueel sterke stijging (35%) van het
aantal medicatiefouten. Om meer zicht te krijgen op medicatiefouten is een meldingsformulier ontworpen dat aansluit bij het landelijk CMR-systeem (Centrale Medicatiefouten Registratie). Dat maakt vergelijking met andere
instellingen mogelijk en bevordert dat medicatiefouten
snel en effectief traceerbaar zijn, zodat we meer proactief
op meldingen kunnen reageren.

3

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

Aandachtspunten MIP-commissie in 2010:
• bijdragen aan de inrichting en implementatie van een
veiligheidmanagementsysteem (VMS);
• proces van melden digitaliseren;
• verbeteren communicatie, met name de terugkoppeling
naar melder en management;
• deskundigheidsbevordering voor leden van de MIPcommissie.

4.4.5 Middelen en maatregelen (MiMa)
Doelstelling MiMa-commissie
De MiMa Commissie is een onafhankelijke kwaliteitscommissie, ingesteld door de Raad van Bestuur. De commissie
rapporteert en adviseert de Raad van Bestuur en de
geneesheer-directeur over de toegepaste dwangbehandelingen binnen Mondriaan. Dat doet zij tegen de achtergrond van het intern en extern gevoerde beleid en ontwikkelingen daaromtrent.
Betrokken organisatieonderdelen ontvangen periodiek
cijfermatige overzichten. Als zodanig functioneert de MiMacommissie als kwaliteitsinstrument voor onze instelling.

Taken MiMa-commissie in 2009
MiMa-commissie op het portaal en afdelingsbezoeken
In het kalenderjaar 2009 vergrootte de commissie haar
bekendheid bij de medewerkers door zich voor te stellen
op de portaalsite kwaliteitscommissie Middelen en Maatregelen. De site biedt informatie en nodigt tevens uit om
vragen te stellen en opmerkingen te maken. Met vergelijkbare doelstelling bezocht de commissie enkele afdelingen.
Middels een interactief interview leverde deze voorstelronde zinvolle informatie op. Zo bleek in een aantal gevallen de kennis over de te volgen procedure rondom registratie van dwangbehandelingen beperkt. Het gedwongen
toedienen van medicatie werd bijvoorbeeld niet als maatregel geregistreerd. Een en ander benadrukt nogmaals het
belang van regelmatige bijscholing. Ook bleek tijdens het
interview dat er een scala aan alternatieve interventies/
activiteiten beschikbaar is om separatie te voorkomen. De
commissie is van plan de bezoekrondes in 2010 voort te
zetten en uit te breiden.
Projecten Argus en Dwang en Drang
Vanwege de overeenkomsten tussen de aandachtgebieden
van MiMa, Argus en het project Dwang en Drang, was de
MiMa-commissie in 2009 aanwezig bij de presentaties en
evaluaties van beide projecten. Ook vonden er enkele
informatieve overlegmomenten plaats. Hierin werden
onder andere onduidelijkheden in de definiëring ‘episodes’
in het Argusproject kritisch bekeken. De projectgroep
koppelde dit terug naar haar aandachtsfunctionarissen op
de werkvloer met de bedoeling de registratie te verbeteren.
Dat komt de betrouwbaarheid van het cijfermateriaal ten
goede.
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Registratiecijfers
De commissie maakte de registratiecijfers inzichtelijker en
bracht de effecten en consequenties van het terugdringen
van MiMa in kaart. De tabel hieronder toont de vergelijking
van de uren separatie van 2008 en 2009 uit de Argusregistratie. Daarbij laten we de 560 uren separatie van
de Forensisch Psychiatrische Afdeling Verslaafden (start
2009) buiten beschouwing.
Tabel 1. Vergelijking uren separatie 2008 en 2009
Aard

Jaar

Akkoord

2008

3.473

4.325

7.799

2009

5.007

2.091

7.098

2008

5.684

8

5.692

2009

1.380

7

1.387

2008

4.845

235

5.080

2009

2.635

101

2.736

2008

14.002

4.568

18.570

2009

9.022

2.199

11.221

Dwang
Nood
Totaal

Gedwongen Vrijwillig
Totaal
opgenomen opgenomen

Tabel 2. Aantal gesepareerde patiënten per jaar
Jaar

Gesepareerde
gedwongen
opgenomen
patiënten

Gesepareerde
vrijwillig
opgenomen
patiënten

Totaal

2008

143

70

213

2009

100

47

147

In 2009 zijn tijdens gedwongen opnames in Mondriaan
4.980 uren minder gesepareerd dan in 2008. Dit komt
neer op een afname van 36% ten opzichte van 2008.
In 2009 werden 100 gedwongen opgenomen patiënten
gesepareerd. In 2008 waren dit 143 patiënten; 43 meer
dan in 2009. Hierbij is opmerkelijk dat bij de gedwongen
opnamen een aanzienlijk deel van de uren dwang- en
noodseparatie lijkt te zijn verschoven naar separatie met
akkoord, een toename van 44%. De commissie is verheugd
over de vermelde afname van separatie van gedwongen en
vrijwillig opgenomen patiënten, maar volgt met bijzondere
aandacht de toenametendens van de separaties met
akkoord.
Enerzijds is het mogelijk deze ontwikkeling te verklaren
uit transparante communicatie en zorgvuldigheid bij het
opstellen van behandelplannen. De tendens dwangbehandeling zo veel als mogelijk te voorkomen kan een
alternatieve verklaring zijn voor de verschuiving. Inzage
in dossiers lijkt deze aanname te bevestigen. Een heuglijk
streven, maar de commissie waarschuwt dat vrijwillige
interventies veelal aan het zicht worden onttrokken, wat
beleidsbepaling bemoeilijkt.

Evaluatie protocollen fixatie en separatie
De commissie bekeek bestaande, geldige protocollen voor
fixatie en separatiebeleid binnen Mondriaan. Als gevolg
hiervan werden enkele zaken ter discussie voorgelegd
aan de geneesheer-directeur. Er is een te grote variatie
in beschikbaar fixatiemateriaal waargenomen. Dat kan bij
wisselingen van verpleegkundig personeel en tijdens het
verlenen van assistentie tot onduidelijkheid en potentieel
gevaarlijke situaties leiden. De commissie adviseerde de
geneesheer-directeur uniform fixatiemateriaal te gebruiken
en goede instructies voor fixeren op te stellen.
Over het separatieprotocol merkte de commissie op dat
vooral bij de divisies Kinderen & Jeugdigen en Intensieve
Zorg regelmatig niet BIG-geregistreerde medewerkers
betrokken zijn bij separaties. De geneesheer-directeur
wees de directeuren in een brief erop niet op voorhand te
veronderstellen dat deze medewerkers bekwaam zijn op
het terrein van separeren.
Voornemens MiMa-commissie in 2010:
• door afdelingsbezoeken zichzelf meer en meer bekend
te maken binnen Mondriaan en haar kennis over de
instelling blijven vergroten;
• de registratiecijfers MiMa inzichtelijker maken;
• de effecten van toegepaste alternatieven voor dwang
en drang onderzoeken, onafhankelijk van de Argusregistratie.
• inzicht verkrijgen in de benoemde verschuiving van
separaties met een gedwongen karakter ten gunste
van de vrijwillige separaties. Te nemen maatregelen om
toetsing van handelen desondanks te vergroten;
• ontwikkelingen rondom fixatie / separatieprotocol blijven volgen;
• verdere ontwikkelingen van de wetsvoorstellen ‘verplichte geestelijke gezondheidszorg’ en ‘forensische
zorg’ blijven volgen.
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4.5		Onderzoek, onderwijs en
		 opleidingen
Onderzoek
Inleiding
Binnen Nederland bestaat een aantal regio’s waar GGZinstellingen nauw samenwerken met universiteiten in de
omgeving. Zo kunnen ze beter fundamenteel en patiëntgebonden onderzoek uitvoeren dat vervolgens ten goede
komt aan behandelmethodiek- en zorgontwikkeling. Ook
in de regio Zuid-Limburg bestaat rondom de Maastricht
University een dergelijke concentratie van academisering.
Voor een goede en continue verbetering van de kwaliteit
van de zorg is een nauwe verbinding tussen theorie
(wetenschap) en praktijk van belang.
Ambitie Mondriaan
Mondriaan ambieert samen met de andere GGZ-partners
en de Maastricht University om zorg, opleiding en onderzoek zó vorm te geven dat ze zowel nationaal als internationaal voldoen 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.
Deze ambitie komt overeen met de strategische opdracht
van Mondriaan: versterking en verdieping van bestaande
specialismen (samen met de UM) en ontwikkeling van
expertisecentra 4 met een bovenregionale uitstraling. Deze
expertisecentra zullen in het algemeen een tweede- en
derdelijns karakter hebben waarin de keten poli-deeltijdklinisch (veelal op basis van zorgprogramma’s) centraal
staat.
Op afzonderlijke onderdelen kunnen andere aanbieders
concurrerend zijn. Maar juist met betrekking tot 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 academiseringsambities. Mondriaan streeft
ernaar dat een behandelinhoudelijk professional, zo mogelijk met academisch gezaghebbende status (gepromoveerd/
hoogleraar psychiater of psycholoog met aanstelling in de
zorg en bij de Maastricht University), daarbij de rol van
‘programmaleider’ vervult.
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
Mondriaan heeft een commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Doel van de commissie is om wetenschappelijk
onderzoek in Mondriaan op een kwalitatieve wijze te stimuleren en te borgen in de organisatie. Daarbij streeft de
commissie ernaar om wetenschappelijk onderzoek binnen
Mondriaan een prominentere plaats toe te kennen door:
4

Zowel op het terrein van directe (topreferente) behandeling
en zorg als fundamenteel en patiëntgebonden onderzoek
als deskundigheidsbevordering, opleiding en onderwijs.

• de synergie te verhogen vanuit de verschillende divisies;
• een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van
evidence-based behandelingen;
• te bevorderen dat, door uitwisseling, het leren en het
delen van kennis structureel plaatsvinden binnen de
eigen organisatie.
De commissie ziet erop toe dat lopend onderzoek binnen
Mondriaan actueel blijft. Tevens informeren de leden elkaar
over subsidiemogelijkheden. De commissie verzamelt
(wetenschappelijke) onderzoeksaanvragen, inclusief de
divisieoverstijgende, toetst deze en leidt ze zonodig door
naar de Medisch Ethische Commissie (MEC). Als richtlijn
hanteert de commissie het toetsen van voorgenomen
onderzoek dat bij voorkeur complementair is aan toetsing
door de MEC. De commissie treedt voornamelijk faciliterend, adviserend en informerend op. Ze kan ervoor kiezen
om taken te delegeren op programmaniveau.
In 2009 kwam de commissie vijf maal bijeen. Op advies
van de commissie stelt Mondriaan in het vernieuwde EPD
patiënten standaard de vraag of zij benaderd mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek. In 2009 is lopend
onderzoek binnen Mondriaan bijna volledig geactualiseerd.
In 2010 wil de commissie haar website actualiseren.
In bijlage B staat een overzicht van de onderzoeksactiviteiten van Mondriaan.
Wetenschapskring
De Wetenschapskring ontstond in 1999 uit het Samenwerkingsverband regio 27. Het is een informeel overleg
van bestuurders van de GGZ-instellingen in Zuid-Limburg
en enkele hoogleraren van de onderzoeksscholen binnen
de UM.
In september is, met instemming van alle deelnemers,
besloten de Wetenschapskring als bestuurlijk netwerk
op te heffen. Het Bestuursberaad en andere netwerken,
zoals het Academisch Centrum Zorginnovatie Ouderen
(ACZIO) en dergelijke, nemen de functie van de Wetenschapskring over. Wel zal de naam SEARCH (South Limburg
Mental Health Research and Teaching Network) in de
lucht blijven om te verwijzen naar samenwerkingsverbanden tussen de UM en het GGZ-veld in de regio.

