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0 Inleiding 
 
De ‘zorg’ in Nederland is heftig in beweging, dat behoeft nauwelijks toelichting. Rust is ver te 
zoeken, niets ‘stolt’. Dat geldt zeker ook voor de ouderenzorg. En dat raakt Geriant. Zo lijken de 
partijen die betrokken zijn bij casemanagement dementie maar niet tot overeenstemming te 
kunnen komen wat een casemanager doet en hoe die hulpverlening gefinancierd moet worden.  
 
Maar we laten ons niet alleen maar speelbal zijn. En willen ook niet blijven hangen in ‘negatieve 
energie’. Geriant zoekt een eigen koers op die woelige zee en streeft er naar ook nog meer 
ambities waar te maken om de hulp aan mensen met dementie en hun naasten steeds aan te 
passen aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Geen sinecure zoals blijkt uit dit jaarverslag. Toch 
kan worden gesteld dat dit in 2016 weer goed is gelukt: kwaliteit van hulpverlening door een 
financieel gezonde organisatie.  
Dit is het resultaat van betrokkenheid van cliënten en mantelzorgers via onder andere de 
cliëntenraad en spiegelgesprekken, samenwerking met ketenpartners, financiers van zorg die 
oplossing aandroegen voor betere bekostiging, bevlogen politici zowel landelijk als gemeentelijk en 
nog vele anderen. Daarvoor dank. Maar vooral dank aan de medewerkers van Geriant. Zij zorgden 
er uiteindelijk voor dat de randvoorwaarden werden omgezet in daadwerkelijke hulp aan mensen 
met dementie.  
 
 
 
mei 2017 
Jan Vuister  

directeur/bestuurder 
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1 Algemene informatie 
 
1.1 Doelstelling 

In de statuten van Geriant is het doel van de stichting als volgt vastgelegd: 
 

De stichting heeft ten doel het behartigen en bevorderen van diagnostiek, 

behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging voor met name ouderen met 

psychogeriatrische stoornissen en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woords. Familieleden dan wel andere mantelzorgers worden expliciet geacht deel 

uit te maken van de doelgroep waarop de stichting zich richt. 

 
1.2 Activiteiten 

 
Activiteiten 

Geriant biedt categorale geestelijke gezondheidszorg voor thuis of in het verzorgingshuis wonende 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ambulante en kortdurende klinische hulpverlening 
wordt geboden door vier ambulant werkende teams en de Geriant-kliniek. De volgende 
kernactiviteiten worden onderscheiden: 

• Diagnostiek van dementie:  
Omvat zowel ziekte- als zorgdiagnostiek en wordt thuis of in het verzorgingshuis uitgevoerd, 
dan wel via het model van de geheugenpoli of via kortdurende opnames. 

• Behandeling:  
ambulant en klinisch: medicamenteus, gesprek, gedragsgericht. 
Omvat ook e-health, onder andere de internetcursus “DementieOnline” maakt hier deel van 
uit.  

• Casemanagement:  
langerdurende actieve steun en begeleiding op meerdere levensgebieden. 

• Geriant Scholing en Advies:  
vraagbaak voor informatie, scholing, voorlichting en consultatie. Onderdeel hiervan is onder 
andere de e-learning ‘Dichter bij Dementie’. 

• Service: 
Verzorgen van verklaringen omtrent de wilsbekwaamheid en Medisch rapport inzake 
vaststelling van de rijbevoegdheid door het CBR. 

 
Werkgebied 

Geriant biedt de hulpverlening in Noord-Holland Noord in de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-
Kennemerland en West-Friesland. Geriant heeft locaties in Den Helder, Alkmaar, Hoorn en 
Heerhugowaard. 
 
Trajectzorg 

Dementie is een ziekte met grote gevolgen: de problemen zijn ernstig en bestrijken vele levens-
gebieden, het verloop is progressief, niet alleen de cliënt maar ook diens omgeving wordt met de 
gevolgen geconfronteerd. Geen enkele instelling heeft op alle terreinen en op alle momenten de 
hulp in huis die mensen met dementie nodig hebben. Hulpverlening realiseren vanuit de wensen 
van de cliënt betekent dan ook dat samenwerken opdracht is. Cliënten vragen daarbij om één 
aansluitend traject van diagnostiek, behandeling en zorgverlening: van de eerste signalering en 
diagnostiek, tot het eindstadium van de ziekte. In trajectzorg zoals Geriant die biedt, wordt dat 
gerealiseerd.  
 
Geriant heeft door de jaren heen nauwe samenwerkingscontacten opgebouwd om aan deze 
trajectzorg vorm te kunnen geven met huisartsen, thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen, 
verpleeghuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de algemene ziekenhuizen binnen en buiten de 
regio, maar ook met landelijk en regionale cliëntenorganisaties, overheden en met financiers van 
zorg. Geriant werkt regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast biedt Geriant 
behandeling in een aantal woonvormen voor ouderen in of net buiten het werkgebied. Dit betreft 
Vrijwaard, WarmThuis, Reigershoeve, Horizon, de Marke en JonkersZorg. In West-Friesland heeft 
Geriant samen met het Westfries-gasthuis een geheugenpoli. Geriant heeft met GGZ Noord-
Holland-Noord een gezamenlijk aanmeldpunt voor nieuwe cliënten. 
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Kerngegevens 

De kerngegevens betreffen Zvw- en Wlz1-gefinancierde zorg: 
 

Totaal aantal cliënten waaraan GGZ wordt verleend  

Aantal cliënten in zorg op 1 januari van verslagjaar (a) 3.888 
Aantal nieuw ingeschreven cliënten in verslagjaar (b) 1.925 

Totaal aantal cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar (c=a+b) 5.813 
Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar (d) 1.989 
Aantal cliënten in zorg/behandeling op 31 december van verslagjaar (e=c-d) 3.824 

 
Aantal Zvw-cliënten  

Aantal Zvw-cliënten op 1 januari van verslagjaar (a) 2.727 
Aantal nieuw ingeschreven Zvw-cliënten in verslagjaar (b) 1.633 
Totaal aantal Zvw-cliënten in verslagjaar (c=a+b) 4.360 
Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar (d) 1.201 

Aantal Zvw-cliënten op 31 december van verslagjaar (e=c-d) 3.159 

 
Aantal Wlz-cliënten  
Aantal Wlz-cliënten op 1 januari van verslagjaar (a) 1.161 
Aantal nieuw ingeschreven Wlz-cliënten in verslagjaar (b) 292 

Totaal aantal Wlz-cliënten in verslagjaar (c=a+b) 1.453 
Aantal uitgeschreven Wlz-cliënten in verslagjaar (d) 788 
Aantal Wlz-cliënten op 31 december van verslagjaar (e=c-d) 665 

 
Capaciteit  

Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames, 
verblijf of voor dagbehandeling 

 
16 

Waarvan klinische bedden (Zvw-GGZ) 16 

 
Productie Zorverzekeringsweg – Basis ggz  

Aantal openstaande zorgproducten basis-GGZ op 1 januari van verslagjaar 1.757 
Aantal in verslagjaar geopende zorgproducten basis-GGZ 1.554 
Aantal in verslagjaar gesloten zorgproducten basis-GGZ 2.046 
Aantal openstaande zorgproducten basis-GGZ op 31 december van verslagjaar 1.265 
Omzet, gefactureerde zorgproducten basis-GGZ (exclusief verrekende bedragen met 
verzekeraars) (ontleend aan instellingssysteem, niet uit DIS) 

1.173.217 

 
Productie Zorverzekeringsweg – Specialistische ggz  
Aantal openstaande DBC’s/DBC-zorgproducten op 1 januari van verslagjaar (ontleend 
aan instellingensysteem, niet uit DIS) 

523 

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC-zorgproducten (ontleend aan 
instellingensysteem, niet uit DIS) 

611 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC-zorgproducten (ontleend aan 
instellingensysteem, niet uit DIS) 

996 

Aantal openstaande DBC’s/DBC-zorgproducten op 31 december van verslagjaar 
(ontleend aan instellingensysteem, niet uit DIS) 

138 

Omzet gefactureerde DBC’s/DBC-zorgproducten (exclusief verrekende bedragen met 
zorgverzekeraars, ontleend aan instellingensysteem, niet uit DIS) 

4.260.348 

Aantal ZZP langdurige GGZ met behandeling in 2e en 3e jaar in dagen in verslagjaar 0 

 
 
  

                                                
1 Zvw = Zorgverzekeringswet, Wlz = Wet Langdurige Zorg 
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1.3 Juridische structuur 

Geriant kent als rechtspersoon de stichtingsvorm en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 37107647. 
 
