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“Wie vertrouwen krijgt, neemt verantwoordelijkheid”
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Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van SWZ. Juni 2014. Oplage: 500 stuks
Interviews en tekstontwikkeling:
Van der Waerden Tekst & Communicatie, afdeling PR & Communicatie SWZ.
Vormgeving:
Dino design & advertising b.v.
De schilderijen in dit verslag zijn gemaakt door:
Cliënten van Activiteitencentrum De Viersprong in Someren.
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“Wie wil zoekt mogelijkheden; wie niet wil zoekt een reden.”
‘Verantwoordelijkheid nemen’ is één van de vier kernwaarden van
SWZ en het centrale thema in 2013. Verantwoordelijkheid nemen voor
het bieden van professionele ondersteuning aan cliënten, voor het
ontplooien van je mogelijkheden, voor de wijze waarop je met elkaar
omgaat en voor het beste uit jezelf én anderen halen.
Er zijn zoveel thema’s waarbij verantwoordelijkheid
nemen aan de orde is. In dit jaarverslag zijn persoonlijke verhalen te lezen van mensen die betrokken
zijn bij onze organisatie en die allemaal hun verantwoordelijkheid hebben genomen en trots zijn op het
resultaat. Ook wordt duidelijk dat we onze ambitie
niet kunnen bereiken zonder de samenwerking
aan te gaan met anderen. Daar kijken we met veel
voldoening op terug.
De ‘Dit is Zonhove’-belanghebbendendag was een
groot succes. We hebben op een inspirerende manier
aan alle betrokkenen laten zien wat we in de afgelopen jaren bereikt hebben, wat Zonhove betekent
voor cliënten en de plek die Zonhove inneemt in de
gemeente Son.
Samen met vijf andere organisaties hebben we een
nieuwe vorm van dienstverlening ontwikkeld onder
de naam Herzenz (www.hersenz.nl), voor mensen
met niet aangeboren hersenletsel (NAH).
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In Regio 2 (alle locaties buiten Zonhove) is met veel
enthousiasme gewerkt aan het ontwikkelen van
nieuwe activiteiten die passen bij de huidige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de Wmo.
De medewerkers in de ondersteuning hebben hard
gewerkt om, vaak op de achtergrond, een belangrijke
bijdrage te leveren aan het realiseren van alle plannen.
De tevredenheid van de cliënten die bij SWZ verblijven
is gemeten, met een mooi resultaat. Daar zijn we blij
mee. Toch blijven we zoeken naar mogelijkheden om
de kwaliteit steeds opnieuw te verbeteren.
De hervormingsplannen in de zorg vragen ook om
hervormingen binnen SWZ. Dit doet een beroep op
ons allen, ieder zal daarbij slagvaardigheid nodig
hebben. Slagvaardig, opnieuw een kernwaarde van
SWZ. Daar hoort ook innoveren bij!
Wij zien 2014 met vertrouwen tegemoet.
Jody Cath, Raad van Bestuur
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Ontplooiing
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“Verfrissende ideeën van mensen in opleiding”
“Met de clustermanagers in opleiding ben ik heel blij. Zij brengen nieuwe ideeën, tips en kansen in.
Dat is heel verfrissend. Jonge mensen dagen SWZ uit om na te denken over de dingen waar we mee
bezig zijn en op welke manier we dat doen.
Het mooie van de opleidingsplaatsen is verder dat ik word uitgenodigd om te coachen en op te leiden.
Dat vind ik leuk om te doen en het zorgt ervoor dat je nog beter op jezelf moet reflecteren. Je gaat
kijken naar je eigen stijl van leidinggeven. We stemmen veel met elkaar af via overleg en intervisie.
Dan merk je waar ieders kracht ligt en dat je veel van elkaar kunt leren.”
Theo van Haandel, clustermanager
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Medewerkers blijven zich ontwikkelen
Ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. SWZ vindt het belangrijk dat
medewerkers goed kunnen inspelen op veranderingen en vernieuwingen.
En dat ze zoveel mogelijk hun eigen talenten kunnen ontplooien. Daarom
hebben we ook in 2013 veel aandacht besteed aan leertrajecten.
In het schooljaar 2013/2014 is op de locatie Zonhove
een pilot Leerafdeling gestart. Hieraan nemen vijf
MBO-studenten verpleegkunde van het Eindhovense
Summa College deel. Op de leerplek, in dit geval de
wooneenheid Brink 19, gaan stage, werken en leren
samen. Doel is de aansluiting tussen onderwijs en
beroepspraktijkvorming te verbeteren. Het leren staat
daarbij centraal.
Binnen de leerafdeling zijn een docent van het
Summa College en een praktijkopleider van SWZ
betrokken. Zij zijn voor alle studenten en medewerkers het aanspreekpunt.
Vorig jaar werden ook zogenaamde belangstellingsregistratiegesprekken gevoerd. In deze verdiepende
gesprekken konden begeleiders aangeven of ze een
stap wilden zetten naar de functie van Persoonlijk
Begeleider. In de gesprekken werd uitgebreid
ingegaan op de rol van een Persoonlijk Begeleider,
zodat elke medewerker een bewuste keuze kon
maken.
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SWZ is in 2013 gestart met een pilot clustermanagers
in opleiding. Het bieden van zo’n opleidingsplek past
in de behoefte van medewerkers om zich verder te
ontplooien. Bovendien geeft het de organisatie
mogelijkheden om talent te behouden. De manager in
opleiding werkt zelfstandig maar onder supervisie en
eindverantwoordelijkheid van een clustermanager.
Er zijn twee leertrajecten: intern en extern. In het
laatste geval volgt de medewerker een managementopleiding op minimaal HBO-niveau.