Onderwijs en opleidingen
Opleiding tot psychiater
De universitaire opleiding Psychiatrie Zuid-Limburg, waarvan Mondriaan Heerlen en Maastricht het hart vormen,
maakte in 2009 een gestage groei en bloei door. Na een
gedegen kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek onder
de 33 opleidingen tot psychiater in ons land kwam onze
opleiding als één na beste uit de bus.
Het al zeer ruime aanbod aan stagemogelijkheden binnen
de opleiding is in 2009 uitgebreid met een stage-erkenning
voor K&J-psychiatrie. Van daaruit is het nu ook mogelijk
om verdiepingsjaren binnen K&J-psychiatrie te volgen
voor de aantekening K&J-psychiater.
Verder kwamen er nieuwe stageplekken bij een aantal
FACT-teams in de regio Heerlen. Tevens bestaat binnen
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de forensische psychiatrie de mogelijkheid tot verdieping.
De opleiding vanuit Mondriaan werkte mee aan een
visitatie om een stage-erkenning ziekenhuispsychiatrie te
krijgen binnen het Orbis Medisch Centrum in Sittard. De
visitatie mondde uit in een erkenning. Dat betekende een
uitbreiding van de mogelijkheden voor artsen in opleiding
tot specialist (AIOS) om stages te volgen.

van de organisatie in het algemeen en die van de divisies
in het bijzonder. Het bureau verzorgt onder andere het
centrale opleidings- en trainingsaanbod dat in 2009 verder
is uitgebreid. Resultaat in 2009: 118 trainingen voor zo’n
1300 medewerkers. De focus ligt nu op aansluiting van
de divisies bij de begrotingscyclus en het klantgedreven
werken van onze diensten.

Teaching Hospital
In samenwerking met de UM levert Mondriaan een bijdrage
aan de opleiding van studenten geneeskunde. Het betreft
stageplaatsen voor het 3e, 4e, 5e en 6e jaar. In totaal
namen in het verslagjaar 312 derdejaars, 0 vierdejaars, 155
vijfdejaars en 11 zesdejaars studenten geneeskunde deel
aan het programma Teaching Hospital op de locaties in
Heerlen en Maastricht.

De aansluiting bij Connect-e-UM is in 2009 volledig afgerond. Het betreft de digitale bibliotheekvoorziening van de
UM en de participatie in Infra- structuur Hoger Onderwijs
Limburg (IHOL), een samenwerkingsverband van bibliotheken, opleidingsinstellingen, zorginstellingen en universiteiten in de regio. Dit is een kwaliteitsimpuls voor alle
opleidingen binnen Mondriaan en de uitbouw van de
wetenschappelijke ambities. Tevens voldoen we aan nieuwe
kwaliteitseisen, vastgelegd in de richtlijnen en erkenningeisen van de Medisch Specialisten Registratie Commissie
voor de A-opleiding in het bijzonder en voor de overige
opleidingen in het algemeen.

Succesvol blijven de cliëntlessen ‘Teaching Hospital’ die
cliënten opzetten en verzorgen. Cliënten geven deze
introductie zelf. Ze nodigen studenten uit zich te bezinnen
op hun eigen vooroordelen. Ook nemen studenten kennis
van de problemen die cliënten kunnen ervaren in contacten met hulpverleners en studenten.
Mondriaan Academie
Grote stappen zijn gezet om de ‘virtuele’ Mondriaan Academie ook concreet en tastbaar te maken. De toewijzing
van gelden uit het Opleidings- en stagefonds vormde
de hefboom om het beheer van alle opleidingen onder
één eenheid te brengen. Tevens werd bevorderd dat alle
middelen die we voor de zorg- en specialistenopleidingen
ontvangen ook aan de opleidingsinspanning worden
gekoppeld.
De Resultaatverantwoordelijke Proceseenheid Mondriaan
Academie beheert de gelden voor alle opleidingen op een
transparante wijze en compenseert afdelingen voor hun
geleverde opleidingsinspanning naar rato van inzet. Een
belangrijke stap voorwaarts.
In 2010 bouwen we de Mondriaan Academie verder uit met
de opleiding tot Advanced Nurse Practitioner (ANP), de
kennisdeling binnen Mondriaan en het onderzoek inclusief
de samenwerking met diverse onderzoeksinstituten.
In 2009 zijn het leerlingen-/stagebureau en het opleidingsbureau verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Het
leerlingen-/stagebureau coördineert centraal alle activiteiten voor leerlingen en stagiaires. Daarin werkt het
bureau nauw samen met de scholen en pas aangestelde
stagecoördinatoren die de stageplekken binnen de divisies
regelen. In 2009 ontving Mondriaan 417 stagiaires en 180
co-assistenten die een kortlopende stage liepen. Volgend
jaar richt het stagebureau zich op een nog efficiëntere
afhandeling van de instroom, doorstroom en uitstroom,
het intensiveren van de contacten met de scholen en het
professionaliseren van de stagebegeleiders.
Het opleidingsbureau richt de aandacht op het opleiden
van eigen medewerkers. Het ondersteunt de organisatie bij
het vormgeven van Human Resource Development-beleid
(HRD-beleid). Dit in relatie tot de strategische keuzes

Opleiding tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog en
Psychotherapeut
In 2009 was er sprake van:
• twintig opleidingsplaatsen in de opleiding psychotherapeut/pedagoog in opleiding tot GZ-psycholoog;
• vijf opleidingsplaatsen in de opleiding GZ-psycholoog
in opleiding tot psychotherapeut;
• een opleidingsplaats in de opleiding psycholoog/
pedagoog in opleiding tot psychotherapeut;
• een opleidingsplaats in de opleiding GZ-psycholoog in
opleiding tot klinisch psycholoog.
In de loop van het jaar kwamen er nieuwe instromers
voor de postdoctorale GZ-Opleiding. Er waren veel aanvragen voor opleidingsplaatsen. Het Regionaal Instituut
voor Nascholing en Opleiding (RINO) kende de meeste
structurele plaatsen toe. We werkten aan een model voor
de P-opleiding binnen Mondriaan. Daarmee blijven de
verantwoordelijkheden na vertrek van de huidige praktijkopleider geborgd. We bekeken de routings van diverse
opleidingen en stelden deze zo nodig bij. Op grond van
een RINO-visitatie van de drie opleidingen werden enkele
aandachtspunten benoemd die mede door de inrichting
van de Mondriaan Academie aandacht krijgen.
Opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ
In februari 2009 werd door de minister van VWS het beroep
van de ‘Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg’ wettelijk erkend. Daarmee is de bijbehorende titel
wettelijk beschermd. In december 2009 werd het BIGregister Verpleegkundig Specialist GGZ geopend. De eerste
Verpleegkundig Specialisten GGZ werden geregistreerd.
Tevens erkende de Registratiecommissie Specialismen
Verpleegkunde (RSV) de driejarige opleiding GGZ-VS.
Halverwege 2009 vond een visitatie van de opleiding plaats
door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie
(NVAO). De opleiding kreeg daarmee een positieve
beoordeling op het niveau van HBO-master.
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De aan de opleiding verbonden titel is: Master in Advanced
Nursing Practice in de GGZ. Het aantal leerplaatsen nam
in 2009 verder toe. Mondriaan realiseert de opleiding in
samenwerking met Orbis Geestelijke Gezondheidszorg in
Sittard-Geleen en Riagg Zuid in Roermond.
MBO/HBO opleidingen verpleegkundige/agogisch
werkende
In 2009 is het aantal instroom opleidingsplaatsen en stages
voor MBO-V en HBO-V uitgebreid tot 41 plekken. Het
totaal aantal opleidingsplaatsen dat Mondriaan realiseert
voor de verpleegkundige basis beroepsopleidingen in de
beroeps begeleidende leerweg ((BBL) en duale variant
komt daarmee op 70. In februari 2010 start in samenwerking
met het MBO en HBO een ZorgInnovatieCentrum bij de
divisie Verslavingszorg.
Zorgacademie Parkstad Limburg
Arcus College, Hogeschool Zuyd, Open Universiteit, Atrium
Medisch Centrum en Mondriaan besloten in een bestuurlijk convenant tot samenwerking binnen de Zorgacademie
Parkstad Limburg. Binnen enkele jaren realiseert het Arcus
College nieuwbouw in de Zorgvallei, de achtertuin van
een aantal grotere zorginstellingen in de regio Parkstad.
Door in de nieuwbouwplannen rekening te houden met
samenwerking en efficiënt gebruik van gemeenschappelijke
hoogwaardige voorzieningen, wordt meer dan alleen een
hogere investeringsefficiency bereikt.
De projectorganisatie om dit mooie voornemen ook tastbaar te maken, kwam in 2009 volledig op ‘stoom’. Een
aantal projectgroepen is ingesteld om verschillende aspecten van de Zorgacademie Parkstad Limburg te realiseren.
• De projectgroep blended learning en e-learning houdt
zich bezig met de ontwikkeling van moderne, nieuwe,
deels digitale, leermethoden om maatwerkonderwijs
gekoppeld aan eerder verworven competenties (EVC’s)
aan te kunnen bieden.
• De projectgroep EVC’s stemt alle EVC-initiatieven op
elkaar af en integreert deze voor de zorgopleidingen.
Partijen hoeven straks nog maar naar één loket voor
vaststelling van hun verworven competenties.
• De projectgroep infrastructuur brengt de verschillende
ICT-systemen van de samenwerkende partijen in kaart
om tot een voorstel te komen voor een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur.
• De projectgroep huisvesting werkt de bouwkundige
aspecten van de Zorgacademie Parkstad Limburg uit.
Uitgangspunt is een flexibel concept dat de inhoudelijke uitgangspunten van de Zorgacademie maximaal
ondersteunt. De deelnemende partijen nemen ieder
een deel van de vierkante meters voor hun rekening.
Het leeuwendeel is voor het Arcus College dat alle
zorgopleidingen in de Zorgacademie wil onderbrengen.
• De projectgroep Strategische Personeelsplanning
maakt een model voor personeelsplanning dat zicht
geeft op de competentie-agenda voor drie tot vijf
jaren. Het initiatief ontving in 2009 een subsidie van
¤ 750.000 vanwege de vooruitstrevende en vernieuwende integrale aanpak.