Dit jaarverslag is opgesteld aan de hand van vigerende wet- en regelgeving voor de jaarverslag-
legging voor instellingen waarop de regeling Verslaggeving WTZi2 van toepassing is. Dit document 
doet verslag over het boekjaar 2016. Geriant past geen segmentering toe. Het verslag betreft de 
gehele Geriant-organisatie. 
 
Geriant leverde over het jaar 2016 de kwantitatieve gegevens aan in de door het Ministerie 
beschikbaar en verplicht gestelde online tool DigiMV3. 
 

1.4 Interne organisatiestructuur en personele bezetting 

 
1.4.1 Interne organisatiestructuur 

 
Kwaliteitsstatuut 

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz4 en 
zorgverzekeraars stelden het model kwaliteitsstatuut ggz op. Dit beschrijft wat zorgaanbieders 
moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet 
curatieve ggz te mogen verlenen. Het statuut bepaalt onder andere welke beroepsgroepen in 
verschillende onderdelen van de ggz als regiebehandelaar mogen optreden. Het model 
kwaliteitsstatuut ggz werd begin 2016 door Zorginstituut Nederland (ZINL) opgenomen in het 
Register voor kwaliteitsstandaarden. 
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een 
kwaliteitsstatuut te hebben. Het model kwaliteitsstatuut ggz geeft aan wat er in deze 
kwaliteitsstatuten geregeld moet zijn.  
Geriant paste daarom gedurende 2016 het eigen professioneel statuut aan op de eisen van dit 
nieuwe kwaliteitsstatuut en deponeerde dit conform regelgeving bij het Zorginstituut Nederland. 
Die keurde het goed waarmee Geriant voldoet aan wet- en regelgeving op dit onderwerp. Het 
goedgekeurde kwaliteitsstatuut is gepubliceerd op de website van Geriant. Ook is er een 
publieksversie van dit kwaliteitsstatuut gemaakt en op de website gepubliceerd. 
 

  

                                                
2 De WTZi, afkorting voor Wet Toelating Zorginstellingen, regelt de toelatingen van zorginstellingen. Hierbij wordt 

gekeken of de instelling aan alle eisen voldoet rondom bereikbaarheid van acute zorg, transparantie van 
bestuursstructuur, het hebben van een toezichthoudend orgaan en financiële administratie. 
3 In te zien via www.jaarverslagenzorg.nl 
4 Ggz = geestelijke gezondheidszorg 
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Organisatiestructuur 

 
 

1.4.2 Personele bezetting 

 
 Aantal Fte 

Aantal patiëntgebonden (ggz-)personeelsleden in loondienst op 31 
december van verslagjaar 

131 83 

Aantal niet-patiëntgebonden (overige ggz-)personeelsleden in loondienst 
op 31 december van verslagjaar 

45 27 

Totaal aantal (ggz-)personeelsleden in loondienst op 31 december van 
verslagjaar 

176 110 

Aantal psychiaters in loondienst op 31 december van verslagjaar 0 0 
 
1.4.3 Cliëntenraad 

Geriant heeft een cliëntenraad conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
(WMCZ). Geriant stelt de wettelijk voorgeschreven financiële middelen voor een cliëntenraad ter 
beschikking voor de jaarlijkse scholing, reiskostenvergoeding voor deelname aan de vergaderingen 
en voor organisatie van de jaardag. Daarnaast stelt Geriant een cliëntenraadondersteuner 
(gemiddeld zes uur per week) beschikbaar. In bijlage 1 is de samenstelling van de cliëntenraad 
opgenomen. 
 
De directie legde in 2016 de volgende adviesaanvragen voor aan de cliëntenraad: de benoeming 
van de klachtenfunctionaris, de gewijzigde klachtenregeling, het kwaliteitsstatuut en de interne 
Richtlijn omgaan met medische informatie uit het cliëntendossier waarvoor de raad een positief 
advies gaf. De cliëntenraad deed een aanbeveling in de subsidieaanvraag van het project Eigen 
Regie, een project van het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord waarin Geriant actief 
participeert.  
 
De directie informeerde de cliëntenraad over onderwerpen als resultaten van kwaliteitsmetingen, 
ketensamenwerking, toepassing van nieuwe wet- en regelgeving, automatisering, jaarplan, 
begroting, jaarverslag, inhoudelijke onderwerpen, de zorginkoop en informatieveiligheidsbeleid. De 
eerste geneeskundige informeerde de cliëntenraad over een aantal inhoudelijke onderwerpen zoals 
euthanasie en wilsbekwaamheid. 
De cliëntenraad was betrokken bij de ontwikkeling van de e-learning ‘Dichter bij dementie’. 
 

Raad van Toezicht 

Directie/bestuurder 

J.A.J. Vuister 
Cliëntenraad Ondernemingsraad 

Bedrijfsbureau 
Manager: L.M. Verschragen 

Eerste geneeskundige 
Vacature 

Geriant Kop van 
Noord-Holland 

Manager:  
I. Laagland 
Beleidsarts:  
C. Sluijter 

Geriant Noord-
Kennemerland 

Noord 
Manager:  
P.J. Verkade 
Beleidsarts:  
B. Freriks 

Geriant Noord-
Kennemerland 

Zuid 
Manager:  
C. Brink 
Beleidsarts:  
M. de Bruin 

Geriant West-
Friesland 

Manager:  
R. Piepenbrink 
Beleidsarts:  
S.L. Oh 

Geriant-kliniek 
Manager:  
M. Schep 
Beleidsarts:  
M. Metz 
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De cliëntenraad heeft te kampen met een aantal vacatures. Daarom werd er eind 2016 een 
wervingscampagne ontwikkeld waarmee gehoopt wordt begin 2017 deze vacatures in te kunnen 
vullen. Zo is per 1 januari 2017 ook de functie van voorzitter vacant.  

 
De cliëntenraad organiseerde op 19 september 2016 de jaardag in hotel Jules in Heerhugowaard 
waar bijna vierhonderd mantelzorgers werden ontvangen. Gerke de Boer (Auteur, columnist 
Denkbeeld en stafverpleegkundige Zorggroep Noorderbreedte in Leeuwarden) gaf een lezing over 
het onderwerp ‘De macht der gewoontes’. Het ging over de wijze waarop vertrouwde gewoonten en 
patronen in het alledaagse leven van belang zijn voor mensen met dementie. 
 
Een delegatie van de cliëntenraad was aanwezig bij de twee in 2016 georganiseerde spiegel-
gesprekken. 
 
In 2016 had de cliëntenraad een overleg met de ondernemingsraad waar een aantal voor beide 
raden overlappende onderwerpen werden besproken zoals informatieveiligheid en de 
huisartsenpilots. 
De cliëntenraad vaardigde één van haar leden af naar de kwaliteitsreview van Geriant.  
Een delegatie van de cliëntenraad was aanwezig in de septembervergadering van de raad van 
toezicht waar – samen met een delegatie van de ondernemingsraad – werd gesproken over de 
toekomst van Geriant. De cliëntenraad heeft hiervoor een analyse gemaakt vanuit het oogpunt van 
de cliënt.  