De Nachtwacht in pixels
Sinds mei vorig jaar hangt in ontmoetingscentrum d’n Tref een uniek kunstwerk:
de Nachtwacht in pixels. Een bijzonder project dat cliënt Rob Verwoerd uitvoerde bij AC Impuls in
Den Bosch. Hij werkte er zestien maanden aan, dagelijks vier à vijf uur. Hierover zegt hij: “Ik heb geen
moment geen zin gehad om eraan te werken of gedacht dat ik ermee ging stoppen. Het is een
verslavende hobby. Ik was wat aan het neuzen op internet en kwam dit schilderij tegen. Ik ben niet
per se fan van het schilderij, maar het is wel mooi en is bekend bij iedereen, dat gaf de doorslag.”
Pixelen, een soort mini-ministeck met kleine
plastic staafjes, is een nieuwkomer in knutselland. Net als bij een digitale foto ontstaat door
samenvoeging van deze pixels een afbeelding.
Rob Verwoerd gebruikte in totaal 260.000
stecks. Het indrukwekkende kunstwerk meet
1,75 bij 1,11 meter en hangt nu permanent in
d’n Tref op Zonhove.
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Cliënten ontplooien zich veelzijdig
Veel cliënten hebben het afgelopen jaar stappen in hun ontwikkeling gezet.
Ze volgden cursussen en trainingen. Ze gingen aan de slag met re-integratietrajecten en arbeidsmatige dagbesteding. Op soms verrassende manieren lieten ze zien wat het ontplooien van talent inhoudt.
Begin 2013 rondden de eerste vier cliënten een
training ‘Gastvrijheid’ in Lunchroom De Komeet
(locatie Zonhove) af. Ze volgden deze training samen
met MBO-stagiaires en medewerkers. Onderwerpen
die aan bod kwamen, waren omgangsvormen, horecahouding en hygiëne. In februari ontvingen ze uit
handen van de docent van ROC De Leijgraaf het
certificaat ‘Gastvrijheid’. Er waren lovende woorden
van SWZ-bestuursvoorzitter Jody Cath en onderwijsmanager Jan van Grunsven van De Leijgraaf, en voor
iedereen was er een vlag met daarop ‘geslaagd’.
De training Gastvrijheid is een van de modules van
de opleiding tot Horeca Assistent niveau 1. Ook
hiermee beleefde SWZ vorig jaar een primeur. In juni
zijn vier cliënten met de opleiding gestart. Als alles
volgens plan verloopt, ontvangen zij medio 2014 hun
diploma.

9

Sinds vorig jaar zijn er voor cliënten meer ontplooiingsmogelijkheden via Ambitie, specialist in het
helpen van mensen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt. SWZ is een van de partners van Ambitie,
samen met Cello, Lunet zorg en ORO. In 2013 erkende
het UWV de re-integratietrajecten en ondersteuning
van deze organisatie, die hierdoor meer cliënten kan
ondersteunen.
Bij de arbeidsmatige dagbesteding hebben verschillende activiteitencentra hard gewerkt aan het uitbreiden van hun aanbod. Zo startte AC Eindhoven in juni
met baliewerkzaamheden. Tien cliënten runnen nu
de balie, verdeeld over tien dagdelen. Iedereen kreeg
vooraf een korte cursus over onder meer de werking
van de telefoon, mensen te woord staan en omgaan
met privacygevoelige telefoontjes. De baliemedewerkers ontvangen ook bezoekers en doen administratief
werk.
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Verantwoordelijkheid
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“Verantwoordelijkheid nemen begint bij jezelf”
“Ik constateer dat mijn collega’s dagelijks vanuit hun eigen rollen steeds weer zoeken naar ontwikkelingen, mogelijkheden en oplossingen om zaken voor SWZ en daarbuiten te verbeteren. Ook in mijn rol
als manager neem ik graag verantwoordelijkheid. Ik probeer mijn medewerkers veel ruimte te geven
om te komen met veranderingen en verbeteringen. Ik daag hen steeds weer uit om samen met collega’s,
andere afdelingen of externe partijen zaken te optimaliseren. Zo werken we samen aan verbetering
voor SWZ, onze cliënten en andere stakeholders. Dat is een hele gave maar vooral ook een leuke…..
verantwoordelijkheid.”
Rolf Beerhorst, Afdelingsmanager Financiën
“Verantwoording en vertrouwen horen bij elkaar”
“Ik krijg wel eens de vraag waarom ik voor een bepaalde situatie of oplossing heb gekozen. Dat geeft
mij dan de vrijheid om te antwoorden. Dit directe contact is aan te bevelen boven het informeren van
derden, of ge-cc in het e-mail verkeer. Dus geef iemand ook de kans om zijn verantwoording te kunnen
nemen zodat hij bij eventuele misstappen of fouten zichzelf kan en mag verdedigen, en tot actie en
verbetering kan overgaan. Verantwoording en vertrouwen zijn twee op zichzelf staande woorden, maar
in ons werk dienen ze toch meer als één gezien te worden.”
Marcel de Vries, medewerker Technische Dienst
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Verantwoordelijk: voor jezelf en voor elkaar
Het thema ‘verantwoordelijkheid nemen’ liep als een rode draad door het
jaar 2013 heen. Zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van je werk en
voor afspraken die gemaakt zijn. Met daarbij altijd de vraag van de cliënt
als uitgangspunt. Iedereen ging ermee aan de slag en dat leverde veel op.
Op allerlei manieren hebben medewerkers initiatieven
ontwikkeld om vanuit meer verantwoordelijkheid de
zorg, ondersteuning én de organisatie te verbeteren.
Door meer samen te werken, door elkaar te helpen en
door nieuwe projecten op te zetten.
Duurzame inzetbaarheid
Het bespreekbaar maken van verantwoordelijkheid
leidde vorig jaar tot een flinke verbetering van de
inzetbaarheid van medewerkers. Het gemiddelde
verzuimpercentage in 2013 was 4,17%. Een mooi
resultaat, want in 2012 stond de teller op 5,1 procent
en eind 2011 nog op 7,1 procent. Wij zijn trots op onze
medewerkers die voor dit succes gezorgd hebben.
Natuurlijk gaat dit niet vanzelf. SWZ heeft vorig jaar
diverse zaken opgepakt om de duurzame inzetbaarheid te verhogen:
• Actieve aandacht voor verzuim in werkoverleggen
tussen managers en P&O adviseurs.
• In alle teamoverleggen is de notitie ‘Duurzame
inzetbaarheid’ besproken.
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• Een nieuw digitaal systeem (RAET Verzuim Manager)
waarmee managers sneller en meer inzicht krijgen
in het verzuim van hun afdeling. Zij kunnen daardoor eerder in actie komen en de medewerker beter
begeleiden.
• In oktober is een pilot Werkvermogensonderzoek
gehouden onder circa 150 zorgmedewerkers. Zij
hebben vragen beantwoord zoals: Kan ik het werk
in mijn huidige gezondheidstoestand nog een paar
jaar volhouden? Biedt het werk voldoende uitdaging
voor mij? Heb ik plezier in mijn werk? SWZ wil hiermee inzicht krijgen in de duurzame inzetbaarheid. In
januari 2014 worden de resultaten besproken, onder
andere met de Ondernemingsraad.
Zelf aan zet
Om de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren, heeft
SWZ in 2013 een digitaal systeem aangeschaft waarmee medewerkers allerlei zaken zelf kunnen regelen,
ook thuis. Via deze HR Self Service kunnen zij bijvoorbeeld adresgegevens aanpassen en, in het kader van
de werkkostenregeling, een fiets, tablet of fitnessarrangement aanschaffen.
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Participatie
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“Dat geeft energie!”
AC De Viersprong in Someren organiseerde in december een kerstmarkt waar een heleboel mensen
op afkwamen. Niet alleen familie en vrienden, maar ook veel mensen uit de omgeving en andere
belangstellenden. Cliënten en vrijwilligers verzetten veel werk in de voorbereiding. Op de dag zelf
waren ze ook flink in touw, omdat ze graag wilden laten zien wat er allemaal bij De Viersprong
gebeurt.
Dorrie Wijnhoven, clustermanager in
opleiding, kijkt er met veel plezier op
terug: “Het mooiste is dat je als team
zoveel energie kunt halen uit deze
speciale dag. Vooral als je werk beloond
wordt met een hoog verkoopcijfer:
ruim 3700 euro!”
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Meedoen kan op veel manieren
Meedoen, bezig zijn, jezelf nuttig maken, erbij horen. Het woord participatie
heeft meerdere betekenissen. Logisch dus dat cliënten en medewerkers hier op
veel verschillende manieren invulling aan geven. Maar ook ouders en andere
familieleden participeren volop mee. Samen werken we toe naar het moment
dat participatie onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt.
In februari 2013 ging bij het Dagactiviteitencentrum
Zonhove de wasserij van start. Een mooi voorbeeld
van de meer professionele aanpak van arbeidsmatig
werken binnen het DAC. Cliënten assisteren in de
wasserij, die alle was van het DAC verzorgt en ook
textiel van Zonhove. Zij halen de was op, helpen bij
het opvouwen en bij het terugbezorgen. Hun werk
kan niet gemist worden.
De wasserij werkt zo goed dat steeds meer afdelingen
er een beroep op doen. Een mooie bonus is de
besparing op kosten van een externe wasserij.
AC Eindhoven beleefde het afgelopen jaar twee
succesvolle open dagen waar cliënten volop bij
betrokken waren. In maart deed het activiteitencentrum mee aan de Open Dag van de Zorg. In
november werd een Herfstfair georganiseerd.
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Het leverde veel belangstelling, waardering en
bekendheid in de wijk op. Een mooie stimulans voor
het verkooppunt dat in november openging en
inmiddels elke dag veel aanloop heeft.
Op de locatie Zonhove groeide de betrokkenheid van
ouders en andere familieleden bij recreatieve
activiteiten. Het aantal mensen dat meehielp bij de
jaarlijkse Efteling-dag en de nieuwjaarsreceptie steeg
opnieuw. Ook namen ze een deel van de organisatie
van een oudermiddag voor hun rekening, iets wat in
het verleden alleen door medewerkers werd gedaan.
Ouders raken eraan gewend en vinden het leuk om
zaken actief zelf mee op te pakken. Ze gaan ook vaker
binnen hun eigen netwerk op zoek naar een vrijwilliger voor hun kind.