4.6		 Kwaliteit ten aanzien van
		 medewerkers
4.6.1 Personeelsbeleid
Perspectief Human Resource Management
2007-2010
De ambitienota Strategisch Human Resource Management
2007-2010 formuleert tien streefdoelen die Mondriaan
uiterlijk in 2010 wil bereiken.
Aan de realisatie van veel van die streefdoelen is gewerkt.
In eerste instantie aan de randvoorwaarden. Het ziet er naar
uit dat een groot deel van de ambitie in 2010 ingevuld is.
Stand van zaken streefdoelen eind 2009:
1 Het aantal functiebeschrijvingen terugbrengen tot 50.
In januari 2010 wordt het nieuwe kernfunctiegebouw
vastgesteld. Dat gaat uit van 70 kernfuncties.
2 Iedere medewerker beschikt over een beknopte
functiebeschrijving, gekenmerkt door resultaattermen en competenties.
Nadat in januari 2010 de 70 kernfuncties zijn vastgesteld,
worden medewerkers in het nieuwe kernfunctiegebouw
ingepast en krijgen de beschikking over een kernfunctiebeschrijving die uitgaat van resultaatgebieden en daarbij behorende functie-eisen. In vervolg hierop wordt
competentiemanagement ingevoerd. Hiermee maken
we een start in 2010.
3 Iedere medewerker beschikt over zijn eigen
ontwikkelingsplan.
Logisch uitvloeisel van de invoering van competentiemanagement en de ontwikkeling van loopbaan- en
mobiliteitspaden voor medewerkers is de invoering
van een tweejarige gesprekscyclus. Daarbij gaat het
persoonlijk ontwikkelingsgesprek in op het ontwikkelingsplan voor individuele medewerkers, mede om
employability en daarmee werkgarantie in de zorgsector te realiseren.
4 Medewerkers van wie hun functie zich daarvoor leent,
kunnen 25% van hun werktijd op het door hen
gewenste moment invullen. Onder andere door
middel van telewerken.
Op die manier kunnen ze werk en privé beter op elkaar
afstemmen. Inmiddels beschikken ca. 600 medewerkers
over een token en kan iedere medewerker via webmail
thuis en op elke andere locatie inloggen in de eigen
e-mailbox. De randvoorwaarden voor thuiswerken en
afstemming werk/privé zijn daarmee gerealiseerd.
Verder is in het Medewerkertevredenheidsonderzoek
2009 aangegeven dat medewerkers de mate waarin zij
de mogelijkheid hebben om het werk zelf in te delen,
op een schaal van 0-10 waarderen met een 6,5.
5 Ons HRM is leeftijdsfasebewust ingericht.
Nieuwe initiatieven laten we aansluiten op het nieuw
beleid op dit terrein na het in werking treden van de op
komst zijnde nieuwe CAO.
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6 De Mondriaan Academie is voor alle medewerkers
toegankelijk voor opleiding en ontwikkeling.
Alle opleidingen zijn ondergebracht binnen de
Mondriaan Academie. Het centrale opleidingsaanbod
wordt de komende tijd nog uitgebreid. Het wordt
verbonden aan opleidingen binnen de Zorgacademie
Parkstad Limburg.
7 Aanvullend op de formele medezeggenschapsstructuur
zijn er alternatieve vormen van interactieve participatie voor medewerkers. We zijn leidend op dit punt.
Niet de WOR is leidend in het proces van medezeggenschap, maar de onderlinge betrokkenheid en participatie
in overleg en besluitvorming van de medezeggenschapsorganen.
8 We introduceren een vorm van beloning die recht
doet aan bovencontractuele prestaties.
Op dit terrein hebben we twee pilots ondernomen. De
harmonisatie van het functiegebouw leidt tot uniformiteit en uniforme toepassing van arbeidsvoorwaarden na
fusie. Daarmee zorgen we voor een basis voor verdere
introductie. Via gratificatie- en toeslagenbeleid belonen
we bovencontractuele prestaties.
9 Wij faciliteren een gezonde leefstijl en bespreken
deze tijdens het jaargesprek.
Vitaliteitsbeleid staat als ontwikkeling op de agenda
voor 2010. Het maakt deel uit van een traject van Sociale
Innovatie. De randvoorwaarden om hiermee aan de slag
te gaan zijn gecreëerd. In 2010 zetten we binnen één of
meer divisies het instrument van de Workability Index
(WAI) in.
10 Wij beschikken over een onderscheidend arbeidsvoorwaardenpakket dat voor anderen een voorbeeld is.
Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn up to
date en marktconform. Tertiaire arbeidsvoorwaarden
zijn onderscheidend.

Ontwikkelingen nader beschouwd
Veel veranderingen die P&O in 2007 en 2008 doorvoerde,
zijn in 2009 geborgd. In 2007 startten we een veranderingstraject om de P&O-dienstverlening in te vullen als een
HRM Dienstencentrum volgens een shared servicesconcept. Hiermee beoogden we aan te sluiten bij modern
Human Resource Management en Human Resource
Development met goede randvoorwaarden.
Gedurende 2009 vielen de ‘puzzelstukjes’ van de integrale
aanpak van de verandering in elkaar.
Belangrijke winst:
• alle processen zijn heringericht en op basis van een
audit AO/IC en HKZ gevalideerd;
• beheer- en adviesdiensten zijn van elkaar gescheiden.
Hierdoor kunnen de beheerfuncties zich ontwikkelen
naar operational excellence. De adviesdiensten kunnen
meer verbinding met het klantsysteem aangaan op
basis van customer intimacy;
• standaardprocessen zijn als standaardproces ingericht
en daarmee onafhankelijk gemaakt van persoon, tijd en
locatie. Goede informatieverstrekking en digitalisering
van processen die 7 x 24 uur kunnen worden opgestart,
ondersteunen dit proces. De procesuitvoering loopt nu
hoofdzakelijk via een Servicecentrum;

• voor de belangrijkste processen is e-HRM ingevoerd;
• opleidingen zijn heringericht. Zo is er een stagebureau
opgezet en een opleidingsbureau ingericht;
• naast maatwerktrainingen is er een omvangrijk ‘open
aanbod’;
• alle opleidingsactiviteiten die voorheen ook via andere
organisatieonderdelen werden aangeboden, zijn gecentraliseerd;
• De Mondriaan Academie kreeg meer vorm en kan nu
een beroep doen op een eenheid die beheer en ondersteuning biedt aan alle zorg- en specialistenopleidingen.
Deze ondersteuning was tot voor kort nogal versnipperd.
• Managementinformatie komt wekelijks geactualiseerd
via een Business Intelligence-systeem geautomatiseerd
beschikbaar. Ook daar is continuïteit en persoonsonafhankelijkheid gerealiseerd.
Centraal opleidingsaanbod
Naast een aanbod van maatwerktrainingen en opleidingen
op verzoek van divisies en afdelingen, deden we in 2009
ook een open trainings- en opleidingsaanbod. Dat was voor
het eerst. Het was een succes. Van het open trainingsaanbod maakten 1300 medewerkers gebruik. Volgend jaar
breiden we het trainingsaanbod nog verder uit en verbinden het deels aan de Zorgacademie Parkstad Limburg.
Voor de ‘no show’, het niet verschijnen bij een opleiding
na inschrijving, voeren we in 2010 een doorbelasting van
kosten in.
Zowel het open opleidingsaanbod als de maatwerkopleidingen krijgen een hoge waardering van de deelnemers.
Ze scoren 8,1 op een schaal van 10.
Semi Interne Arbodienst
In het kader van het eigen risicodragerschap WGA werden
in 2008 de verzuimprocessen geaudit. Mede op basis hiervan namen we het verzuimbeleid in 2009 nog eens goed
onder de loep. We schreven het verzuimbeleid opnieuw
uit en vulden het aan met verzuiminterventies die kunnen
bijdragen aan verzuimpreventie of het verkorten van de
verzuimduur. Ook zijn de rollen van iedereen die bij verzuim
verantwoordelijkheid draagt, opnieuw geëxpliciteerd.
Ziek- en herstelmelding en de activiteiten Wet Poortwachter zijn de eerste processen die Management Self
Service op moderne manier ondersteunt. Na enige weerstand is de implementatie van deze nieuwe manier van
werken succesvol afgerond.
Twee divisies namen initiatief voor een nieuwe ‘verzuimtraining’ voor leidinggevenden. Op grond van de positieve
ervaringen bieden we de andere divisies deze training ook
aan.
Bibliotheek
De implementatie van Connect-e-UM, de digitale informatievoorziening via de UM en IHOL rondden we in 2009 af.
Daarmee beschikt Mondriaan over een kennisontsluiting
van hoogwaardig niveau en voldoet de literatuurvoorziening aan alle wettelijke eisen die voor een opleidingsinstituut gelden.
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De afstemming van de twee bibliotheekvoorzieningen en
de implementatie van moderne nieuwe bibliotheeksystemen
maken aanhaking van onze bibliotheekvoorziening in een
groter regionaal samenwerkingsverband én binnen de
Zorgacademie Parkstad op termijn goed mogelijk.
Flexpool en Centrale Dienstroosterservice
De Centrale Dienstroosterservice voorziet in een behoefte.
In 2009 maakten 26 afdelingen van dit nieuwe aanbod
gebruik. Voor 400 medewerkers werden de dienstroosters
centraal opgesteld.
Het voordeel van deze manier van werken is dat roostervaardigheid en wetgeving op het gebied van arbeids- en
rusttijden kwalitatief beter te borgen zijn. Bovendien
biedt deze centrale manier van roosteren de mogelijkheid
om dienstenoverschotten en -tekorten over afdelingsgrenzen heen goed in beeld te krijgen en met collegiale
uithulp op te vangen. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing van personeelsinzet zonder dat het ten koste gaat
van ‘handen aan het bed’.
FWG/competentiemanagement
Het ontwerp van het nieuwe functiegebouw neemt meer
tijd in beslag dan voorzien. De ambitie blijft om de ca. 400
functiebeschrijvingen terug te brengen naar ca. 70. Dat
is van belang om functies beter onderling vergelijkbaar te
maken en te komen tot harmonisering van arbeidsvoorwaarden. En ook om meer zicht te krijgen op mogelijkheden van interne mobiliteit en loopbaanpaden.
Op het moment dat het nieuwe functiegebouw gereed
is, beginnen we met de implementatie van competentiemanagement als belangrijke stap in gestuurde competentieontwikkeling en ontwikkelingsgericht opleiden.
Medewerkertevredenheid
In 2009 werd opnieuw de medewerkertevredenheid
gemeten middels een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd
door de firma Effectory. Ondanks moeilijke jaren en veel
turbulentie als gevolg van de recente fusie met het voormalige Vijverdal en het afketsen van de fusie met GGZ
Noord- en Midden-Limburg, kwam de score van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit op dezelfde
score als in 2005.
Met een algemene tevredenheid van 6,9% scoort Mondriaan
0,2 punten lager dan de benchmark (7,1). Ten opzichte van
de benchmark is hoger gescoord op de tevredenheid over
leidinggevenden en de eigen ontwikkelingsmogelijkheden.
Gelijk werd gescoord op het thema arbeidsomstandigheden.
Lager dan de benchmark werd gescoord op de onderdelen
werkzaamheden, collega’s, organisatie en beloning.
De verschillen met de benchmark zijn echter klein (nooit
meer dan 0,3%).
In vergelijking met de scores in 2005 werden verbeteringen
in de scores gezien op vijf van de negen hoofdonderwerpen. Op een van de negen hoofdonderwerpen is een
achteruitgang gesignaleerd. Op drie van de negen hoofdonderwerpen werd gelijk aan 2005 gescoord.