 
1.4.4 Ondernemingsraad 

Geriant heeft conform wettelijke regels een ondernemingsraad. 
 
De ondernemingsraad stemde in met de volgende onderwerpen: 

• Instemmingsaanvraag verlofregeling 
• Beleid zwangere medewerkers (regeling aangepast op nieuwe wetgeving) 
• RisicoInventarisatie en –Evaluatie 
• Digitaal personeelsdossier 
• Klokkenluidersregeling 
• Kaderovereenkomst werktijden 
 

De ondernemingsraad adviseerde positief over de volgende onderwerpen: 
• Kwaliteitsstatuut Geriant 
• Herijking Geriant Scholing en Advies 
 

De ondernemingsraad had in 2016 acht keer een overlegvergadering met de directie en een keer 
overleg met de raad van toezicht en met de cliëntenraad. De ondernemingsraad hield een 
achterbanraadpleging over de kaderovereenkomst werktijden en over herijking Geriant Scholing en 
Advies. 
 
 

2 Belangrijkste elementen gevoerde beleid 
 

2.1 Koers 2016 

Vanaf begin 2015 zette Geriant het traject ‘heroriëntatie’ in. Dat was nodig om het hoofd te bieden 
aan een aantal externe risico’s op het terrein van bekostiging en landelijk beleid.  
Er werden drie doelen geformuleerd: (1) een kanteling van wat ‘het Geriant-model’ van 
casemanagement dementie heet naar de eerste lijn, (2) een daarbij passende andere bekostigings-
systematiek, en (3) een structurele verbinding aan andere organisaties in de zorgketen. 
 
(1) Traject heroriëntatie: kanteling naar 1e lijn en pilots met huisartsen 

De huisartsenkoepels HONK en HKN startten eind 2015 in samenwerking met Geriant een aantal 
pilots waarbij casemanagement dementie werd aangeboden vanuit de huisartsenpraktijk, onder 
regie van de huisarts en in nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundige of POH5 ouderen. De 
inzet van de specialist ouderengeneeskunde sloot daarbij aan.  

  

                                                
5 POH = PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg 
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(2) Andere bekostigingssystematiek 

Het casemanagement dementie werd gefinancierd via Zvw-ggz. Met VGZ kwam Geriant voor 2016 
een andere bekostigingssystematiek overeen, namelijk een combinatie van Zvw-ggz-financiering 
en financiering via Zvw-wijkverpleging. Voor 2017 werd deze nieuwe financiering met nog twee 
grotere zorgverzekeraars - Zilveren Kruis en CZ - afgesproken. 

 
(3) Samenwerking 

Geriant participeerde vanaf de start in het Platform Dementie Noord-Holland-Noord. Een aantal 
deelnemers aan dit Platform – waaronder Geriant – startten een verkenning naar de mogelijkheden 
tot het opzetten van een gezamenlijke behandeldienst in de regio en een expertisecentrum. Die 
plannen konden nog onvoldoende concreet worden gemaakt. Na afronding van deze verkenning 
maakte het Platform in 2016 een doorstart en werd omgedoopt in Netwerk Dementie Noord-
Holland-Noord. Dit Netwerk kreeg een nieuwe onafhankelijke voorzitter en Geriant neemt hier weer 
aan deel, onder andere door deelname van Geriant-medewerkers aan twee van de vier 
werkgroepen van het Netwerk.  
 

2.2 Ontwikkeling van het aanbod 

 
E-health 
Geriant ontwikkelde samen met Huub Buijssen in 2016 de e-learning ‘Dichter bij dementie’. Over 
dementie is al veel feitelijke informatie beschikbaar. Deze online cursus richt zich daarom op het 
begrijpen van het gedrag van mensen met dementie. Waarom gedragen zij zich zoals ze dat doen? 
Deelnemers leren dit beter te begrijpen en krijgen praktische omgangstips. De e-learning is 
bedoeld voor meerdere doelgroepen: vrijwilligers, mantelzorgers en direct of indirect betrokken 
professionals. De website www.dichterbijdementie.nl geeft toegang tot de e-learning. De e-learning 
kan ‘per stuk’ worden afgenomen maar er kunnen ook vouchers worden verkregen zodat deze aan 
groepen medewerkers of mantelzorgers kunnen worden verstrekt. 
Naast deze e-learning beschikte Geriant al over de digitale behandelmodule 
www.dementieonline.nl. Via de website van DementieOnline kunnen mantelzorgers ook een 
kosteloos telefonisch of e-mailconsult aanvragen.  
 
Herpositionering Scholing & Advies  

Vanaf 2017 kan bekostiging van het onderdeel ‘Scholing & Advies niet meer direct plaatsvinden 
vanuit verzekeraars, dan wel zorgkantoor. Er is daarvoor geen betaaltitel meer beschikbaar binnen 
de huidige regelgeving. Daarom werd in 2016 het aanbod hergepositioneerd. Er werd niet gekozen 
voor volledige beëindiging omdat daarvoor Scholing & Advies als te waardevol wordt gezien. Vanaf 
2017 zal Geriant dit aanbod geheel kostendekkend gaan aanbieden. 
 
Geriant-kliniek: zichtbaar beter 

De Geriant-kliniek professionaliseerde verder. Het zorgteam is welhaast het hart van de kliniek en 
kreeg een intensieve scholing aangeboden over zowel dementie als psychiatrie. In de directe zorg 
werd een project uitgevoerd om het gebruik van psychofarmaca significant te verminderen en werd 
de weg ingeslagen naar de verwerving van het certificaat ‘fixatievrije instelling’. 
De fysieke inrichting van de Geriant-kliniek werd aangepakt met als doel een huiselijker uitstraling 
te realiseren. 
 

2.3 Personeelsbeleid 

 
Wijzigingen in de personeelsformatie 

Eind 2016 verliet de psychiater/eerste geneeskundige Geriant. Geriant heeft vervolgens de taken 
van eerste geneeskundige ondergebracht bij de beleidsartsen, managers en directie van Geriant 
inclusief de taak van geneesheer-directeur bopz. De psychiatertaken werden van 1 september 
2016 tot 31 december 2016 uitgevoerd door zzp’ers. Per 1 januari 2017 is er een samenwerkings-
overeenkomst gesloten met GGZ Noord-Holland-Noord voor het uitvoeren van de psychiatertaken, 
vooral voor de Geriant-kliniek en op consultbasis voor de ambulante hulpverlening. Daarmee zijn 
alle taken van de eerste geneeskundige en geneesheer-directeur bopz gedekt.  
 
Met het oog op de toenemende vraag naar consult en Wlz-zorg thuis wordt verwacht dat er in 2017 
meer en meer een beroep zal worden gedaan op de specialisten ouderengeneeskunde. Daarom 
werd vooruitlopend op 2017 gestart met de werving van extra specialisten ouderengeneeskunde 
om daarmee aan deze groeiende vraag tegemoet te kunnen komen.  
 
Eind 2016 werd besloten per 1 januari 2017 de formatie van dementieconsulenten en account-
manager scholing en advies terug te brengen gezien het feit dat daarvoor geen vast budget meer 
kan worden verkregen en deze activiteit alleen kostendekkend kan worden voortgezet 
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Integratie casemanagementfuncties 

Geriant integreerde de functies ambulant casemanager en casemanager verzorgingshuizen tot één 
nieuwe functie casemanager dementie. Deze nieuwe functionaris kan zowel in verzorgingshuizen 
als ambulant ingezet worden voor het bieden van cliëntgebonden hulpverlening. Om er voor te 
zorgen dat deze nieuwe functionaris de beide oude functies op professionele wijze en conform 
Geriant-standaard kan uitvoeren, werd er een breed scholingstraject ingezet in 2016. Daarbij werd 
op basis van persoonlijke profielen een ‘op maat’-scholingsprogramma in gang gezet dat begin van 
het jaar startte en in november 2016 werd afgerond. 
 