“Wmo wordt pittige kluif”
“8 augustus 2013 was voor mij de eerste vergadering en eerste kennismaking met de Cliëntenraad. Het
was zeer prettig om te ervaren dat de Cliëntenraad bestaat uit een groep mensen die een binding met
elkaar voelt en gedreven is om iets te kunnen betekenen voor de cliënten van SWZ. Inmiddels is mij wel
duidelijk dat naast de adviezen die wij aan de Raad van Bestuur moeten overleggen, een goed contact
met de achterban essentieel is. Alleen dan kun je op een goede wijze opkomen voor de belangen van
de cliënten. Zeker tegen de achtergrond van de verandering die door de Wmo op ons afkomt. Dat
wordt nog een zware kluif. Een kritische en creatieve opstelling van de Cliëntenraad is daarbij
onontbeerlijk.”
Wil Fred Mutsaerts, secretaris Cliëntenraad SWZ
“Het roer moet om, dat is duidelijk”
“De cursusdag Wmo bleek een dag vol rollenspel en pionieren. Ik voelde me als een vis in het water.
Het doel voor ons en SWZ voor komend jaar is in theorie duidelijk: zorgen dat de cliënt zo min mogelijk
betaalde zorg nodig heeft en participeert in de samenleving. Dat wil zeggen dat de cliënt zelf ook een
steentje bijdraagt. Nu ook nog doen! De conclusie van de dag was voor mij dat SWZ en ook ik verschrikkelijk geneigd zijn betaalde zorg in te zetten en voor de cliënt te zorgen. Het roer moet om! Dat is
duidelijk. Ik voel me geïnspireerd en enthousiast om nóg meer te gaan kijken wat cliënten kunnen
doen, en om samenwerking te vragen en verwachten van alle betrokken.”
Barbara Baaijens, deelnemer scholingsdag Wmo
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Samen op weg naar de Wmo
Langzaam maar zeker komt de datum 1 januari 2015 in zicht. Vanaf die
dag zijn gemeenten verantwoordelijk voor de participatiemogelijkheden
van mensen met een beperking die thuis wonen. Dat is het gevolg van de
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een heleboel cliënten van SWZ gaan hieronder vallen. Voor een zorgvuldige voorbereiding
is in 2013 de Taskforce Wmo in het leven geroepen.
De visie van SWZ sluit goed aan bij de visie in de Wmo:
ontplooi je mogelijkheden, regie bij de cliënt en
participeren in de samenleving. De vraag is wel: hoe
kunnen we dat in de diverse gemeenten vormgeven,
waar liggen de kansen en waar de risico’s? Veel
locaties van SWZ zijn vorig jaar al begonnen met
projecten rondom de Wmo. Op die manier werken ze
toe naar een soepele overgang.
Enkele voorbeelden
• Project Schoon Heesch; een uitwisseling en samenwerking met zorgaanbieders in Oss waar verschillende doelgroepen aan deelnemen.
• Activiteiten in AC Impuls voor zowel cliënten als
buurtbewoners, waaronder yoga en een boekenruil.
• Uitbouw van activiteiten met de basisschool naast
AC Duinendaal in Den Bosch, waaronder voor het
eerst met een kraampje op de kerstmarkt van de
school staan. Ook met wijkorganisaties en buurtbewoners zijn de eerste stappen gezet naar meer
samenwerking.
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• Steeds meer contacten tussen AC Eindhoven en de
wijk, onder meer met collega-voorzieningen, welzijn
en scholen.
• Verschillende samenwerkingsprojecten in de regio
Boxmeer gericht op de Wmo, onder andere met
Dichterbij en de GGZ.
• Het organiseren van vrijwilligerswerk voor cliënten
in Schijndel.
• Het bieden van een basiscursus niet aangeboren
hersenletsel (NAH) aan vrijwilligers en mantelzorg
door eigen teamleden.
Verder hebben enkele activiteitencentra informatiebijeenkomsten gehouden voor cliënten en hun
achterban. AC’s waar dit nog niet gebeurd is, komen in
2014 aan de beurt. Ook medewerkers worden uitvoerig geïnformeerd. In september gingen aandachtsfunctionarissen en de accountmanager Wmo twee
dagen ‘op scholing’. In november verscheen een
speciale thema-nieuwsbrief over de Wmo.