Verloop personeel
Verloop personeel

Aantal
personeelsleden

Aantal
fte’s

Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar

388

280,5

Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar

288

178,9

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

Percentage

Verzuim totaal personeel in loondienst

5,42%

Vacatures
Vacatures

Totaal aantal
vacatures per
einde verslagjaar

Aantal moeilijk
vervulbare
vacatures per
einde verslagjaar

Totaal personeel

182

10

Personeel met
patiënt-/cliëntgebonden functies

130

7

4.6.2 Kwaliteit van het werk
Arbeidsvoorwaarden
Ook in 2009 werd Mondriaan nog geconfronteerd met
bestaande verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen de
voormalige fusiepartners Mondriaan en Vijverdal. De grote
verschillen zijn allemaal geharmoniseerd, de kleine verschillen worden veelal door aanpassing in werkprocessen
geleidelijk aan weggewerkt.
Parkstad Overleg Arbeidsmarkt en Zorg (POAZ)
In het POAZ is samenwerking gerealiseerd tussen de ROC’s,
Hogeschool Zuyd, CWI Heerlen en Kerkrade, UWV, zorginstellingen in de regio en Parkstad Limburg.
Mondriaan nam het voorzitterschap op zich. Nu de arbeidsmarkt door de crisis wat ruimer is geworden, heeft dat
direct effect op de betrokkenheid van de zorginstellingen.
Dat is zeer jammer. Immers de afgelopen jaren bleek dat
juist door samenwerking goede en effectieve initiatieven
tot stand kwamen.
Maastricht Overleg Arbeidsmarkt Zorg (MOAZ)
In de regio Maastricht is initiatief genomen om, naar analogie van de regio Parkstad, een gestructureerd overleg
op te zetten van overheden, onderwijs en werkgevers
in de zorg. In het MOAZ wordt geprobeerd eenzelfde
vruchtbaar arbeidsmarktoverleg op te zetten als in de
regio Parkstad.
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Empower Limburg
Mondriaan 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 uitwisseling van kennis en gegevens, door op de hoogte te zijn
van elkaars ontwikkelingen en door meer en beter in staat
te zijn over de eigen grenzen heen te kijken, kan meer
dynamiek op de arbeidsmarkt ontstaan. Daardoor vinden
mensen makkelijker een goede baan.

te ondersteunen bij loopbaanvragen en loopbaanwensen.
Mondriaan hecht belang aan het vergroten van de interne
mobiliteit om een vitale organisatie te blijven waarin medewerkers nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen krijgen. Het
loopbaancentrum kan hierin een belangrijke ondersteuning
bieden. Op het moment dat het loopbaancentrum goed
functioneert, zoeken we contact met andere partijen
(onder andere via Empower Limburg) om loopbaanpaden
uit te zetten voor medewerkers buiten de grenzen van
onze organisatie.

Bedrijven en instellingen vinden makkelijker de juiste
man/vrouw op de juiste plaats. Mondriaan participeert in
het project Strategische Personeelsplanning, het project
Mobiliteit en het project HR-beleid.

Strategische personeelsplanning
In 2009 ging het project Strategische Personeelsplanning
binnen Mondriaan van start. Met dit project streven we
naar een kwantitatieve en kwalitatieve doorkijk van drie
tot vijf jaar in de personeelsbehoefte van de organisatie.
Mondriaan is toegelaten tot het project van Empower
Limburg dat, met de steun van de Open Universiteit en de
Organisatie voor Strategische Arbeidsmarktvraagstukken,
een model voor strategische personeelsplanning uitwerkt.
Het is de bedoeling dat dit model toepasbaar is binnen
(zorg)organisaties en repeterend uitgevoerd kan worden.
Deelname aan dit project droeg er onder andere toe bij
dat de Zorgacademie Parkstad Limburg met succes een
beroep kon doen op HPBO-subsidie. De Zorgacademie
hecht veel belang aan gefundeerd inzicht in toekomstige
competenties voor medewerkers in de zorg.

Zorg aan Zet
Mondriaan participeert, mede als lid van het bestuur, actief
in de ontwikkelingen die Zorg aan Zet mede initieert. Als
provinciale koepelorganisatie voor de zorg ondernam en
ondersteunde Zorg aan Zet veel initiatieven die anticiperen
op de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt en de
noodzaak van langer doorwerken. In veel van die projecten
vindt Zorg aan Zet in Mondriaan een actieve partner.
Prismant en Astrirapportage
In 2009 verscheen de nieuwe Prismantrapportage over de
arbeidsmarktontwikkeling in de regio.
Mede door de economische crisis, maar ook door een
actief gevoerd arbeidsmarktbeleid, zijn de te verwachten
tekorten door ontgroening en vergrijzing wat opgeschoven.
De belangstelling om in te stromen in zorgfuncties is toegenomen. Daarnaast stelden zorginstellingen ook meer
opleidings- en stageplekken beschikbaar. Ook in Mondriaan
nam het aantal opleidingsplekken toe en is het initiatief
genomen om in 2010 een leerafdeling te starten. Echte
kwantitatieve tekorten, bij ongewijzigd beleid, verwachten
we in 2014.
De Astrirapportage wijst op de noodzaak structureel een
beleid van ’duurzaam doorwerken in de zorg’ te ontwikkelen. Mondriaan nam hierin al veel goede initiatieven. De
noodzaak van meer samenhang wordt onderschreven. In
dat kader nam Mondriaan in 2009 actief deel aan het Leernetwerk Duurzaam Doorwerken, georganiseerd door Zorg
aan Zet in samenwerking met Blik op Werk. Mondriaan
start in 2010 een project ‘Sociale Innovatie’ om meer
samenhang aan te brengen in de goede initiatieven uit
het verleden. Ook brengen we meer verdieping aan in het
HRM- en organisatiebeleid op de vier pijlers van ‘duurzaam
doorwerken’: arbeidssituatie, organisatiecultuur, vitaliteit
werknemers en loopbaan.
Flexibiliteit en mobiliteit
Eind 2009 ging het interne loopbaancentrum van start.
Het loopbaancentrum richt zich primair op de bevordering
van mobiliteit en reïntegratie van medewerkers met een
voorrangspositie bij interne herplaatsing als gevolg van
een boventalligen- of re-integratiestatus. Maar daarnaast
is het loopbaancentrum ook toegerust om medewerkers

4.6.3	Veiligheid medewerkers
Arbeidsomstandigheden
Arbobeleid algemeen
In 2009 is in de wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden een aantal wijzigingen doorgevoerd.
Werkgever en werknemer(s) hebben meer verantwoordelijkheid. De afdeling Arbo volgt de wetgeving. Ze past beleidsdocumenten aan naar de meest actuele stand van zaken
en communiceert die veranderingen met de organisatie.
Arbo-onderzoeken
Het afgelopen jaar vonden 75 formele werkplekonderzoeken plaats. De onderzoeken hadden betrekking op
lichamelijke belasting, geluid, klimaat, brandveiligheid,
arbeidsmiddelen en andere gezondheidbedreigende
aspecten. Door de preventiemedewerkers(s) onmiddellijk
advies uit te laten brengen en vroegtijdig te laten interveniëren konden we risico’s en/of gevaren vroegtijdig
opmerken. Door een preventieve aanpak konden we regelmatig voorkomen dat een medewerker door lichamelijke
overbelasting zou uitvallen. Deze in zekere zin niet kwantificeerbare kosten zijn belangrijk om te vermelden. Verder
komt dit tot uitdrukking in een laag verzuimpercentage
op fysieke belasting.
Voorlichting risico’s arbeidsomstandigheden
Op het gebied van arbeidsrisico’s vonden gerichte voorlichting- en instructiebijeenkomsten plaats. Zowel bilateraal
als in groepen. Omgaan met agressie en brandinstructies
zijn hier voorbeelden van.
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Mondriaan heeft veel verschillende werkprocessen in de
zorg en binnen de dienstverlening. We gaven regelmatig
voorlichting over risico’s die daaraan verbonden zijn en
manieren om die te beheersen. Voorbeelden: gevaarlijke
stoffen, brandveiligheid in brede zijn, fysieke belasting.
Arbo-infrastructuur
Het arbozorgsysteem van Mondriaan is verankerd in de
beleidsnotitie infrastructuur arbo, milieu en verzuimbeleid.
Ontwikkeling, formulering en borging van beleid op gebied
van arbo, milieu en veiligheid vindt plaats in nauw overleg
met de daarvoor verantwoordelijke Arbostuurgroep.

we in overleg en in samenwerking met huisvesting en
gebouwbeheer een stappenplan op. Er vonden meer dan
dertig ontruimingsoefeningen plaats. Alle vooraf gepland.
Van iedere ontruimingsoefening bestaat een evaluatieverslag. Deze verslagen beschrijven knelpunten en te
nemen maatregelen. Locatieverantwoordelijken hebben
de verslagen ontvangen zodat ze de knelpunten kunnen
oplossen.
Grafiek Aantal geregistreerde brandmeldingen van
de brandmeldcentrale op JFK, locatie Heerlen, in de afgelopen 5 jaren

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
Conform de Arbowetgeving beschikt Mondriaan over zes
RI&E’s op schrift. Het grote aantal organisatorische aanpassingen en wijzigingen in gebouwen vroeg om een
actualisering in 2009. We stelden een meerjaren RI&Eplan op dat voorziet in een gefaseerde aanpak, te beginnen
met de locatie Vijverdal begin 2010.
Arbeidsongevallen
Mondriaan heeft de plicht om arbeidsongevallen te melden.
In het verslagjaar zijn tien arbeidsongevallen geregistreerd.
Dit verslagjaar was het niet nodig om een melding te doen
bij de Arbeidsinspectie.




Aantal meldingen BMC
Daadwerkelijk brand

Grafiek: aantal arbeidsongevallen van 2005 t/m 2009
De brandmeldcentrale detecteerde vijftig keer een brandalarm. Er was tien keer daadwerkelijk sprake van brand.
Zes keer was sprake van aanbranden of stoom van voedsel
waardoor de rookmelder werd geactiveerd. Bij testen,
onderhoud en reparaties werd de brandmeldcentrale drie
keer geactiveerd. Dit waren loze meldingen. Elf meldingen
waren het gevolg van rookgedrag. Vijf meldingen waren
het gevolg van opzettelijk indrukken van de handbrandmelder en sabotage van de rookmelder. Anderszins 25
meldingen.