Scholing medewerkers Geriant-kliniek 

Medewerkers van de Geriant-kliniek zijn in 2016 gestart met een intensief scholingstraject om 
meer kennis op te doen over dementie en psychiatrie. Deze scholing werd incompany verzorgd 
door de Academie van de Psychiatrie. De opleiding wordt in april 2017 afgesloten met een 
eindexamen. 

 
Ziekteverzuim 

In 2016 bleek er voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van Geriant een ziekteverzuim te zijn 
dat aanvankelijk boven, aan het eind van het jaar net onder het landelijk gemiddelde kwam 
(landelijk ziekteverzuimpercentage zorg conform CBS 5,8% in 2016). Dit werd vooral veroorzaakt 
door langdurig verzuim en dat werd weer veroorzaakt door deels wel- en deels niet-
werkgerelateerd verzuim. Er werd een Sociaal Medisch Team geformeerd voor één van de Geriant-
onderdelen en in dat team werd boven de begroting vervanging ingezet. Eind 2016 lijkt het 
ziekteverzuim weer wat te dalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkerregelingen 

• Kaderovereenkomst werktijden 
In de CAO VVT is opgenomen dat werkgever en ondernemingsraad afspraken moeten 
vastleggen over werktijden. Die afspraken moeten zodanig worden gemaakt dat de 
hulpverlening en bedrijfsvoering goed kunnen doorgaan, maar de medewerker ook invloed 
heeft op zijn of haar werktijden. 
Ondernemingsraad, directie en personeelsfunctionaris kozen voor een praktische aanpak en 
vergeleken de bestaande werktijdenregeling met de eisen uit de CAO. Waar nodig of 
wenselijk werd de bestaande regeling aangevuld of aangepast. Resultaat was een 
'kaderovereenkomst werktijden' die door ondernemingsraad en directie werd ondertekend 
nadat dit in concept eerst – zoals de CAO voorschrijft - ter beoordeling was voorgelegd aan 
de vakbonden en de ondernemingsraad nauwgezet de achterban had geraadpleegd.  

• Klokkenluidersregeling 

Per 1 juli 2016 werd de nieuwe wet Huis voor klokkenluiders van kracht. Deze nieuwe wet 
regelt rechtsbescherming van klokkenluiders (medewerkers die vermeende misstanden in een 
organisatie aan de orde willen stellen). Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen 
van een vermoeden van een misstand. Daarom realiseerde Geriant een dergelijke regeling in 
nauwe samenspraak met de ondernemingsraad die ook met de nieuwe regeling instemde. 
Geriant stelde ook een vertrouwenspersoon aan in het kader van deze nieuwe wet.  

• Nieuwe cao VVT 

De vakbonden NU’91 en CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN 
bereikten een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe CAO in de verpleeg- en 
verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT). FNV Zorg & Welzijn koos er 
voor het akkoord niet te ondertekenen. Er was al in de begroting 2016 rekening gehouden 
met mogelijk extra uitgaven als gevolg van een nieuwe CAO, maar die reservering is niet 
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toereikend om deze gunstiger dan verwachte afspraken te dekken. Naast de salaris-
verhogingen heeft de afspraak om ORT over verlofuren structureel uit te gaan betalen vanaf 1 
januari 2017 en een compensatieregeling met terugwerkende kracht over de jaren 2012-
2016, geleid tot hogere uitgaven.  
 

 

3 Risico’s, onzekerheden en risicobeheersing 
 

3.1 Risico’s en onzekerheden: strategie 

 
Meerjarenbeleid versus wendbare organisatie 

Eind 2016 werd geconstateerd dat de risico’s en onzekerheden vooral door de ‘turbulente’ 
buitenwereld van Geriant steeds groter worden. Dat vereist een flexibele en wendbare organisatie 
om die risico’s en onzekerheden het hoofd te kunnen bieden. Geriant is van mening dat daar geen 
meerjaren beleid meer bij past. Er werd gekozen voor een tweejarenplan dat het jaarplan én het 
meerjaren beleidsplan gaat vervangen. Dit tweejarenplan zal voortdurend worden geijkt aan de 
ontwikkelingen in de buitenwereld en daarop worden aangepast onder andere door het organiseren 
van zogenaamde strategiesessies. Deze werkwijze zal met ingang van 2017 worden 
geïmplementeerd. 
 

3.2 Risico’s en onzekerheden: operationele activiteiten 

 
Vervallen van financiering voor Scholing & Advies 
Gedurende 2016 werd duidelijk dat de financiering voor Scholing & Advies geheel zou vervallen 
voor 2017 en verdere jaren. Geriant nam hiertoe maatregelen zoals beschreven in paragraaf 2.2. 
 
Hoofdbehandelaarschap 
Een aantal zorgverzekeraars vereisten voor ggz-financiering dat een psychiater zou optreden als 
hoofdbehandelaar en die moest ook iedere cliënt daadwerkelijk zien. Daar werd dan ook in 2016 in 
voorzien, zij het met ‘passen en meten’ en aanzienlijke meerkosten. Voor casemanagement 
dementie vindt Geriant het echter logischer en inhoudelijk gepaster dat de specialist 
ouderengeneeskunde optreedt als hoofdbehandelaar.  
In 2017 is de situatie anders. Dan mag – met de introductie van de regiebehandelaar – ook de 
specialist ouderengeneeskunde als zodanig optreden. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim was voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van Geriant hoger dan vijf 
procent, maar bleef aan het eind van het jaar nog wel net onder het landelijk gemiddelde 
ziekteverzuim voor zorgorganisaties. Risico’s van een hoog ziekteverzuim zijn de continuïteit van 
hulpverlening en een hogere werkdruk voor collega’s die het werk van de zieke medewerker 
moeten opvangen. Zie hier voor paragraaf 2.3 voor de genomen maatregelen. 
 

3.3 Risico’s en onzekerheden: financiële positie 

 
Financieringsbronnen 
Het innoverende karakter van het werk maakt het noodzakelijk dat Geriant met regelmaat de 
manier waarop de organisatie wordt gefinancierd ijkt. Dat werd in 2016 verder bijgesteld naar een 
combinatie van Zvw-ggz en Zvw-wijkverpleging en via de Wlz. Of deze financiering volledig 
toekomstbestendig is, is de vraag. Geriant zal daarom in 2017 verkennen of er wijzigingen in de 
bekostiging mogelijk zijn die beter passen bij de ontwikkelingen. 
 
Landelijk actieplan dementie 

In 2016 ontstonden er risico’s doordat de inkoop van casemanagement dementie door 
zorgverzekeraars werd gewijzigd. Iedere verzekeraar voert daarin helaas een eigen beleid, een 
heldere een eenduidige betaaltitel ontbreekt. Niet alleen zorgverzekeraars veroorzaakten daarmee 
landelijk onrust, ook zorgaanbieders offreerden vaak geen casemanagement dementie maar lieten 
dat over aan – al dan niet gespecialiseerde - wijkverpleging. Landelijk bracht de staatssecretaris 
partijen om tafel voor overleg. Dit leidde tot het Actieplan Dementie waarbij een rust- en 
herstelperiode werd ingelast waarin iedereen het beleid van voorgaand jaar zou continueren totdat 
nieuwe afspraken zouden zijn gemaakt.  
 
Indicatiegrens Wlz/Zvw/WMO 

Eén van de taken van de casemanager dementie is cliënten en mantelzorgers ondersteunen bij het 
organiseren van voldoende hulp. Dat kan hulp zijn gefinancierd uit de WMO of bijvoorbeeld via de 
Wlz. Het bleek in toenemende mate onduidelijk wanneer een cliënt geïndiceerd moet worden voor 
zorg gefinancierd uit de Wlz of via de WMO en Zvw. Daar zitten voor cliënten aanzienlijke financiële 
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belangen aan vast. Geriant heeft daarom een checklist ontwikkeld waarmee de beoordeling voor 
indicering voor Wlz dan wel WMO meer geobjectiveerd kan plaatsvinden. 
Ook voor de bekostiging van het eigen aanbod, in het bijzonder casemanagement, heeft deze 
problematiek zijn gevolgen. Onder een Wlz-indicatie is bekostiging geen automatisme meer. 