4

Communicatie
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Dialoog met ouders
“Goede communicatie met ouders is erg belangrijk. De komende jaren gaat er veel veranderen,
onder andere door de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is belangrijk dat ouders daarin
goed worden meegenomen. Binnen Woonvorm Uden hebben we vorig jaar ons best gedaan om de
communicatie met ouders te verbeteren. Zij vonden dat er onvoldoende afstemming was en misten
vaak bij bepaalde ontwikkelingen toelichting en uitleg over de invoering. We hebben daarom vaker
ouderbijeenkomsten georganiseerd en daarnaast bewonersvergaderingen met cliënten.
Je merkt dat ontwikkelingen, en de gevolgen daarvan voor de cliënten, sneller begrepen worden
als je zoveel mogelijk informatie deelt. Ouders voelen zo’n proces dan meer als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Als je samen de dialoog aangaat, komt er meer tot stand.”
Charles Stoop, clustermanager
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Kijk wie we zijn en wat we doen!
SWZ heeft te maken met meer marktwerking en met zelfbewuste zorgconsumenten. Het is daarom belangrijk dat onze doelgroepen weten
wie we zijn, wat we doen en hoe we ons onderscheiden.
Voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
biedt SWZ steeds meer zorg- en ondersteuningsmogelijkheden. Tegelijkertijd houden we de dienstverlening voor mensen met een meervoudige
beperking op een hoog niveau. Cliënten, familie,
medewerkers en (zorg)partners erkennen, waarderen
en vertrouwen de kwaliteit van SWZ. Dit alles willen
we uitdragen en uitbouwen, en dat is in 2013 op
diverse manieren gebeurd.
• Op 26 november hield Zonhove een belanghebbendendag met als thema ‘Dit is Zonhove!’. Een
groot aantal relaties kwam op bezoek; van ouders
tot de gemeente Son en Breugel, van behandelaars
tot collega-zorginstellingen. Zij werden aan de
hand van filmpjes en presentaties meegenomen op
een inspirerende levensreis van mensen met een
(ernstige) meervoudige beperking. Tijdens deze
bijeenkomst werd ook de nieuwe brochure over
Zonhove gepresenteerd.
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• Alle folders van SWZ zijn aangepast aan de huidige
huisstijl en tekstueel opgefrist.
• Voor het eerst waren er inspiratiegroepen voor
cliënten en verwanten. Tijdens zo’n bijeenkomst is
er volop gelegenheid om op een ontspannen
manier met bestuurder Jody Cath over allerlei
thema’s te spreken. Door de enthousiaste reacties
zal hierop een vervolg komen. Voor medewerkers
bestonden al langer inspiratiebijeenkomsten.
In 2014 worden de bijeenkomsten ‘ronde tafel
gesprekken’ genoemd.
• Van 28 oktober tot en met 17 december hield
SWZ een expositie in het gemeentehuis van Son
en Breugel. De expositie bestond uit zo’n veertig
kunstwerken van 24 cliënten, variërend van
schilderijen tot keramiek, houtsnijwerk, mozaïek
en pixelkunst. Een aantal kunstwerken is verkocht.
Volgens de gemeente Son en Breugel trok niet
eerder een expositie in het gemeentehuis zoveel
bezoekers.
• Op steeds meer plekken laat SWZ haar gezicht zien.
Zo stonden we prominent op open dagen, maar
ook op kerstmarkten, zoals in Schijndel.
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SWZ online: zichtbaar @ctief
De online activiteiten van SWZ namen in 2013 een grote vlucht. Via
nieuwe websites, Facebook en Youtube weten mensen SWZ digitaal
steeds beter te vinden.
Swzzorg.nl
Deze website werd in een compleet nieuw, eigentijds
jasje gestoken en in juni gelanceerd. Met veel informatie, een activiteitenagenda, uitgebreid nieuwsoverzicht en andere functies laten we bezoekers zien
wat SWZ voor hen en anderen kan betekenen.
Werkenbijswz.nl
In september ging een nieuwe versie van deze site
live, bedoeld voor iedereen die aan de slag wil bij
SWZ. Er staat veel informatie op over werken als vaste
medewerker, flex-medewerker, leerling, stagiaire en
vrijwilliger. Vacatures staan overzichtelijk op een rijtje.
Zonhove.nl
Eind november was het de beurt aan de nieuwe
website van de locatie Zonhove. Bezoekers vinden
er alles over ‘met zorg wonen, werken, leren en leven
op Zonhove’. Met daarbij een activiteitenoverzicht en
veel foto’s en filmpjes.
Ambitie.org
Een opfrisbeurt en nieuw logo zorgden ervoor dat
Ambitie een moderne en up-to-date uitstraling heeft.
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SWZ op Facebook
De algemene Facebookpagina van SWZ (facebook.
com/swzzorg) werd in een jaar tijd bijna 250 keer
‘geliked’. En al die positieve reacties leverden ook nog
iets op. Een oproep om te stemmen op ons vrijwilligersproject zorgde ervoor dat SWZ prima scoorde
bij de Rabobank-wedstrijd ‘Het Groene Goud’. Met
de 4e prijs (cheque van € 3500,-) konden we onze
vrijwilligers in het zonnetje zetten.
Afzonderlijke onderdelen van SWZ nemen steeds
vaker het initiatief voor een eigen Facebookpagina.
Zo kunnen ze hun eigen gezicht extra goed laten
zien. Voorbeelden zijn Zonhove, lunchroom De
Keyser, Lunchroom de Komeet, Kado & Zo, en
AC Eindhoven.
SWZ op Youtube
Steeds meer maken we gebruik van een eigen videokanaal: youtube.com/swzzorg. Een bijzonder filmpje
dat sinds eind vorig jaar te bekijken is, gaat over
vroegbegeleiding. De kijker beleeft een dag uit het
leven van Feline, die op de locatie Zonhove vroegbeleiding krijgt. Het filmpje laat zien wat dit inhoudt
en hoe betekenisvol het is. Op Youtube staan nog
veel meer filmpjes, onder andere een impressie van
Zonhove, maar ook ervaringsverhalen van cliënten
die ondersteuning krijgen van SWZ.
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Kwaliteit
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Persoonlijk Plan in de praktijk
Het vernieuwde Persoonlijk Plan is niet meer weg te denken bij SWZ. Sinds vorig jaar hebben alle
cliënten zo’n plan, dat gemaakt is op basis van een zorgvuldig gesprek. Vorig jaar hebben veel locaties
ingezet op inhoudelijke verbeteringen en op het blijven bespreken van het plan met de cliënt. Waar
nodig kregen ze ondersteuning van de Projectgroep Persoonlijk Plan.
“In de Persoonlijk Plan bespreking mogen cliënten zelf aangeven welke wensen zij hebben. Dennis wilde
onder andere een dag acteur zijn, het liefst in een actiefilm zoals ‘Rocky’. We hebben bij SWZ Zonhove
het eigen tv-kanaal TV0. Op de vraag of hij zich acteur zou voelen als hij met TV0 een film zou maken,
reageerde Dennis enthousiast. Op een zaterdagmorgen is hij met zijn vriend Bart en het TV0 team bij
elkaar gekomen. Er was gezorgd voor kleding en de juiste attributen. Dennis mocht samen met Bart
bepalen wat er op film moest komen. De opnames verliepen heel soepel en snel. Op 16 juli was de
première. Met trikes werden de twee hoofdrolspelers opgehaald en via de rode loper de filmzaal ingeleid
die vol zat met collega’s, vrienden en familie. Samen hebben we genoten van een prachtige film.”
Leonie van Baal, clustermanager
Beluistering Lunet zorg
Medio 2013 is het beluisteringsysteem van SWZ Zonhove vervangen en aangesloten op de communicatiecentrale van Lunet zorg. Deze centrale vormt de verbindingsbrug tussen de cliënt en zorg/ondersteuning. De centrale kan, afhankelijk van de afspraken met de cliënt en met de inzet van techniek en
domotica, een verbinding hebben met de cliënt. Het grote voordeel van het nieuwe systeem is dat het
ook overdag en ’s avonds kan worden ingezet en dat er naast beluistering andere vormen van domotica
kunnen worden gebruikt.