Brandveiligheid
Dit verslagjaar kwam een aantal zorginstellingen negatief
in het nieuws toen ze door brand getroffen waren. Een
adequate aanpak van brandveiligheid in Mondriaan blijft
noodzakelijk. Incidenten en calamiteiten laten zien dat
mensen onvoldoende stilstaan bij aanwezige restrisico’s.
De afdeling Arbo Veiligheid registreert en maakt brandveiligheidsrapporten aan de hand van bezoeken aan
afdelingen en panden. Ze brengt de risico’s in kaart. De
onderzoeksrapporten vormen de basis voor preventieadviezen.
In 2009 kregen de ontruimingsplannen extra aandacht. In
de gehele organisatie bestaan nu 24 ontruimingsplannen,
met jaarlijks onderhoud en evaluatie. In 2009 kwamen tien
plannen tot stand. Met twee plannen waren we een eind
op weg. Daar waar vluchtplannen moesten komen, stelden

In 2009 was geen sprake van aanzienlijke economische
schade door branden. Wel is de bedrijfshulpverlening vijftig keer uitgerukt en is de brandweer zevenenveertig keer
op de locatie geweest.
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Grafiek locatie Vijverdal, Maastricht

4.7		Samenleving
De geestelijke gezondheidszorg levert een onmiskenbare
bijdrage aan een veilige en solidaire samenleving, waarin
zorg op maat beschikbaar is voor iedereen. Mondriaan
onderschrijft van harte de door GGZ Nederland ingezette
actieve, naar buiten gerichte koers om de rol en betekenis
van de GGZ in onze samenleving duidelijker dan tot nu
toe voor het voetlicht te brengen.
De intrinsieke kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg verdient het om uitgedragen te worden.




Aantal meldingen BMC
Brandweer geweest voor nacontrole

De brandmeldcentrale detecteerde achtenveertig keer
een brandalarm. Er was zes keer sprake van daadwerkelijk
brand. Acht keer was sprake van aanbranden of stoom
van voedsel waardoor de rookmelder werd geactiveerd.
Bij testen, onderhoud en reparaties is de brandmeldcentrale tien keer geactiveerd. Dit waren loze meldingen.
Dertien meldingen waren het gevolg van rookgedrag.
Anderszins zeventien meldingen. In 2009 was geen sprake
van aanzienlijke economische schade door branden. Wel is
de bedrijfshulpverlening achtenveertig keer uitgerukt en
de brandweer zes keer op de locatie geweest.

Bedrijfshulpverlening
Mondriaan heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige verblijf- en woonomgeving. Dan is het noodzakelijk om een bedrijfsnoodorganisatie te hebben. De bedrijfshulpverlening van
Mondriaan telt inmiddels 380 actieve bedrijfshulpverleners,
verspreid over de verschillende gebouwen.
In samenwerking met de afdeling opleidingen zijn nieuwe
bedrijfshulpverleners (BHV’ers) opgeleid. Via voorinschrijvingen kregen alle BHV’ers de mogelijkheid hun kennis
en vaardigheden op het gewenste niveau te brengen.
Deelname aan deze verplichte trainingen was onder de
maat en verdient in 2010 verbetering. Het management en
leidinggevenden hebben hierin de belangrijkste rol.
Als één van onze speerpunten ontwikkelen we in 2010 een
nieuw beleidsplan bedrijfsnoodorganisatie. In dit plan
nemen we alle onderwerpen op die met bedrijfsnood te
maken hebben. We hechten bijzonder veel belang aan het
uitzetten van goede communicatielijnen.

‘1 op de 20 Nederlanders krijgt diabetes, 1 op de 9 krijgt
overgewicht, 1 op de 6 krijgt hooikoorts, en maar liefst 1
op de 4 Nederlanders krijgt een psychische stoornis’.
Deze vergelijking fungeert als aandachttrekker voor
de imagocampagne ‘1 op de 4’, die GGZ Nederland op
Prinsjesdag, dinsdag 15 september 2009, startte. Met deze
campagne werken alle Nederlandse GGZ-instellingen aan
het doorbreken van de taboes op een psychisch probleem.
Nog steeds spreken mensen niet gemakkelijk over psychische problemen. Toch krijgt 1 op de 4 mensen in zijn of haar
leven met een psychische stoornis te maken. Variërend van
tijdelijke problemen als een burn-out tot langer durende
als borderline. In de top 10 van ziekten met de grootste
ziektelast staan niet minder dan vier psychische stoornissen: angststoornissen, stemmingsstoornissen, verslaving
en dementie. Mondriaan ondersteunt de campagne en
neemt actief deel aan het uitdragen van de boodschap dat
de GGZ er toe doet en effectief is. In de komende jaren
zal de campagne over het voetlicht brengen hoe divers de
GGZ is en hoe interessant het werken in de GGZ is.
Voorts neemt Mondriaan deel aan de drie-jarige publiekscampagne, geïnitieerd door Het Huis voor de Zorg. Inzet
van de campagne is een meerjarige communicatie over
sociale ontwikkeling, met een speciaal accent op wonen,
welzijn en zorg (WWZ). Diverse campagnepartners, waaronder overheden, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen,
woningcorporaties, onderwijsorganisaties en bedrijven
nemen deel aan de campagne. De komende jaren wordt
een groot beroep gedaan op de ‘civil society’. Van burgers
wordt verwacht dat ze zelf actief en verantwoordelijk
handelen, aan de slag gaan, voor zichzelf en voor anderen
zorgen, in het bijzonder op het terrein van WWZ. Hoe de
burger aan te zetten tot ‘active citizenship’ (actief burgerschap) is echter voor velen een groot vraagteken.
‘Actief burgerschap voor alle Limburgers’ is een ambitie
die breed wordt onderschreven. Het gaat om zelf bepalen,
zelf doen, zelf beïnvloeden, zelf aan zet blijven. Actieve
burgers en hun ‘civil society’ zetten zich in voor mensen
met fysieke, psychische en/of sociale beperkingen.
Mondriaan wil dit initiatief actief ondersteunen door
initiatieven te nemen die de positie van de mensen met
een psychische aandoening goed doet.
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De verwachting is dat in de nabije toekomst grote tekorten
ontstaan aan goed opgeleid personeel voor zorg en welzijn.
Daarom startte Zorg aan Zet een langlopende imagocampagne met als thema ‘Ik ben belangrijk’. Doel van de
campagne is zorg en welzijn als aantrekkelijke werkgever
te presenteren. De campagne is in eerste instantie gericht
op jongeren vanaf de hoogste groepen van de basisscholen.
Een realistische, positieve beeldvorming over de sector bij
potentiële instromers is namelijk van essentieel belang om
over enkele jaren voldoende personeel te kunnen werven.
Onderdeel van de imagocampagne is ook de inzet van de
‘ambassadeurs’. Mensen op de werkvloer zijn immers het
meest geschikt om onze jongere generatie te laten zien
wat het inhoudt om te werken en te leren in zorg en welzijnssector. Vanuit hun praktijk kunnen ze een realistisch
beeld geven van het beroep dat ze uitoefenen. Mondriaan
neemt deel aan de campagne en zet zes ambassadeurs in
die op scholen een evenwichtig beeld schetsen van (het
werken in) de psychiatrie.
Draagvlak organiseren
Draagvlak voor het werk van Mondriaan is onder andere
gerealiseerd door middel van veelvuldige publicaties in de
regionale dagbladen. In deze publicaties stonden diverse
soorten van behandeling centraal evenals nieuwe behandelinitiatieven. Het reguliere overleg met de pers leidde tot
een evenwichtigere berichtgeving over Mondriaan, de
geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg.
Met de bewoners van de buurten rond de vestiging in
Heerlen vond regulier overleg plaats. Tijdens voorlichtingsavonden en via wijkbulletins informeerden we de buurten
regelmatig over de behandelvormen en nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over de vestiging van 36 bedden voor
forensische psychiatrie. Eenmaal vond het overleg met de
buurt plaats in samenwerking met de gemeente Heerlen.
Dat was naar aanleiding van een onderzoek naar de veiligheid van de locatie Heerlen.
In verband met de vestiging van een kliniek voor jongeren
en middelengebruik in Herten is eveneens overleg met
de buurt geïnitieerd. Voorafgaand aan de opening vond
onder andere een bijeenkomst plaats waarin een toelichting is gegeven op de doelgroep en de behandeling. Dergelijke bijeenkomsten zijn goed voor de verstandhouding
met de bewoners van de buurten.
Voor het algemene publiek organiseerden we eenmaal per
maand voorlichtingsavonden over psychiatrische ziektebeelden. Deze avonden waren vrij toegankelijk en hadden
een grote belangstelling. Vooral de betrokken ervaringsdeskundigen –veelal ex-patiënten van Mondriaan– bij deze
voorlichtingsavonden droegen bij aan het begrip van de
bezoekers.
Eenmaal per twee weken verzorgden we een referaat over
een behandelinhoudelijk thema. Deze referaten stonden
open voor Mondriaanmedewerkers en externe belangstellenden.