 
Onzekerheden bekostigingssystematiek 

Sinds in de financiering van de zorg/ggz het begrip ‘schadelastjaar’ is geïntroduceerd, is pas ruim 
twee jaar na afsluiting van een kalenderjaar jaar vast te stellen of het geraamde resultaat in een 
boekjaar ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Eventueel noodzakelijke bijstellingen hebben dan hun 
invloed op de resultaten van een later boekjaar omdat deze dan ten laste of ten guste komen van 
dat latere boekjaar. Dat vraagt om zorgvuldige ramingen van potentiële schadelast. Daarnaast 
neemt Geriant deel aan het zogenaamde zelfonderzoek waarbij door de zorgverzekeraars – twee 
jaar na dato - getoetst wordt of registraties en declaraties volgens de voorschriften zijn verlopen. 
Deze afronding van schadelastjaren en het zelfonderzoek worden ten laste of ten gunste gebracht 
van een later boekjaar. 
Over het boekjaar 2013 werd het ‘zelfonderzoek’ in 2016 afgerond en had dit marginale 
aanpassingen tot gevolg. Dat geeft echter geen zekerheden voor toekomstige jaren. Het 
zelfonderzoek over het schadelastjaar 2014 is nog niet afgerond. 

 
Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) 
Om de risico’s op het gebied van financiering het hoofd te kunnen bieden streeft Geriant een RAK 
na van minimaal twintig procent.  

 
3.4 Risico’s en onzekerheden: wet- en regelgeving 

 
Regels per zorgcontract 

Bij zorgcontractering stelt iedere zorgverzekeraar een eigen set aan regels inzake de 
zorgregistratie en –declaratie. Geriant heeft een contract met alle zes de landelijk opererende 
(koepels van) zorgverzekeraars. Dit betekent dat per zorgverzekeraar andere regels gelden 
waaraan moet worden voldaan. Dit maakt de zorgregistratie en –declaratie bijzonder complex en 
zorgt voor de nodige risico’s. Ook moeten ieder jaar kosten worden gemaakt om de administratie 
telkens opnieuw aan te passen aan deze externe eisen. 
 
BTW-check voor externe activiteiten 

Geriant biedt steeds meer externe werkzaamheden aan zoals de inzet van behandelaren bij andere 
instellingen. Ook biedt Geriant scholingen aan die in rekening worden gebracht bij de externe 
opdrachtgevers. De vraag rees of Geriant voor deze activiteiten BTW-plichtig is. Daarom werd er 
een BTW-check uitgevoerd door een financieel adviesbureau en werden de door Geriant gebruikte 
contracten voorgelegd aan de belastingdienst. 
Geriant heeft op basis van deze raadplegingen besloten dat de inzet van behandelaren, mits 
vormgegeven met op de juiste wijze opgestelde contracten, niet-BTW-plichtig is. Echter dat de 
werkzaamheden van Geriant Scholing en Advies dat wel zijn. Daarom is al eerder daarvoor een 
BTW-administratie aangelegd. Doordat Geriant vervolgens het keurmerk CRKBO verwierf, verviel 
ultimo 2016 deze BTW-plicht weer voor de activiteiten van Geriant Scholing en Advies.  
 
Informatieveiligheid 
De wet- en regelgeving rondom informatieveiligheid wordt steeds strenger, mogelijke boetes 
steeds hoger. Zaak er voor te zorgen dat informatiesystemen voldoende beveiligd zijn en er ook 
voor te zorgen dat medewerkers zich bewust zijn van de risico’s bij het omgaan met privacy-
gevoelige informatie. Hiervoor werd een aantal activiteiten ontplooid, zie hiervoor paragraaf 5.2. 
 
 

4 Toepassing gedragscode 
Corporate governance is een term voor de manier waarop ondernemingen worden bestuurd en de 
manier waarop toezicht wordt gehouden op dat bestuur. Verschillende partijen vervullen daarbij 
ieder hun eigen rol. Bij Geriant gaat het daarbij om de raad van toezicht en de directie/bestuurder. 
Geriant onderschrijft de zorgbrede governancecode. Ook geldt ook de nieuwe versie die per 
1 januari 2017 van kracht wordt. Dat betekent dat Geriant de uitgangspunten uit deze 
governancecode heeft vertaald naar beleid. 
 
Raad van toezicht 

Geriant heeft een raad van toezicht bestaande uit vijf leden, zie bijlage 1 voor de samenstelling. In 
2016 vonden geen wijzigingen plaats in de samenstelling van de raad van toezicht. Ook werden de 
statuten niet gewijzigd. 
De raad van toezicht vergaderde in 2016 zes maal waarbij de directie/bestuurder aanwezig was en 
in de decembervergadering was er een overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. 



Bestuursverslag 2016 Geriant 14 

Tijdens iedere vergadering bracht de directie/bestuurder een zogenaamd bestuurlijk verslag in, 
waarin aan de hand van de zes risico-velden (1. reputatie en imago, 2. landelijke 
beleidsontwikkeling, 3. geld en verzekeraars, 4. regionale positie en ketensamenwerking, 5. control 
op primair proces [kwantiteit, kwaliteit, service, professionaliteit] en 6. control op ondersteunende 
processen [EAD, PZ, ICT]) rapporteerde over risico’s en kansen voor de organisatie. Dit bestuurlijk 
verslag wordt onderbouwd door toevoeging van relevante documenten zoals beleidsnotities, 
managementinformatie en jaarstukken. 
 
Tijdens een besloten deel van de raad-van-toezicht-vergadering in februari evalueerde de raad van 
toezicht het eigen functioneren en dat van de directie/bestuurder. De raad van toezicht schakelde 
governancedeskundige Theo Schraven in voor een scholingsmiddag. 
Eén van de raad-van-toezicht-leden liep een middag mee met een ambulant hulpverlener.  
De raad van toezicht had in de mei-vergadering haar reguliere overleg met de accountant.  
 
Directie/bestuurder 
Geriant heeft een eenhoofdig bestuur, de directie/bestuurder. In 2016 vonden er geen wijzigingen 
plaats op het gebied van het bestuur van de organisatie.  
 
WNT 

De raad van toezicht paste bij de eigen honorering en die van de directie/bestuurder de regels toe 
van de WNT 2 en liet dit toetsen door de accountant. Deze keurde de honoreringsnotitie goed. 

 
 

5 Kwaliteitsbeheersing 
 

5.1 Risico-inventarisatie en –evaluatie en vertaling naar beleid 

 
Kwaliteitsreview 

In november van ieder jaar vindt de zogenaamde kwaliteitsreview plaats. Het is een bijeenkomst 
van groot en klein MT en een delegatie van de cliëntenraad. Tijdens deze bijeenkomst wordt de 
werking van het kwaliteitssysteem geëvalueerd en de kwaliteitsmetingen uit het afgelopen jaar 
worden vertaald naar verbeteractiviteiten voor het komende jaar. Ook wordt er een risico-
inventarisatie en –evaluatie uitgevoerd als basis voor het nieuwe jaarplan.  
 
Al eerder werd geconstateerd dat het kwaliteitssysteem niet (meer) optimaal past bij de behoeften 
van de organisatie. Bij de kwaliteitsreview in november 2016 – die de basis legt voor het jaarplan 
2017 – 2019 - werd geconstateerd dat het kwaliteitssysteem toch ook bureaucratische trekken 
heeft en waarbij vooral de plan- en do-fase uit de verbetercirkel aandacht krijgen en de check- en 
act-fase minder. Daarnaast werd geconstateerd dat Geriant beschikt over een ggz-HKZ-certificaat 
maar dat tegelijkertijd de financiering steeds minder ‘ggz’ wordt. Daarom zal in 2017 onderzoek 
worden gedaan naar hoe het kwaliteitssysteem verbeterd kan worden zodat het meer bijdraagt aan 
daadwerkelijke kwaliteitsverbetering en minder een bureaucratisch systeem is.  