Uitstraling én inhoud
De kwaliteit van het Dagactiviteitencentrum (DAC) op Zonhove is in 2013 op twee fronten verbeterd. Het
gebouw werd van binnen en buiten opgeknapt en is nu een uitnodigende plek met een frisse uitstraling.
Daarnaast werd er gesleuteld aan de groepsindelingen. Die nieuwe aanpak geeft cliënten meer rust en
duidelijkheid en biedt medewerkers meer mogelijkheden om cliënten in hun ontwikkeling te volgen en
daarop te sturen.
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Bewezen kwaliteit
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening staat jaar
na jaar hoog op de agenda van SWZ. In 2013 hebben we opnieuw mooie
resultaten bereikt.
HKZ-certificaat
SWZ ontving in juni het HKZ-certificaat en daar zijn
we erg trots op. HKZ is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen. De afkorting staat voor
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.
De beoordeling wordt uitgevoerd door onafhankelijke
deskundigen van het Keurmerkinstituut. Het HKZcertificaat, dat drie jaar geldig is, geeft aan dat SWZ:
• cliënten centraal stelt;
• goed georganiseerd is;
• continu werkt aan verbetering;
• voldoet aan de eisen die de sector, financiers,
cliënten en de overheid stelt.
Uit het verslag van het Keurmerkinstituut
“Er is binnen SWZ nog veel bescheidenheid over het
eigen kunnen, maar de conclusie van deze audit is
dat het primaire proces en de gerichtheid op cliënten
staan als een huis. Het kwaliteitsmanagementsysteem
werkt uitstekend. Er is enorm veel bereikt en dat mag
gevierd worden.”
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Zorgcirkels
SWZ heeft in 2013 meegewerkt aan de ontwikkeling
van enkele zorgcirkels. In een zorgcirkel werken
organisaties samen zodat ze in een bepaald gebied
een kwalitatief goed pakket aan zorg- en welzijnsdiensten kunnen bieden. Ze delen kosten voor
personeel, ict-voorzieningen en andere zaken.
Hierdoor blijft goede dienstverlening (zoals nachtzorg) in dorpen en wijken mogelijk. SWZ neemt
onder andere deel aan zorgcirkels in Helmond,
Deurne/Liessel, Someren en Eindhoven (Woonvorm
Silverenberg).
Overal werken
Nog klantgerichter en efficiënter werken. Met
dat doel sloot Ambitie vorig jaar zijn kantoor in
’s-Hertogenbosch. Alle medewerkers kregen een
laptop en mobiele telefoon zodat ze overal kunnen
werken. Na overleg met een werkgever of cliënt
kunnen ze snel een kort verslag maken. Dat kan
bij alle locaties van SWZ (en Cello) - er is altijd wel
een kantoor in de buurt – maar het kan ook thuis.
Locatieonafhankelijk werken heet dit officieel.
Afspraken worden gepland op het werkbedrijf, bij
mensen thuis of op een andere plek in de directe
omgeving.