Gedurende het hele jaar organiseerden we vele activiteiten.
Doel van de activiteiten was de verbinding te realiseren
tussen de omgeving en de patiënten die in Mondriaan
verblijven. In het kader van deze activiteiten nodigden we
verenigingen uit de regio uit hierin te participeren. Een
aantal activiteiten kreeg een grote bekendheid in de regio.
Bijvoorbeeld de jaarlijkse tentoonstelling ‘Allemaal Anders’
en de jaarlijkse hardloopwedstrijd ‘de Mondriaan Run’.
Deze activiteiten brengen de buiten- en de binnenwereld
bij elkaar en leveren een belangrijke positieve bijdrage aan
de beeldvorming over de geestelijke gezondheidszorg.
Maatschappelijke betrokkenheid
Mondriaan mag zich verheugen in de betrokkenheid en
daadwerkelijke steun van vrijwilligers, in totaal ongeveer
130. Zij besteden hun vrije tijd aan de ondersteuning van
patiënten en cliënten bij de diverse activiteiten.
De steunstichting GGZ Zuid-Limburg zet zich samen met
Mondriaan in om de integratie van GGZ-cliënten in de
maatschappij te bevorderen. De stichting biedt in dat
kader materiële en/of financiële ondersteuning aan cliënten die door financieel onvermogen niet in staat zijn aan
activiteiten deel te nemen.
Op bescheiden schaal is Mondriaan actief als het gaat om
de lotsverbetering van mensen. Zo steunt Mondriaan het
Malawiproject dat ze ooit zelf startte en dat inmiddels
is 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. In 2009 is een arts
uitgezonden om de medici ter plaatse gedurende enige
maanden te ondersteunen.
Voorts heeft Mondriaan in 2009 de stichting Voor een
weeskind en de stichting Kumari ondersteund. Deze
stichtingen zetten zich in voor goede doelen in de derde
wereld.
Milieu
Inde ontwikkeling van de Zorgvallei Parkstad heeft de
natuurlijke omgeving een belangrijke meerwaarde.
In Maastricht neemt Mondriaan deel aan de ontwikkeling
van de landgoederenzone.
Bij alle nieuwbouwprojecten denken we in de ontwerpfase
aan reductie van milieubelastende processen. Duurzaamheid van gebouwen, levensduur en met name ook exploitatiekosten zijn van belang. In het kader van vermindering
van het energiegebruik isoleerden we gevel en dak bij
twee Mondriaan gebouwen. Bij de uitvoering van nieuwbouw en sloop volgt Mondriaan de wettelijke regelgeving
voor milieueisen, energieprestatie en ecologie.
Duurzaamheidaspecten
Duurzaamheid op langere termijn is momenteel een
belangrijk criterium bij de besluitvorming rondom investeringen in nieuwbouw, installaties en terreinen.
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4.8.		Vastgoed- en huisvestingsbeleid
Mondriaan heeft haar hoofdlocatie in de Zorgvallei Parkstad Limburg. Deze hoofdlocatie ondergaat een transformatie. Door integrale gebiedsontwikkeling met Atrium
Medisch Centrum en Sevagram wordt het gebied beter
toegankelijk en aantrekkelijker voor bezoekers. De Zorgacademie, een initiatief van het Arcus College, Atrium,
Mondriaan, Hogeschool Zuyd en Open Universiteit, wordt
gevestigd in de Zorgvallei. Naar verwachting wordt de
eerste steen in 2010 gelegd.
Ambulante kortdurende zorg wordt in de PsyQ-formule
gehuisvest aan de rand van de hoofdlocatie in de Zorgvallei
Parkstad Limburg en op een nieuwe locatie in Maastricht
aan het Oranjeplein.
Het therapiegebouw voor deeltijdbehandeling op de
hoofdlocatie in de Zorgvallei is volledig gerenoveerd. Het
gebouw is na de renovatie goed toegerust voor toekomstige functies en doelgroepen.
Voor twee wijkteams van Integrale Zorg vonden we huisvesting in Hoensbroek en Kerkrade.
De huisvestingsbehoefte voor Beschermd Wonen verandert van groepswonen naar individueel wonen. In 2009 is
Mondriaan er in geslaagd via Hestia een volledig gerenoveerde locatie met 28 individuele eenheden te betrekken
in Landgraaf. In Maastricht hebben we een nieuwe locatie
gehuurd met zes individuele eenheden.
De nieuwbouw voor Ouderen is in 2009 op besteksniveau
afgerond. Als gevolg van de nieuwe financiering is met
name een sluitende businesscase een belangrijke toetssteen bij het verwerven van financiering. Schaalvergroting
door verschuiving van capaciteit van Maastricht naar
Heerlen bleek noodzakelijk om de nieuwbouw te kunnen
bekostigen.
Krimp
Om op lange termijn te voorspellen welke gebouwen noodzakelijk zijn voor de klinische capaciteit is er een demografisch onderzoek uitgevoerd. Zuid-Limburg heeft in
hoge mate te maken met een krimpende bevolking. Dat
heeft ook gevolgen voor de beddencapaciteit op de
middellange tot lange termijn. Daarnaast verwachten we
een afname van de behoefte aan klinische bedden als
gevolg van andere werkwijzen. Als resultaat hiervan
stelde Mondriaan haar nieuwbouwplannen bij. We geven
prioriteit aan nieuwe initiatieven waar, gezien de vraag,
productiegroei mogelijk en noodzakelijk is. Tweede prioriteit heeft vernieuwing die noodzakelijk is om te voldoen
aan de veiligheid- en basiskwaliteitseisen. De nieuwbouw
voor kortdurende klinische zorg is als gevolg van de krimp
ingeschoven in de nieuwbouw voor Integrale Zorg. Tegelijkertijd onderzoeken we opnieuw of Integrale Zorg ook
gedeeltelijk gehuisvest kan worden in te renoveren bouwdelen op de hoofdlocatie in Heerlen.

Welland
Productiegroei vond plaats door toekenning van de tender
Forensische Zorg. Na uitgebreid scenario-onderzoek
besloten we voor deze functie het gebouw Welland aan
te passen. De aanpassingen bestaan voornamelijk uit het
aanbrengen van bouwkundige veiligheidsvoorzieningen,
gesloten buitenvoorzieningen en nieuwe veiligheidsinstallaties. De aanpassingen zijn lopende het jaar uitgevoerd
terwijl het gebouw grotendeels in gebruik bleef. Door
intensieve samenwerking met de zorgafdeling en de bouwende partijen is deze aanpassing goed verlopen.
Omdat Forensische Zorg Welland invulde, hebben we
interim-huisvesting voor klinische verslavingszorg gevonden door individuele eenheden in Hoensbroek en huisvesting in Vijverdal Maastricht te huren. Dit had ook
enkele verhuisoperaties tot gevolg. De klinische afdeling
voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
verhuisde van de locatie Vijverdal Maastricht naar de
locatie J.F. Kennedylaan Heerlen.
Kinder- en Jeugdpsychiatrie realiseerde uitbreiding met
een nieuwe kliniek voor jongeren en middelengebruik in
Herten, Roermond. Dit is interim huisvesting. Het initiatief
tot nieuwbouw van voorzieningen in samenwerking met
Xonar jeugdzorg in Maastricht, RIAGG Maastricht en
RIAGG Zuid Roermond is nog in ontwikkeling.
Beleid
Op beleidsterrein stond 2009 in het teken van het formuleren van het Strategisch Huisvestingsbeleid, de vastgoedwaardering en de kostprijskennis van de gebouwen en de
gebouwgebonden kosten. Tevens startten we met aanpassingen in het kader van de elektrische veiligheid en
brandveiligheid. De laagbouw in Vijverdal Maastricht is
inmiddels aangepast aan eisen van brandveiligheid.
De interactie met ICT is steeds meer relevant vanwege
nieuwe datatechnieken. Om die reden hebben we in 2009
de inrichting van communicatietechnologiebeheer onder
ICT voorbereid.

jean-paul glaser

Onderzoek naar stress bij
borderline
Dr. Jean-Paul Glaser, psychiater bij de divisie

opgave, maar Jean- Paul kijkt met tevreden-

‘Ik was onder de indruk van de bevinding dat borderline
patiënten zo sterk reageren op alledaagse stress’, vertelt
Jean-Paul. ‘Je kunt bij alledaagse stress denken aan een
computer die traag opstart, in de file staan, de telefoon
onvoldoende opgeladen hebben of langdurig in de wachtstand geplaatst worden wanneer je een afspraak wilt maken.
Het was bekend dat borderline patiënten zeer gevoelig
zijn voor interpersoonlijke stressoren zoals verlaten worden
door de partner of afgewezen worden in sociale contacten.
Ons onderzoek laat echter zien dat borderline patiënten
ook sterk reageren op gewone alledaagse stressoren. Daar
alledaagse stressoren, dag in dag uit, meerdere malen per
dag voorkomen, hebben deze opgeteld een aanzienlijke
impact. Ik was ook onder de indruk van de bevinding dat
mensen die in de kindertijd getraumatiseerd zijn, vele jaren
later, op volwassen leeftijd, verhoogd gevoelig bleken te
zijn voor alledaagse stress. Dit effect blijkt sterker naarmate trauma vroeger in de kindertijd plaatsvindt.’

heid terug.

Trauma in kindertijd

Integrale Zorg Maastricht, promoveerde
29 oktober 2009 aan de Universiteit Maastricht
op het proefschrift ‘Stress reactivity in borderline personality disorder’. In de afgelopen zeven
jaar combineerde hij zijn werk als psychiater
binnen Mondriaan met onderzoek naar stress
bij borderline en onderwijsactiviteiten binnen
de Universiteit Maastricht. Geen eenvoudige

Is trauma in de kindertijd de oorzaak van een borderline
persoonlijkheidsstoornis? ‘Dit is een te gemakkelijke conclusie‘, meent Jean-Paul. ‘Hoewel trauma in de kindertijd
vaker voorkomt bij borderline patiënten dan bij gezonde
mensen, en het een risicofactor is voor de ontwikkeling
van de borderline persoonlijkheidsstoornis, lijkt het erop
dat een (aanzienlijk) deel van de patiënten geen ernstige
trauma’s in de jeugd meemaakt. Dit betekent dat er ook
andere factoren moeten zijn die de stoornis (mede)veroorzaken. Eveneens is het zo dat niet iedereen die trauma in
de kindertijd meemaakt een borderline persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt. Op basis van studies in de algemene
bevolking weten we dat mensen over een ongelooflijke

‘Een traag opstartende
computer wordt al als
stressvol ervaren.’

veerkracht kunnen beschikken ten aanzien van traumatische
gebeurtenissen. Tweelingstudies laten zien dat erfelijke
factoren een grote invloed hebben op het ontstaan van
de borderline persoonlijkheidsstoornis. Uiteindelijk zal
het samenspel tussen erfelijke kwetsbaarheid en iemands
levensgeschiedenis bepalen of een bordeline persoonlijkheidsstoornis tot uiting komt en in welke mate. Dat extreem
trauma in de kindertijd de menselijke ontwikkeling negatief
beïnvloedt – met een ondergeschikte rol voor genetische
kwetsbaarheid – is duidelijk geworden naar aanleiding van
situaties in weeshuizen in delen van de wereld waar jonge
kinderen in erbarmelijke omstandigheden, zeer ernstig
verwaarloosd (ernstig tekort aan emotionele betrokkenheid en prikkels) werden aangetroffen.‘