 
Risico-inventarisatie en –evaluatie en resultaten 

Geriant houdt jaarlijks een prospectieve en retrospectieve risico-inventarisatie tijdens de kwaliteits-
review. Daarnaast werkt Geriant met een aantal uitkomstmaten (interne prestatie-indicatoren) en 
externe prestatie-indicatoren (ggz) die het resultaat meten. Tenslotte wordt er een risico-
inventarisatie uitgevoerd op de documenten in het kwaliteitshandboek. Deze laatste risico’s worden 
‘vertaald’ naar een checklist bij dat document. Om het gebruik van deze checklists te bevorderen 
vond er in het voorjaar van 2016 een korte interne PR-campagne plaats waarbij onder andere een 
boekje over dit onderwerp werd uitgegeven. 

 
Prospectieve risico-inventarisatie 
Tijdens de kwaliteitsreview inventariseren directie, managementteam en een vertegenwoordiging 
namens de cliëntenraad de interne en externe risico’s voor de organisatie, wegen deze risico’s en 
vertalen ze als dat nodig wordt geacht naar maatregelen en activiteiten voor het komende 
jaarplan. 
Tijdens iedere raad-van-toezicht-vergadering worden de risico’s voor de organisatie verkend en 
gemonitord aan de hand van de zes risicogebieden (zie punt 4 van dit verslag). 
Van ieder document en proces in het kwaliteitshandboek worden periodiek de risico’s 
geïnventariseerd en vertaald naar acties in een checklist. 
 
Retrospectieve risico-inventarisatie 
Geriant heeft een meldingensysteem voor incidenten in de cliëntenzorg en organisatie. De 
meldingen worden twee maal per jaar vertaald naar een rapportage met aanbevelingen voor 
verbeteracties. In deze rapportages wordt in ieder geval in kaart gebracht het aantal meldingen 
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voor de onderwerpen uit het cliëntveiligheidsbeleid, namelijk medicatieveiligheid, suïcide, dwang en 
drang, agressie, comorbiditeit, informatieveiligheid en brandveiligheid. Deze rapportages worden 
besproken in het managementteam en in de jaarlijkse kwaliteitsreview. 
 

5.2 Cliëntveiligheid 

Geriant hanteert gericht cliëntveiligheidsbeleid. De onderwerpen hiervan zijn medicatieveiligheid, 
dwang en drang, agressie, comorbiditeit, suïcide, informatieveiligheid en brandveiligheid. De eerste 
vijf zijn de onderwerpen die landelijk zijn aangegeven, de laatste twee heeft Geriant zelf aan dit 
rijtje toegevoegd. De onderwerpen worden gemonitord via de MICO6-meldingen.  
 

Incidentmeldingen MICO 
(Meldingen Incidenten Cliëntenzorg  en 

Organisatie), 

uit het cliëntveiligheidssysteem 2016 

Geriant-
kliniek 

Ambulant 

Medicatieveiligheid 30 6 

Suïcide 0 0 

Dwang & drang (in alle gevallen in de Geriant-
kliniek vermissing uit Geriant-kliniek) 

7 
0 

Co morbiditeit 0 1 

Brandveiligheid 0 1 

Informatieveiligheid 6 24 

Agressie 34 4 

Totaal 77 36 

 
In 2016: 

• Medicatieveiligheid 
Zowel voor de ambulante hulpverlening als voor de klinische hulpverlening is er een systeem 
van medicatieveiligheid. In de Geriant-kliniek bestaat er een medicatieveiligheidsteam. 
Daarnaast was er in 2016 een geneesmiddelencommissie actief.  
In 2016 startte de Geriant-kliniek met het terugdringen van het gebruik van psychofarmaca. 
Er werd een 0-meting gehouden om de resultaten van het beleid te kunnen meten. Dit 
project loopt door in 2017. De geneesmiddelencommissie van Geriant ontwikkelde de notitie 
‘Indicaties voor dementiemedicatie in de ambulante setting’. Dit document geeft regels en 
richtlijnen voor het voorschrijven van deze medicatie bij dementie. 

• Informatieveiligheid 
Geriant voerde het project informatieveiligheid door dat zowel een scherpere cultuur hierover 
moest bewerkstelligen, als praktisch op deelonderwerpen veiliger procedures en 
werkafspraken realiseerde.  
Begin 2016 werd er een bewustwordingscampagne gevoerd om medewerkers te wijzen op 
hun rol bij informatieveiligheid, is er een richtlijn opgesteld voor het verstrekken van 
informatie aan derden en inzage in het ECD7, zijn accounts-niet-op-naam voor het netwerk 
afgeschaft, is er een protocol datalekken gemaakt, is er een ‘breaking-the-glass’-procedure 
gemaakt voor het ECD en is er een apart Wifi-netwerk gerealiseerd voor medewerkers en 
voor bezoekers. Er werd met ICT-leveranciers een bewerkersovereenkomst afgesloten.  

• Agressie 
De medewerkers van de Geriant-kliniek volgen een scholingsprogramma omgaan met 
agressie. Dit programma wordt jaarlijks herhaald.  
Het protocol ouderenmishandeling werd getoetst aan de eisen van de nieuwe Wkkgz. Deze 
toets leidde tot enkele marginale actualisaties en er werd toegevoegd dat en wanneer er een 
deskundige op het gebied van letselduiding kan worden ingeschakeld.  

• Dwang en drang 
Het beleid aangaande de uitvoering van de wet BOPZ wordt regelmatig geëvalueerd. Voor de 
Geriant-kliniek betekent dit dat de resultaten van de ARGUS8-registratie worden vertaald naar 
beleid en voor zowel ambulante als klinische hulpverlening worden de BOPZ-protocollen op 
actualiteit gecheckt. In 2016 was bijzonder dat de specialisten ouderengeneeskunde voortaan 
– naast de psychiater – het medisch rapport mogen maken voor een IBS of RM9. De 
artsengroep werd daarin geschoold.  
De Geriant-kliniek is een project gestart om in 2017 het keurmerk fixatievrije instelling van 
Idé te behalen. 

                                                
6 MICO = intern system voor het melden van incidenten in de cliëntenzorg en organisatie 
7 ECD = Elektronisch CliëntenDossier 
8 Met Argus kan een registratie plaatsvinden van de meest toegepaste vormen van vrijheidsbeperkende 
interventies: vormen van insluiting, fixatie en de gedwongen toediening van medicatie, vocht en/of voeding. De 
Geriant-kliniek houdt een ARGUS-registratie bij en past uitsluitend afzonderen en soms medicatie onder dwang toe. 
9 IBS en RM zijn vormen van gedwongen opname zoals beschreven in de wet BOPZ. IBS = InBewaringStelling, RM = 
Rechterlijke Machtiging. 
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De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zond ggz-zorgaanbieders met een BOPZ-
aanwijzing het zogenaamde toetsingskader separeren en afzonderen toe. Zo ook aan Geriant 
omdat de Geriant-kliniek een BOPZ-aanwijzing heeft. Deze zorgaanbieders moesten voor 
1 januari 2017 objectief (laten) toetsen of het afzonderings- en separeerbeleid voldoet aan 
landelijke regels en daar een verslag van toesturen aan de IGZ.  
Deze toetsing van de Geriant-kliniek is door het interne auditteam van Geriant uitgevoerd, 
maar uitsluitend door medewerkers die niet in de Geriant-kliniek werken. De rapportage van 
deze toetsing is inmiddels aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg toegestuurd. 