6

Onderzoek & Ontwikkeling
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Eén team, één behandelaar
Het Behandel- en Kenniscentrum SWZ blijft in ontwikkeling. Na de zomervakantie startte een project
om de kwaliteit van revalidatiebehandelingen te verhogen. Voortaan werkt elke groep (wonen en
dagactivering) met één vaste fysiotherapeut en één vaste ergotherapeut. Op deze manier kunnen
werkzaamheden beter en gemakkelijker aan elkaar gekoppeld worden. Bovendien zorgt het voor meer
vertrouwde gezichten in een groep. Het op deze wijze verder ontwikkelen van het revalidatieproces
heeft zeer positieve resultaten opgeleverd.
Start Elektronisch Cliëntdossier
De zorg- en dienstverlening aan cliënten nog beter laten verlopen, vanuit het Persoonlijk Plan; met
dat doel is vorig jaar gewerkt aan een nieuw Elektronisch Cliëntdossier. Dit ECD omvat zowel cliëntregistratiegegevens als het behandeldossier. Hierdoor ontstaat één integraal elektronisch dossier
waarin de cliënt centraal staat.
Verdieping op zorginhoud
Medewerkers in Schijndel verdiepten zich tijdens een speciale bijeenkomst in ‘omgaan met moeilijk
verstaanbaar gedrag’. Er kwam veel aan bod: vormen van moeilijk verstaanbaar gedrag, dit herkennen
en erkennen. Maar ook hoe je als ondersteuner dit gedrag kunt versterken, voorkomen of kantelen.
De medewerkers oefenden dit met behulp van een rollenspel. Een belangrijke uitkomst: een prettige
sfeer, duidelijke huisregels en goede onderlinge communicatie kunnen veel moeilijk verstaanbaar
gedrag voorkomen.
Start applicatiebeheercentrum
In 2013 is een begin gemaakt met het inrichten van een applicatiebeheercentrum. Doel is het groeiend
aantal digitale processen binnen SWZ up-to-date houden en optimaal gebruiken. Hierdoor verbetert
onder meer de registratie van gegevens en kunnen medewerkers sneller de informatie vinden die zij
nodig hebben voor hun werk.
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Op weg naar een landelijke NAH-Formule
Is het mogelijk om een landelijk behandelaanbod te ontwikkelen voor
volwassenen met niet aangeboren hersenletsel die na een opname in
ziekenhuis of revalidatiecentrum weer thuis zijn? Dat onderzocht SWZ
vorig jaar samen met vier andere zorgorganisaties, onder de werktitel
‘NAH-formule’. De resultaten zijn veelbelovend. In 2014 wordt de
ontwikkeling doorgezet onder de naam Hersenz.
Door kennis te bundelen, wil SWZ de doelgroep NAH
beter op de kaart zetten en ervoor zorgen dat ze
kwalitatief goede zorg houdt. Een ander doel is
opgebouwde NAH-expertise met elkaar delen.
Samenwerking biedt bovendien mogelijkheden om
wetenschappelijk onderzoek te laten doen. De andere
organisaties die meedoen in het project zijn InteraktContour, De Noorderbrug, Middin en SGL. In 2014
neemt ook Heliomare deel.
Volwassenen met NAH die na een opname thuiskomen, lopen vaak dan pas tegen allerlei problemen
aan. Ook voor de omgeving is dat moeilijk. Door alle
betrokkenen tijdig ondersteuning en behandeling te
bieden, kunnen zij hun leven opnieuw vormgeven
en problemen zoveel mogelijk voorkomen. Projectgroepen, met daarin ook medewerkers van SWZ,
hebben hard gewerkt aan de NAH-formule. Medio
2014 worden de eerste cliënten volgens deze
formule behandeld.
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E-learning en NAH
Medewerkers krijgen steeds meer mogelijkheden
om via e-learning hun kennis uit te breiden en te
verdiepen. Vorig jaar zijn er specifiek over NAH enkele
e-learning modules ontwikkeld. Het Behandel- en
Kenniscentrum, de afdeling Opleidingen én cliënten
en medewerkers hebben hieraan meegewerkt. Zo
vertellen drie cliënten van Woonvorm De Eekelhof in
Schijndel openhartig hun levensverhaal. Ervaringen
over het structureren van de omgeving binnen De
Eekelhof zijn op foto vastgelegd en in de leermodule
verwerkt.
Cliënttevredenheidsonderzoek
In het najaar van 2013 is het cliënttevredenheidsonderzoek ‘Ben ik tevreden?’ gestart. Ongeveer 325
cliënten werden uitgenodigd voor een gesprek;
81,7% ging hierop in. Ook in 2014 worden nog
cliënten uitgenodigd. Tijdens het gesprek komen
veel onderwerpen aan bod, zoals activiteiten, de
groep en het eten. Cliënten krijgen alle ruimte om
aan te geven wat ze belangrijk vinden.
De uitkomsten worden meegenomen in het Persoonlijk Plan. Samen met de Cliëntenraad bekijken we
welke punten SWZ-breed kunnen worden opgepakt.
Het cliëntonderzoek is een vervolg op een succesvolle proef in 2012.
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Samenwerking
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“Positief”
“Medewerkers tonen meer interesse in elkaar en zijn beter met elkaar gaan communiceren. Dit alles
zorgt voor een positieve uitstraling!”
Hanneke Spigt, clustermanager in opleiding ‘s-Hertogenbosch
“Trots”
“Ik ben erg trots op mijn teams. Ze zijn klaar om hun samenwerking nog meer uit te breiden en dan nog
meer extern gericht.”
Jacqueline Ooms, clustermanager Helmond
“Afstand verkleinen”
Leden van het Management Team van SWZ brachten werkbezoeken aan diverse locaties, onder meer
aan de Woonvorm Someren.
“Het was een leerzame bijeenkomst waarbij we de letterlijke grote afstand tussen Son en Someren niet
hebben kunnen verkleinen, maar we figuurlijk wel een stuk dichter bij elkaar zijn gekomen. We hebben
elkaars gezichten gezien en weten nu van elkaar wie we zijn, waardoor de drempel een stuk lager is als
je elkaar nodig hebt.”
Lid van het team Woonvorm Someren
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Samenwerking tussen medewerkers
Onderlinge samenwerking binnen SWZ wordt steeds belangrijker.
Medewerkers leren van elkaar, ondersteunen elkaar, adviseren elkaar.
Dat levert veel op, ook voor cliënten. En al die onderlinge contacten
zijn nog leuk ook. Een bloemlezing uit 2013.
• In Veghel kreeg de samenwerking tussen medewerkers van de Stadshobbywerkplaats op het niveau
van Persoonlijk Begeleider steeds meer gestalte; in
2014 wordt dit verder uitgebreid. En de medewerkers sluiten voortaan aan bij het Begeleidersoverleg.
• In Helmond zijn drie verschillende teams die bij
elkaar in de buurt zitten, stap voor stap gaan
samenwerken: een woonvorm, activiteitencentrum
en een lunchroom. Het resultaat is dat er binnen de
locaties regelmatig werkzaamheden uitgewisseld
worden. Ook hebben de medewerkers elkaar als
maatjes gevonden om doelen vanuit hun Persoonlijke ontwikkelingsplannen te bespreken en elkaar
daarbij te ondersteunen.
• In de regio Den Bosch/Oss is meer samengewerkt
met ondersteunende diensten. Zo is het contact
tussen managers en de afdelingen Financiën &
Informatie en Planning & Control sterk verbeterd.
Hierdoor is er meer afstemming met elkaar voordat
zaken besloten en ingevoerd worden.
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• Medewerkers van de Woonvorm Tonnaerstraat in
Eindhoven en AC Eindhoven zoeken elkaar steeds
meer op.
• Op de locatie Zonhove werkt de afdeling Recreatie
intensief samen met het Dagactiviteitencentrum bij
het organiseren van een vakantieprogramma voor
cliënten.
• In de regio Boxmeer zijn de Woonvorm Boxmeer,
AC Boxmeer en AC Sambeek als één team gaan
werken.
• De samenwerking tussen alle activiteitencentra/
winkels van SWZ is sterk verbeterd. Hierdoor liggen
er steeds meer producten die cliënten maken in de
winkels. In 2014 wordt hier nog meer aandacht aan
besteed.