Relevantie proefschriftresultaten
Wat is de relevantie van de proefschriftresultaten voor
patiënten? Jean-Paul: ‘Ons onderzoek heeft laten zien
dat borderline patiënten sterk gebukt gaan onder alle-

daagse stress. Als gevolg van deze stress krijgen ze last
van psychotische symptomen en stemmingsdalingen. Uit
onderzoek is gebleken dat psychotische symptomen en
emotionele stressgevoeligheid het beloop van de stoornis
negatief beïnvloeden; hoe groter de psychotische en
emotionele stressgevoeligheid, hoe groter de lijdensdruk
en zorgbehoefte. Ons onderzoek heeft laten zien dat
psychose onderdeel uitmaakt van de borderline persoonlijkheidsstoornis en als zodanig serieus genomen dient te worden. De sterke gevoeligheid voor alledaagse stress (belastbaarheid van de patiënt) dient meegenomen te worden bij
het opmaken van het behandelplan. Stressreductie is een
belangrijke behandeldoelstelling voor mensen met een
bordeline persoonlijkheidsstoornis. Ons onderzoek maakt
daarnaast duidelijk dat het belangrijk is om bij mensen die
zich melden met psychische- en stressklachten structureel
navraag te doen naar trauma in de kindertijd zodat –indien
hier sprake van is – beoordeeld kan worden of een traumagerichte behandeling is geïndiceerd.”
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4.9.		Informatie- en
		Communicatietechnologie (ICT)
Informatie is van vitaal belang voor de zorgverlening en
bedrijfsvoering van Mondriaan. Daarom migreert de ICTdiscipline sinds 2007 van een technische naar een informatieborgende discipline. De resultaten van dit migratietraject (3,3 miljoen euro) zijn in 2009 geborgd. De zorgen serviceorganisaties pakken dit in 2010 verder op.
We integreerden en harmoniseerden in 2009 het Psygissysteem van de locaties Mondriaan en Vijverdal. EPD’s
zijn nu generiek en uniform beschikbaar voor de vele
verschillende zorgdisciplines. De autorisaties zijn nog
strikter gestroomlijnd en bedrijfsinformatie is via Business
Intelligence ontsloten. Vanaf 2010 zijn bijna alle concepten
en inzichten gemodelleerd vanuit het perspectief van DBC,
DBBC en ZZP. De consistentie van basisgegevens in de
verschillende systemen wint in 2010 aan kwaliteit door
toename van geprotocolleerde controles en werkwijzen.
In 2010 worden steeds meer basisgegevens gecontroleerd
verspreid naar de verschillende systemen. Onder andere
door ook hiervoor gebruik te maken van Business Intelligence en het TeamPortaal.
De ondersteuning en verspreiding van personele, inkoop
en financiële informatie is gemoderniseerd. Vanaf 2010
wordt deze informatie steeds dieper in de organisatie op
een meer consistente manier gebruikt.
We verversen meer dan 200 intranetpagina’s en voorzien
alle medewerkers van het laatste nieuws, de meest recente
regels en procedures en algemene informatie via het
TeamPortaal. Projectteams, onderzoeksteams en vele
andere teams werken samen aan informatie, acties en
documenten door deze digitaal met elkaar te delen in een
teamspecifieke werkruimte op hetzelfde TeamPortaal.

meest actuele standaard voldoen. Zo voorkomen we nog
beter ongewenste toegang tot ons netwerk. De beschikbaarheid van het externe netwerk is sterk verbeterd door
het frequent uitvoeren van onze externe verbindingen.
Daarnaast zijn verbindingen met onze zorg- of servicepartners gescheiden van ons interne netwerk. De toegang
tot onze applicaties en gegevens, binnen de infrastructuur, is nog verder geprotocolleerd en opnieuw ingericht.
In 2010 bepalen we op basis van een self-assessment in
hoeverre Mondriaan al voldoet aan de gestelde norm voor
informatiebeveiliging in onder andere de NEN 7510 en de
daaropvolgende normen. Op basis van deze beschouwing
stellen we een plan op voor de nadere invulling. Informatiebeveiliging is een instellingsbrede verantwoordelijkheid.
Technologie dient daarbij slechts als ondersteuning.

4.10		Financieel beleid
Algemene uitgangspunten
In het financiële meerjarenbeleid is als ambitie vastgelegd
dat het eigen vermogen en het solvabiliteitspercentage
stijgen naar de minimale normstelling van het waarborgfonds. Het waarborgfonds geeft aan dat geen harde
universele vermogensnorm mogelijk is omdat die ook
afhankelijk is van meerdere risico’s. Op dit moment hanteert
het waarborgfonds een vermogensnorm tussen de 10-15%.
De verwachting is dat deze norm zal stijgen, mede gezien
het toegenomen risicoprofiel van zorgbiedende organisaties
als gevolg van de marktwerking. Mondriaan anticipeert
hierop en zet in op versterking van de solvabiliteit door
een jaarlijkse rendementsdoelstelling van tenminste 2%
van de omzet te hanteren. Dit is, zeker in vergelijking met
de gerealiseerde benchmark resultaten in de GGZ van
afgelopen jaren, een hoge ambitie.

Opbrengsten
Via Business Intelligence zijn nu bijvoorbeeld zowel de
productiviteit als de functie van de factureerbare zorgverlening, het arbeidscontract en de werkelijke beschikbaarheid per behandelaar beschikbaar. Daarnaast zijn er
veel andere inzichten op meerder gebieden binnen handbereik.
De infrastructuur, de applicaties en de gegevens zijn
beschikbaar. Door ze nu intensief en consistent te gebruiken, zal de waarde van onze kostbare zorg- en bedrijfsinformatie iedere dag verder stijgen. Het jaar 2010 staat
in het teken van professioneel gebruik van de nu beschikbare informatiehuishouding en informatievoorziening.
De sterk geprofessionaliseerde ICT-organisatie zal daarbij
nog verder transformeren tot een innoverende en informatiebeherende discipline. Daarbij staat steeds minder
de techniek centraal en steeds meer de organisatie, haar
gebruikers en hun informatie. Slogan voor 2010: Informatiemanagement.
In 2010 wordt de toegang tot onze infrastructuur verder
beveiligd, zodat de noodzakelijke componenten aan de

Het gewijzigde overheidsbeleid met betrekking tot de
gezondheidszorg (marktwerking en gereguleerde concurrentie) heeft tot gevolg dat de omzet niet meer gegarandeerd is en het risico toeneemt. Mondriaan heeft verschillende financieringsstromen: AWBZ, ZVW, justitie en WMO.
De gerealiseerde omzet is in 2009 gestegen van ¤ 130 mln.
naar ¤ 139 mln., een stijging van ¤ 9 mln (7%) .
Deze stijging is o.a. het gevolg van productie justitiële
verslavingzorg (¤ 4 mln), die in 2008 werd aanbesteed
en in 2009 verder is geëffectueerd. Extra omzet is ook
gerealiseerd in PsyQ Eindhoven, samen met Riagg Zuid
(totaal ¤ 2 mln) en prijsindexering.

Kosten
De totale geconsolideerde kosten stijgen van ¤ 130 mln
naar ¤ 135 mln, een stijging van ¤ 5 mln (3,9 %). In 2009
is strak gestuurd op personele kosten en productieverhoging. Het percentage salariskosten ten opzichte van de
omzet is in 2009 72,6 % ten opzichte van 74,4 % in 2008.
Daarnaast is het van belang om kosten, inclusief personele
kosten, zoveel mogelijk te flexibiliseren.
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Resultaatratio

Solvabiliteit geconsolideerd

Het resultaat 2009 is ¤ 4,1 mln., inclusief ¤ 1,9 mln. eenmalige posten.
Het resultaat zonder eenmalige posten is ¤ 2,2 mln. In dit
resultaat is een positief prijseffect van de OVA opgenomen
van ¤ 1,5 mln. In de BSC is ook voor 2009 een minimale
rendementseis opgenomen van 2%. Stichting Mondriaan
heeft via Mondriaan Holding BV belangen in andere BV’s.
Om die reden wordt zowel een enkelvoudige als een
geconsolideerde balans en een verlies-/winstrekening
gepresenteerd. Het resultaat enkelvoudig en geconsolideerd is ¤ 4,1 mln.
Resultaatsratio Stichting Mondriaan enkelvoudig
2007

2008

2009

Resultaat voor
bestemmingen

¤ 1,9 mln.

¤ 0,5 mln

¤ 4,1 mln.

Resultaatsratio
Resultaat/
opbrengsten

1,62%

0,41%

2,92%

Resultaatsratio Stichting Mondriaan geconsolideerd
2007

2008

2009

Resultaat voor
bestemmingen

¤ 1,9 mln.

¤ 0,5 mln

¤ 4,1 mln.

Resultaatsratio
Resultaat/
opbrengsten

1,50%

0,37%

2,92%

Solvabiliteit
In verband met de toename van onzekerheden en risico’s
(marktwerking; DBC financiering; financiële crisis) is een
versterking van de solvabiliteit noodzakelijk. De solvabiliteit is in 2009 gestegen naar bijna 12%.
Solvabiliteit Stichting Mondriaan enkelvoudig
2007

2008

2009

Solvabiliteit EV/
Balanstotaal

11,32%

8,72%

11,79%

Solvabiliteit EV/
Opbrengsten

9,86%

9,69%

11,83%

2007

2008

2009

Solvabiliteit EV /
Balanstotaal

10,78%

8,66%

11,91%

Solvabiliteit EV/
Opbrengsten

9,29%

9,52%

11,82%

Treasury beleid/liquiditeit
Mondriaan 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 fonds.
In 2009 heeft weer een positieve herbeoordeling plaatsgevonden.
Aangezien de tarieven op de korte rente aanzienlijk lager
zijn de rentetarieven op langlopende leningen, wordt
relatief veel via de kortlopende schulden gefinancierd.
De kredietlimiet die met de banken is afgesproken volgen
we aan de hand van liquiditeitsoverzichten. Om rentekosten zo laag mogelijk te houden vindt een strakke
facturering en debiteurenbewaking plaats.

Waardering onroerend goed en gevolgen voor
solvabiliteit
Naar verwachting verdwijnen de nacalculeerbare kapitaalslasten van de huisvesting en worden de kapitaalslasten
in de toekomst gefinancierd uit de integrale tarieven.
Als gevolg van deze ontwikkeling is de regelgeving verslaglegging WTZ gewijzigd en moet voor de waardering
onroerend goed worden overgegaan op de regels zoals
deze ook voor het bedrijfsleven gelden (conform Burgerlijk Wetboek 2 titel 9).
Wij hebben de gevolgen van de nieuwe regelgeving in
kaart gebracht aan de hand van 3 onderdelen:
• verkorten levensduur en rekening houden met restwaarde;
• verwachte winst van te verkopen panden;
• herwaardering grond op basis van taxatierapporten.
Verwerking in de jaarrekening heeft nog niet plaatsgevonden, in afwachting van de enquête van de NZA over
de boekwaardeproblematiek. Met name de herwaardering
grond heeft een positief effect op het eigen vermogen.

Toekomstige bezuinigingen in de zorg
De kosten van de gezondheidszorg blijven toenemen, zowel
absoluut als in aandeel van het Bruto Binnenlands Product
(BBP). Het kabinet heeft 2 werkgroepen ingesteld (Care
en Cure), die bezuinigingsvoorstellen voorbereiden ter
hoogte van ¤ 11 miljard (20% kostenreductie). Uiteraard
zijn de bezuinigingen ook van invloed op Mondriaan. Het
flexibiliseren van kosten wordt nog belangrijker. We zetten
in op efficiencyverbetering, ondermeer door het intensiveren van andere vormen van hulpverlening zoals e-health.
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Meerjarenraming
Meerjarenraming: financiële toekomstverwachtingen.
Het geconsolideerde eigen vermogen neemt de komende
jaren stapsgewijs toe.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met effect van
waardering onroerend goed.
Bedragen x mln. ¤
Opbrengst
Resultaat na bestemming
Resultaatsratio
Solvabiliteit EVV/Opbrengsten

Realisatie
2008

Realisatie
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

129,8

139,0

146,1

143.7

0,5

4,1

3,0

4,0

0,4%

2,92%

2,1%

2,78%

9,52%

11,82%

13,0%

15,0%

5

Geconsolideerde
jaarrekening
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5 Geconsolideerde jaarrekening 2009
5.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2009
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref.