• Suïcide 
In 2016 werd het suïcideprotocol geactualiseerd, mede na een suïcidemelding van een 
mantelzorger bij de Inspectie. Hoewel suïcide relatief weinig voorkomt binnen de 
psychogeriatrie, werd aanvullend een ‘contextnotitie’ geschreven die met alle hulpverleners 
besproken wordt. Dit om inhoudelijke kennis en inzichten te actualiseren. 

• Comorbiditeit 
Dit kreeg vooral zijn plek in de huisartsenpilots en huisartsenbeleid waarbij huisartsen en 
Geriant-hulpverleners nauwer gaan samenwerken. Zie paragraaf 2.1. 

• Brandveiligheid 
Dit beleid is ongewijzigd voortgezet in 2016 waarbij voor alle locaties wordt voldaan aan wet- 
en regelgeving over dit onderwerp. Voor de Geriant-locatie in Heerhugowaard organiseerde 
Geriant ‘in eigen beheer’ BHV-training omdat de verhuurder van het pand – waarmee nauw 
wordt samengewerkt op het gebied van brandveiligheid - is overgestapt op een tweejaarlijkse 
BHV-training. Geriant vindt dit een zodanig kritiek onderdeel dat de BHV’ers van in ieder 
geval de Geriant-kliniek jaarlijks een BHV-scholing krijgen aangeboden. 

 
5.3 Inbreng cliënten en mantelzorgers 

 
Cliëntentevredenheidsonderzoek 
Geriant meet de cliëntentevredenheid met de door NIVEL ontwikkelde en gevalideerde CQ-Index 
Casemanagement Dementie. Deze CQ-Index meet de kwaliteit van casemanagement vanuit het 
perspectief van de mantelzorger. De tevredenheid van de Geriant-kliniek wordt gemeten met een 
vragenlijst die speciaal voor de Geriant-kliniek is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, die 
eveneens voldoet aan de CQ-eisen. Beide vragenlijsten worden voorgelegd aan de mantelzorger 
van uitgeschreven of ontslagen cliënten. Het onderzoek heeft Geriant uitbesteed aan een 
onafhankelijk meetbureau, bureau FACIT. 
 

Meting: overall-rapportcijfer cliënten-

tevredenheidsonderzoek Geriant 

2016 2015 2014 

Klinisch 8,2 8,2 8,0 

Ambulant 8,2 8,2 8,0 

 
Pilot spiegelgesprekken 

Geriant startte in 2016 een pilot met het houden van zogenaamde spiegelgesprekken, een 
methodiek waarbij mantelzorgers in een groepsgesprek en onder leiding van twee gespreksleiders 
hun ervaringen delen over de hulp die zij ontvingen. Bij dit gesprek zijn de teamleden aanwezig. 
alsmede een vertegenwoordiging van de cliëntenraad. 
De eerste ervaringen geven aan dat de methodiek relatief kostbaar is (het hele team is er bij 
aanwezig), veel organisatietijd vergt en tot nu toe nog niet heel veel nieuwe verbeterpunten 
oplevert. Toch is vooralsnog besloten de pilot ook in 2017 voor te zetten, nu in meer teams. 
 
Nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) 

Geriant voerde in 2016 de nieuwe wet Wkggz in. Er werd een onafhankelijke klachtenfunctionaris 
in dienst genomen die ook als ‘mediator’ kan optreden. Tevens werd er een klachtenreglement 
ontwikkeld dat voldeed aan de eisen van de Wkkgz. Eind 2016 sloot Geriant zich aan bij De 
Geschillencommissie Zorg Algemeen. Ook werd het informatiemateriaal over de klachtenregeling 
aangepast aan deze nieuwe ontwikkelingen. 
De nieuwe klachtenfunctionaris startte met het maken van een kennismakingsronde langs de 
werkoverleggen van alle teams van Geriant zodat hulpverleners hun cliënten de weg kunnen wijzen 
als zij een klacht of bezwaar hebben.  
In 2016 maakte niemand gebruik van de mogelijkheid de interne klachtenfunctionaris in te 
schakelen. Ook werden er geen klachten gemeld bij de in 2016 nog bestaande externe 
klachtencommissie. 
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5.4 Interne beheersing van processen en procedures 

De processen en procedures binnen Geriant zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem, dat voor alle 
medewerkers via intranet (‘Snelbinder’) digitaal toegankelijk is. Deze worden twee maal per jaar 
getoetst door een intern auditteam en één maal per jaar door een externe auditor van een daartoe 
geaccrediteerde organisatie (DEKRA). Daarnaast is een aantal medewerkers geschoold in 
toepassing van de LEAN-methodiek waarmee processen en procedures efficiënter ingericht kunnen 
worden en tot meer toegevoegde waarde kunnen leiden voor de ‘klant’.  
 

5.5 Meting van resultaten 

Geriant heeft een set aan verschillende ‘meters’ beschikbaar voor het meten van uitkomsten en 
resultaten. Drie daarvan zijn (1) de uitkomstmaten Geriant, (2) de landelijke prestatie-indicatoren 
voor de ggz en (3) routine outcome monitoring.  
 
Prestatie-indicatoren 

De ggz kent een set aan verplicht aan te leveren prestatie-indicatoren. Ook deze werden in 2016 
aangeleverd. Het betreft drie soorten: 

• Veiligheidsindicatoren 
Deze levert Geriant jaarlijks aan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

• Cliëntervaringsindicatoren 

Deze worden verzameld via de zogenaamde CQ-Indexen10 voor de ggz die daarvoor landelijk 
zijn erkend. De CQ-index GGZ is niet geschikt voor toepassing in het werkgebied 
psychogeriatrie. Geriant heeft zich in 2016 ingespannen de CQ-Index voor casemanagement 
dementie erkend te krijgen voor het aanleveren van deze prestatie-indicatoren, maar dat is 
tot op heden nog niet gelukt. 

• Effectiviteitsindicatoren 

Dit betreft de resultaten van de Routine Outcome Monitoring en worden door Geriant 
aangeleverd bij het SBG. 

 
De voor Geriant van toepassing zijnde prestatie-indicatoren zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
Uitkomstmaten Geriant 

Geriant hanteert sinds enkele jaren een interne set aan prestatie-indicatoren, de zogenaamde 
uitkomstmaten. Begin 2016 werd de set uitkomstmaten geëvalueerd en bijgesteld. De resultaten 
zijn opgenomen in dit jaarverslag in bijlage 3. 
 
Routine Outcome Monitoring (ROM) 

Zorgaanbieders in de ggz zijn verplicht deel te nemen aan een landelijke benchmark. De gegevens 
in het domein ‘psychogeriatrie’ worden verzameld met de EDIZ (ervaren druk door informele zorg) 
en de GDS (stadium dementie). Knelpunt voor Geriant is, dat mantelzorgers na uitschrijving van 
hun naaste bij Geriant, de vragenlijst vaak niet meer invullen.  
Geriant zette mede op verzoek van zorgverzekeraar VGZ een proef uit om te experimenteren met 
andere uitkomstmaten (kwaliteit van leven cliënt, subjectieve gezondheid mantelzorger en 
‘volhoudtijd’) en formuleerde daarbij de expliciete doelstelling dat ook een herkenbare en nuttige 
plek te geven in de individuele behandelrelatie. De pilot wordt uitgevoerd binnen een deel van één 
van de vier ambulante teams en zal in 2017 worden geëvalueerd. 
 

5.6 Keurmerken 

 
HKZ-certificaat ggz 
Geriant beschikt over een door DEKRA HKZ11-gecertificeerd kwaliteitssysteem voor de ggz. Het 
systeem wordt jaarlijks door DEKRA getoetst, zo ook in 2016, waarna het certificaat weer met een 
jaar werd verlengd. Het huidige kwaliteitscertificaat is geldig tot 1 september 2018. Voor die tijd 
moet Geriant overstappen naar de aangepaste HKZ-norm ggz die is gewijzigd omdat de aan deze 
norm ten grondslag liggende ISO12-norm is aangepast. 
 