“Hier liggen kansen”
“In maart en april hebben wij met acht cliënten een speciaal programma gevolgd. Dat vond niet
plaats in ons vertrouwde Activiteitencentrum. Nee, wij hebben daarvoor ons gebouw moeten
verlaten. We zijn zelfs het Kanaal overgestoken. Gelukkig lag er een brug. Na een korte wandeling
onder de hoede van onze begeleidster Jolanda arriveerden wij in het Kunstkwartier in Helmond.
Daar wachtte Esther Sijp op ons, docente stemvorming en koorzang. Esther had voor ons een
zang- en muziekproject bedacht met de mooie naam ‘Droom’.
Wat ik met dit stukje vooral wil zeggen is dit: hier liggen kansen. Van samenwerking met andere
gemeentelijke instellingen kunnen wij als cliënten van SWZ ook voordeel hebben. Het loont de
moeite om daar samen met je begeleiders naar te zoeken. Met wat fantasie en doorzettingsvermogen is veel te bereiken.”
Cliënt AC Helmond over het project Kunstkwartier in 2013
Samenwerken voor het goede doel
De houtbewerkingsafdeling van AC De Viersprong in Someren werkte met een activiteitencentrum
van Stichting ORO aan een bijzonder project. Samen maakten ze ruim 100 vogelvoederhuisjes voor
een Deurnes koor, dat op zijn beurt de huisjes verkocht voor de stichting Alpe d’HuZes. Op die
manier droegen vijf SWZ-cliënten direct bij aan de inzameling van geld voor een goed doel. Een
prachtige samenwerkingsklus!
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Samenwerking met andere organisaties
Samenwerken doet SWZ intern, maar zeker ook met andere organisaties.
Hiervoor zetten we onze deuren en ramen wagenwijd open. Ervaringen
in 2013 laten zien dat iedereen profiteert van samenwerken. We gaan
dus door, geïnspireerd door onder andere deze voorbeelden van het
afgelopen jaar:
• In Helmond vond een uitwisseling plaats tussen
medewerkers van GGZ Oost-Brabant en SWZ om
de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken.
Alle teams waren hier op een enthousiaste manier
bij betrokken.

• SWZ, Cello, Lunet zorg en ORO tekenden een
samenwerkingsovereenkomst met als doel meer
arbeidsmogelijkheden te scheppen voor mensen
met een beperking, onder de naam Ambitie.

• Cliënten van het Activiteitencentrum Helmond
volgden een workshop bij ArtORO, het kunstencentrum van ORO. ORO biedt zorg aan mensen
met een verstandelijke beperking in Helmond.
• Welzijnsorganisatie LEVgroep verzorgde spelletjesochtenden voor kwetsbare ouderen in lunchroom
De Keyser in Helmond.
• Leerlingen van het Technasium van het Varendonck
College maakten ontwerpen voor de tuin van
Woonvorm Someren. De cliënten werden bij het
traject betrokken.
• Het project ‘overdracht VG-cliënten’ zorgde voor
nog meer samenwerking met huisartsen en het
Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.
• De Emiliusschool in Son streeft ernaar, in nauwe
samenwerking met het behandelcentrum Zonhove,
de leerlingen tot een zo groot mogelijke vorm van
zelfstandigheid te brengen.

41

• Ook met Huis & Erf uit Schijndel, Laverhof uit
Heeswijk en Dichterbij uit Uden tekende SWZ een
samenwerkingsovereenkomst. De vier organisaties
willen samen een zo optimaal mogelijk aanbod op
het gebied van wonen, welzijn en zorg voor hun
cliënten realiseren. Voor SWZ gaat het in eerste
instantie om de (her)ontwikkeling van Woonvorm
De Eekelhof in Schijndel.
• In Veghel werden op het gebied van nachtzorg de
eerste stappen gezet naar meer samenwerking met
AAtrium, onderdeel van Brabantzorg.

8

Vrijwilligers
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Trouwe helpers
“Een hoogtepunt van 2013 vind ik dat bij Activiteitencentrum Helmond structureel 14 vrijwilligers elke
week een aantal dagen komen helpen bij alle activiteiten en extra bijeenkomsten zoals Sint, Kerst en de
golfdag.”
Jacqueline Ooms, clustermanager Helmond
Droomtuin
Brink 19, een woning van SWZ Zonhove in Son, heeft sinds de zomer van 2013 een prachtige nieuwe
tuin. Veel mensen hebben dit mogelijk gemaakt, onder wie verschillende vrijwilligers. Regien Vos,
coördinerend begeleider over het resultaat:
“De tuin voldoet boven verwachting aan onze wensen.
Hierover hebben we alleen durven dromen. We wilden graag
een belevingstuin maken omdat dat goed aansluit bij de
belevingswereld van de bewoners. Brink 19 is een huis waar
kinderen en jongeren van 5 tot 20 jaar met een intensieve
zorgvraag wonen/logeren. Het fluiten van de vogels, de
geurende beplanting of de klanken van een windorgel helpen
de kinderen om te ontspannen en tegelijkertijd heeft het een
prikkelende werking.”

44

Een goed vrijwilligersjaar
Steeds meer mensen doen vrijwilligerswerk bij SWZ. Hun inzet is onmisbaar en
de komende jaren wordt hun rol alleen maar groter. Op 1 januari 2013 waren
er 328 vrijwilligers, op 31 december 2013 stond de teller op 423. Niet alleen
getalsmatig is er sprake van groei, ook inhoudelijk krijgt het vrijwilligersbeleid
steeds meer vorm.
Door de vele veranderingen in de zorg wordt er
steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers. De
afdeling die bij SWZ het vrijwilligerswerk coördineert,
heeft het afgelopen jaar op diverse manieren locaties
extra ondersteund. Bijvoorbeeld bij wervingsactiviteiten. Ook is een begin gemaakt met het in beeld
krijgen van wat vrijwilligers aan scholing of ondersteuning nodig hebben.
In november startte de pilot ‘vrijwilliger in de zorg’,
die inspeelt op de veranderende rollen en taken van
vrijwilligers. Op één locatie werd dit al in praktijk
gebracht. Daar voerde een vrijwilliger zorgtaken uit,
onder meer hulp bij toiletbezoek. Om dit goed te
kunnen doen, volgde deze vrijwilliger scholing
rondom tillen en transfer. Een medewerker op de
locatie zorgde voor de nodige begeleiding.