31-dec-09

31-dec-08

(Bedragen x ¤ 1.000)

(Bedragen x ¤ 1.000)

Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

423

439

Materiële vaste activa

2

93.952

91.752

Financiële vaste activa

3

770

355

Totaal vaste activa

95.144

92.546

Vlottende activa
Voorraden

4

406

388

Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s

5

14.456

13.301

Vorderingen en overlopende activa

6

26.146

27.930

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

7

1.306

5.476

Effecten

8

0

0

Liquide middelen

9

464

2.696

Totaal vlottende activa
42.778
			
Totaal activa

PASSIVA

49.826

137.922

Ref.

142.372

31-dec-09

31-dec-08

(Bedragen x ¤ 1.000)

(Bedragen x ¤ 1.000)

			
Eigen vermogen

10

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

3

3

14.121

10.752

2.300

1.615
16.424

12.369

Voorzieningen

11

2.014

1.713

Langlopende schulden

12

49.184

52.359

7

0

0

13

70.300

75.931

137.922

142.372

0

0

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
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5.2. Geconsolideerde resultatenrekening over 2009

Ref.

2009

2008

¤

(Bedragen x ¤ 1.000)

(Bedragen x ¤ 1.000)

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

15
16
17

118.495
13.577
6.887
138.959

111.772
9.173
8.929
129.874

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

18
19
20
21

100.938
7.115
0
23.452
131.505

96.678
6.578
0
22.521
125.778

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

22

7.454
-3.349

4.096
-3.611

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten

23

4.105
0

486
0

Resultaat voor belastingen
Vennootschapsbelasting boekjaar

4.105
-51

486
0

RESULTAAT BOEKJAAR

4.054

486

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

2009

2008

3.369
0
0
-117
2
200
600
4.054

571
-104
-33
50
2
0
0
486

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen
Reserve niet-collectief gefinancierd vermogen
Bestemmingsfonds academisering
Bestemmingsreserve wachtgeld academisering
Bestemmingsreserve innovatie/onderzoek/organisatieontwikkeling
Bestemmingsreserve forensisch/VZ
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bijlage a Lijst met gebruikte afkortingen
A

E

ACT

Assertive Community Treatment

EMA

Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer

ACZIO

Academisch Centrum Zorginnovatie Ouderen

EPA

Ernstige Psychiatrische Aandoeningen

AIO

Arts In Opleiding tot specialist

EPD

Electronisch Patiënten Dossier

AMS

Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten

EVC

Eerder Verworven Competenties

EVS

Electronisch Voorschrijfsysteem

ANP

Advanced Nurse Practitioner

AO/IC

Administratieve Organisatie/Interne Controle

AP

Anti Psychotica Monitor

APZ

Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis

AWBZ
azM

F
FACT

Functional Assertive Communitiy Treatment

FFT

Functional Family Therapy

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

FPA

Forensisch Psychiatrische Afdeling

academisch ziekenhuis Maastricht

FPAV

Forensisch Psychatrische Afdeling voor
Verslaafden

FWG

Functiewaardering Gezondheidszorg

B
BBL

Beroepsbegeleidende Leerweg

BBP

Bruto Binnenlands Product

BH

BedrijfsHulpVerlening

BNP

BedrijfsNoodPlan

BIG

Beroepen Individuele Gezondheidszorg

BOPZ

G
GESZ

Participatiestage in de gezondheidszorg

GGZ

Geestelijke GezondheidsZorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen

Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen

GOZL

Gezondheidszorg Oostelijk Zuid-Limburg

BPRS

Brief Psychiatric Rating Scale

H

BSC

Balance Score Card

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

BW

Burgerlijk Wetboek

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HPO

High Performance Organisatie

C
CAN

Camberwell Assessement of Need

HRD

Human Resource Development

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst

HRM

Human Resource Management

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCR

Centrale CliëntenRaad

CMR

Centrale Medicatiefouten Registratie

COR

Centrale OndernemingsRaad

CPBV

Continuüm Psychiatrische Behandeling
Volwassenen

CQ

Consumer Quality

CR

Cliëntenraad

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

K

CZ

Centraal Zorgkantoor

K&J

Kinderen & Jeugdigen

KSF

Kritieke Succesfactor

D

I/J
ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IHOL

Infrastructuur Hoger Onderwijs Limburg

IVA

Instituut voor Arbeidsvraagstukken

IVO

Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en
Verslaving

IZ

Integrale Zorg

DBC

Diagnose Behandel Combinatie

L/M

DD

Dubbele Diagnose

LWV

Limburgse Werkgeversvereniging

DO

Directeurenoverleg

MAIAR

DSP

Doorlopend Sociaal Plan

Maastricht Academic Institute for Addiction
Research

MBO

Middelbare Beroeps Opleiding
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MC

Motivationeel Centrum

RvT

Raad van Toezicht

MEC

Medisch Ethische Commissie

RvZ

Raad voor de Volksgezondheid & Zorg

MHCR

Mental Health Case Register

MiMa

Commissie Middelen en Maatregelen

MIP

Commissie Melding Incidenten Patiënten

MOAZ

Maastricht Overleg Arbeidsmarkt en Zorg

MSRC

(pag. 70, uitschrijving staat er niet bij)

MTO

MedewerkersTevredenheidsOnderzoek

MUMC+

Maastricht Universitair Medisch Centrum+

S
SEARCH

South Limburg Mental Health Research and
Teaching Network

Sevagram

Stichting Centra voor Verpleging Zorg en
Reactivering

SPV

Stichting Patiënt Vertrouwenspersoon

SZ

Specifieke Zorg

T/U/V

N

UM

Maastricht University (voorheen Universiteit
Maastricht)

VIP

Vroegtijdige Interventie Psychose

VMS

VeiligheidsManagement Systeem

VU

Vrije Universiteit

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VZ

VerslavingsZorg

NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel

NVTZ

Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders
in de Zorg

NIMA

Nederland Instituut voor Marketing

NVAO

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

NVTG

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders
in de Gezondheidszorg

NVZD

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren

W

NZA

Nederlandse ZorgAutoriteit

WAI

WorkAbility Index

WAO

Wet ArbeidsOngeschiktheid

WESP

Wetenschapsparticipatie

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

WKCZ

Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen

WMCZ

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

O
OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OR

Ondernemingsraad

P
PAAZ

Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis

P&C

Planning & Control

WO

Wetenschappelijk Onderzoek

PDCA

Plan Do Check Act (kwaliteitscirkel)

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

PMH

Public Mental Health

WTZI

Wet Toelating ZorgInstellingen

POAZ

Parkstad Overleg Arbeidsmarkt en Zorg

WWZ

Wonen, Welzijn en Zorg

PR

Public Relations

WZV

Wet ZiekenhuisVoorzieningen

PRV

Provinciale Raad voor de Volksgezondheid
Limburg

Z

R
RAK

Reserve Aanvaardbare Kosten

RIAGG

Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg

RIBW

Regionale Instelling Beschermde Woonvormen

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

RINO

Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding

ROA

Routine Outcome Assessment

ROC
ROM

Routine Outcome Measurement

RSV

Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde

RvB

Raad van Bestuur

ZIC

Zorg Innovatie Centrum

ZRA

ZiektekostenRegeling Asielzoekers
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bijlage b Wetenschappelijk Onderzoek
Lopend (l) en voorgenomen (v) onderzoek
Screening, diagnostiek en behandeling

Divisie/
afdeling *

Status
onderzoek

De validiteit en betrouwbaarheid van de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal.
Vervolgstudie.

O

L

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

O

L

Psychologisch en persoonlijkheidsprofiel van mensen met schizofrenie

SCL

L

Impliciete alcohol arousal associaties en aandachtsbias bij alcoholverslaafden

VZ

L

Psychologie van de psychose

KZ

L

Cannabisgebruik en psychiatrische ervaringen in het dagelijks leven II

SCL/VZ

L

Acute effecten van cannabis op de hersenen en gedrag

SCL/VZ

L

Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen bij kinderen met en zonder een
ontwikkelingsstoornis

KJ

L

Evaluatie- en effectiviteitsstudies

Divisie/
afdeling *

Status
onderzoek

Effectiviteit behandeling persoonlijkheidsproblematiek, SFT Sachse vergeleken met TOU
(threatment as usual) DMKEP UM Onderzoeker: A. Arntz

SZ

L

Vraag en aanbod op het snijvlak van de V&V en de GGZ: double care demanders

O

L

Effects and indicators of CBT for cannabis use in psychosis

SCL/VZ

L

Cannabis as a cause of psychosis

SCL

L

Zon MW: Expirience Sampling Method gestructureerde dagboektechniek/invloed
opwerking van antidepressiva in het dagelijks leven van patiënten.

SZ/UM

L

Biologishe mechanismen Cannabis (patiënten uit Factteams IZM)

IZM

L

Promotieonderzoek Trauma en Verslaving (onderzoeker mw N. Gielen)

VZ

L

Methodologisch onderzoek

Divisie/
afdeling *

Status
onderzoek

Delphi-onderzoek t.b.v. een protocol voor persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

O

L

Implementatie + toetsing richtlijnen voor bemoeizorg

VZ

L
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Epidemiologisch onderzoek

Divisie/
afdeling *

Status
onderzoek

Ketenzorg t.a.v. huiselijk geweld

VZ+K&J

L

Leren, hersen- en neurocognitieve Ontwikkeling bij jeugdigen met neuropsychiatrische
problematiek (onderzoeker J. Jolles)

K&J

L

Overig

Divisie/
afdeling *

Status
onderzoek

Tijdsbesef schoolgaande kinderen met ADHD

K&J

L

Beeldvorming/beleving consequenties van biopsychosociale model bij alcoholverslaafden

VZ

L

Mate waarin het biopsychosociale model in de verslavingszorg wordt toegepast

VZ

L

Cognitive Processes in Decisionmaking:
A study investigating social reward learning in health in psychosis

SCL

L

Resource Mobilising (pat.actiever betrokken bij behandeling depressie)
Behandeling van Borderline Pershstn.

SZ/PsyQ

L

Screening, diagnostiek en behandeling

Divisie/
afdeling *

Status
onderzoek

Low level Borderline persoonlijkheidsstoornissen en destructief gedrag binnen TBS

VZ

V

Genderrole differentiatie en psychopathologie

SZ

V

Stress-gevoeligheid bij psychose: wat zijn de onderliggende mechanismen?

SCL

V

Paranoia en grootheidswaan: wat zijn de psychologische mechanismen?

SCL

V

Voorgenomen onderzoek

O
K&J
EPP

= Ouderenpsychiatrie
= Kinderen & Jeugdigen
= Experimentele Psycho Pathologie

VZ
KZ
SCL

= Verslavingszorg
= Specifieke Zorg (SZ)
= Sociaal Cognitie Lab
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