45

Dat SWZ vrijwilligerswerk steeds serieuzer neemt,
blijkt uit het feit dat er voor het eerst afdelingen zijn
die het als onderwerp in hun jaarplan opnemen. Ook
nieuw: vrijwilligers kunnen sinds vorig jaar digitaal
hun gegevens aanpassen en reiskosten declareren.

9

Cijfers & Statistieken
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Cijfers en statistieken - toelichting
Cliënten:
Het aantal cliënten van SWZ is in 2013 teruggelopen. Daarbij zijn er grote verschillen tussen intramurale
en extramurale cliënten. De redenen hiervoor zijn wellicht terug te voeren op het overheidsbeleid.
Zorgkantoren zijn terughoudend in het maken van productieafspraken en in het hanteren van
nacalculaties. Ook lijken burgers zich minder snel te wenden tot het CIZ voor een AWBZ-indicatie.
De wachtlijsten nemen immers niet toe. Het aantal intramurale cliënten is slechts licht gedaald. Door
een betere bezetting is de productie van het aantal dagen zorg met verblijf op basis van een ZZP
nagenoeg gelijk gebleven.
De neergaande trend voor de omvang van de extramurale zorg, heeft zicht slechts ten dele doorgezet.
Het aantal extramurale cliënten is weliswaar verder verminderd met 35%. De productie aan extramurale
dagbesteding is slechts met 1,4% gedaald. Het aantal uren extramurale individuele begeleiding steeg
zelfs met 13%.
Medewerkers:
Door het stopzetten van de extra middelen voor langdurige zorg, is de formatie gedaald. Het aantal
medewerkers is echter gestegen, vanwege de toenemende ondersteuning aan cliënten met een
zwaardere zorgvraag. Daarbij is echter een flink aantal arbeidscontracten voor bepaalde tijd en/of met
een minimum aantal uren. Hiermee hoopt SWZ flexibel te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in
de langdurige zorg. SWZ kan zich verheugen in een toenemend aantal vrijwilligers. In 2013 telde SWZ
bijna 100 extra vrijwilligers ten opzichte van 2012.
Financiën:
SWZ heeft instrumenten ontwikkeld voor de inzet van mensen en middelen op basis van de toegekende
indicatie. Hierdoor wordt gewaarborgd dat met de beschikbare middelen vraaggestuurde zorg kan
worden geboden met behoud van kwaliteit. Veel aandacht is besteed aan de inrichting en implementatie van de processen voor productregistratie en declaratie. Dit leidde tot het volledig accorderen van de
declaraties door het zorgkantoor. Er was geen onbetaalde productie.
Deze inspanningen hebben geleid tot een stabiele en gezonde bedrijfsvoering. 2013 is afgesloten met
een positief resultaat, waardoor SWZ op koers blijft om de meerjarendoelstelling voor het weerstandsvermogen te realiseren. Deze situatie biedt ook de ruimte om in te spelen op de ontwikkelingen die de
langdurige zorg te wachten staat.
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Kengetallen medewerkers per einde 2013
Medewerkers in loondienst		 950
(449 FTE’s)
Waarvan werkzaam in de zorg
789
(355 FTE’s)
Waarvan leerlingen in de zorg		 17
(13 FTE’s)
Waarvan management en ondersteuning
144         (81 FTE’s)
werkzaam in de zorg
management en ondersteuning
				
Leerlingen
Vrijwilligers

17
423			

stagiaires
vrijwilligers

Kengetallen cliënten			
Cliënten met zorg en verblijf op basis van ZZP
(exclusief tijdelijk verblijf )
Aantal extramurale cliënten

386    
673

extramurale cliënten
cliënten met zorg en verblijf

Kengetallen productie
Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding
Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding
Aantal dagdelen dagbesteding extramuraal
Aantal uren individuele begeleiding extramuraal

101.849
41.010
86.363
26.722
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming)
				
31 december 2013
31 december 2012		
ACTIVA
Vaste activa							
			
Immateriële vaste activa
€
0
€
0			
Materiële vaste activa
€
15.906.002
€
16.839.744			
Financiële vaste activa
€
0
€
0			
Totaal vaste activa
€
15.906.002
€
16.839.744			
			
Vlottende activa							
Voorraden
€
0
€
0		
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
€
0
€
1.155.328		
Overige vorderingen
€
1.018.206
€
830.633			
Effecten
€
0
€
0			
Liquide middelen
€
9.912.714
€
6.752.099 		
Totaal vlottende activa
€
10.930.920
€
8.736.060			
		
Totaal activa
€
26.836.922
€
25.577.804 		
							
						
PASSIVA								
Eigen vermogen							
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
€
8.097.404
€
6.768.232
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
€
73.922
€
73.922			
Totaal eigen vermogen
€
8.171.326
€
6.842.154		
					
Voorzieningen
€
3.684.883
€
2.150.505 		
Langlopende schulden

€

6.497.936

€

9.400.061 		

Kortlopende schulden					
Kortlopende schulden en overlopende passiva
€
432.620
€
0
Overige kortlopende schulden
€
8.050.157
€
7.185.084
			
Totaal passiva
€
26.836.922
€
25.577.804
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RESULTATENREKENING OVER 2013
							
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

2013

2012

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
€
38.158.583
€ 38.781.094
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
€
2.240.475
€
2.219.148
Subsidies
€
146.417
€
173.758
Overige bedrijfsopbrengsten
€
826.339
€
472.525
Som der bedrijfsopbrengsten
€
41.371.814
€ 41.646.525
						
BEDRIJFSLASTEN:
				
Personeelskosten
€
24.557.735
€ 24.634.698
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
€
2.185.734
€
2.234.660
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
€
0
€
0
Overige bedrijfskosten
€
12.966.782
€ 12.518.314
Som der bedrijfslasten
€
39.710.251
€ 39.387.672
						
BEDRIJFSRESULTAAT
€
1.661.563
€
2.258.853
					
Financiële baten en lasten
€
-332.391
€
-383.131
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
€
1.329.172
€
1.875.722
						
Buitengewone baten en lasten		
0		
0
RESULTAAT BOEKJAAR
€
1.329.172
€
1.875.722
						
					
RESULTAATBESTEMMING
2013
2012
		
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
€
1.329.172
€
1.875.722
Reserve aanvaardbare kosten		
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