Waarborgzegel fixatievrije instelling 
De Geriant-kliniek werkte er in 2016 naar toe te voldoen aan de eisen voor het Waarborgzegel 
fixatievrije instelling en wil dat in 2017 realiseren. 
 

  

                                                
10 De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om 

klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. 
11 HKZ (HarmonisatieKwaliteitsbeoordeling in de Zorg) is een methode of norm waarin staat beschreven waar het 
kwaliteitsmanagementsysteem van een zorgorganisatie aan moet voldoen. 
12 De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. 
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Keurmerk basis-ggz 2017 

In diverse inkoopkaders van zorgverzekeraars is opgenomen dat zorgaanbieders moeten 
beschikken over het Keurmerk Basis-GGZ 2017. Daarom is nagegaan of het mogelijk is zo’n 
keurmerk te verwerven ook omdat Geriant zich nu vooral wil richten op de basis-ggz. Inmiddels is 
hiertoe een contract afgesloten met het KIBG en is er een plan van aanpak gemaakt om er voor te 
zorgen dat Geriant aan alle eisen van dit keurmerk gaat voldoen. 

 
Keurmerk CRKBO13 

Geriant verwierf in 2016 het Keurmerk CRKBO (Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor 
Kort Beroepsonderwijs). Geriant heeft dit keurmerk verworven voor de activiteiten van Geriant 
Scholing en Advies, maar ook voor het kunnen bieden van diverse stageplaatsen. 

 
 

6 Onderzoek en ontwikkeling 
 

6.1 Demografische ontwikkelingen in het werkgebied 

Geriant maakte een nieuwe bevolkings- en dementieprognose voor het eigen werkgebied aan de 
hand van de PRIMOS-bevolkingsprognose. De vorige berekening stamde uit 2010. Deze nieuwe 
cijfers laten het volgende zien: 
• Het aantal mensen met dementie in Noord-Holland Noord stijgt zoals verwacht sterker dan in 

de prognose van 2010 gezien de toename van het aantal mensen van 75 jaar en ouder. Was 
het uitgangspunt in 2010 nog ruim 9.500 mensen met dementie in de regio Noord-Holland 
Noord, in 2040 zal dat gestegen zijn naar ruim 22.000. Dat is een stijging met 138%.  

• In de periode 2015-2040 zullen ruim 63.000 nieuwe mensen met dementie worden 
geconfronteerd in de regio Noord-Holland Noord. 

• Per gemeente verschillen de getallen zeer: wat nu “groen” is krijgt de grootste stijgings-
percentages voor de kiezen. Waar het nu “grijs” is, is de stijging het kleinst. 

• De ontwikkeling van de werkende bevolking (20 – 65) is zorgelijk. In 2015 is de verhouding 
tussen een persoon met dementie en het aantal potentieel werkenden 1:37. In 2040 is dat nog 
maar 1:14. 

 

6.2 Technologie thuis: aandachtsfunctionaris 

Er verschijnen steeds meer artikelen over technologische hulpmiddelen en nieuwe behandel-
methodieken bij dementie. Om daar greep op te krijgen werd een aandachtsfunctionaris benoemd 
die als taken heeft het monitoren van dit onderwerp en de organisatie daarover te informeren via 
bijvoorbeeld intranet.  
 

6.3 Participatie in wetenschappelijk onderzoek 

Geriant participeert in de volgende wetenschappelijke onderzoeken: 
• BESIDE (Memorabel-project van VUmc en Nivel): Best practices in care trajectories of 

community-dwelling persons with dementia. 

Dit project koppelt informatie uit registraties van huisartsen, dementienetwerken en 
zorgverzekeraars in een aantal regio’s aan elkaar om zo de kwaliteit van zorgtrajecten en 
kosten tussen de regio’s te kunnen vergelijken. Doorlopend in 2017. 

• COMPAS (NPO-project van VUmc en AMC). Casemanagement of dementia for patients 

and caregivers an evaluation. 

Onderzoek naar de effecten, faciliterende en beklemmende factoren van casemanagement voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Afgerond in 2016. 

• CRISIS-reductie binnen de dementiezorg (Memorabel-project van Radboud 

Nijmegen): Onderzoek naar de achtergronden en kenmerken van het ‘crisispad’ en 
crisisopnames van mensen met dementie. Doorlopend in 2017. 

• WAALBED IV-study (Memorabel-project van Radboud, Nijmegen):  
Characteristics, course and treatment of patients with dementia and (very) severe or extreme 
neuropsychiatric symptoms that are admitted to specialized care units.  
Een prospectieve studie naar mensen met dementie met ernstig of extreem probleemgedrag 
die verblijven op daarvoor speciaal toegeruste afdelingen. Doorlopend in 2017. 

• EIGEN REGIE BIJ DEMENTIE (Memorabel-project van Netwerk Dementie Noord-

Holland-Noord, NIVEL en Vilans): 

Ontwikkeling, invoering en evaluatie van een wensen- en waardenhulp voor mensen met 
dementie. Doorlopend in 2017 

• Nurse SMS (ZON-MW project – Tussen weten en doen II van VUMC, NIVEL Trimbos, 

Alzheimer Nederland en Geriant):  
Het NurseSMS onderzoeksprogramma zal bijdragen aan zelfmanagement van patiënten en 
mantelzorgers die geconfronteerd worden met ongeneeslijke ziekten. Daarnaast is het 

                                                
13 CRKBO = Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs 
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programma gericht op het versterken van de infrastructuur voor verpleegkundig onderzoek in 
de regio Amsterdam-Utrecht. Doorlopend in 2017. Zie ook de website van het onderzoek. 

 
 

7 Financieel beleid 
Het financieel beleid van Geriant wordt uitgevoerd in de vastgestelde planning & control-cyclus. 
Hiermee is de aandacht voor financieel beleid geborgd binnen de dagelijkse bedrijfsvoering.  
In deze paragraaf over financieel beleid wordt verslag gedaan over de voor Geriant meest 
relevante financiële ontwikkelingen in 2016. Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de 
jaarrekening. 
 

7.1 Resultaatontwikkeling 

Het resultaat over 2016 is uitgekomen op een redelijk positief resultaat van € 147.800,-. Dit 
resultaat ligt iets lager dan in 2015, echter binnen de gestelde doelstelling van ‘een bescheiden 
positief resultaat’.  
Behoudens het jaar 2014 waarin een bezuiniging moest worden doorgevoerd, laat Geriant een 
stabiele financiële exploitatie zien over de jaren heen. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling 
weer in de laatste vijf jaar. 
 

in euro 2016 2015 2014 2013 2012 

Opbrengsten  
Opbrengst zorgprestaties 9.714.518 9.896.815 9.094.046 10.116.669 9.822.207 
Overige opbrengsten 548.035 583.703 458.654 411.397 486.700 

Totaal opbrengsten 10.262.553 10.480.518 9.552.700 10.528.066 10.308.907 
Kosten  
Personeelskosten 8.242.121 8.195.056 8.005.204 8.082.448 7.830.386 
Overige bedrijfslasten 1.872.632 1.937.921 1.745.142 2.391.791 2.164.417 
Totaal kosten 10.114.753 10.132.977 9.750.346 10.474.239 9.994.803 
Resultaat 147.800 347.541 - 197.646 53.827 314.104 

% resultaat vs. opbrengsten 1,4% 3,3% - 2,1% 0,5% 3,0% 

 
Belangrijkste ontwikkelingen die de exploitatie en het resultaat over 2016 hebben beïnvloed zijn 
enerzijds het beheersen van de contract- en productieafspraken binnen de Zorgverzekeringswet: 
door het wegvallen van het representatiemodel in 2014 worden met alle verzekeraars aparte 
afspraken voor GGZ (basis en specialistisch), en met VGZ ook voor Wijkverpleging, gemaakt die 
onderling niet substitueerbaar zijn. De risico’s die hiermee samenhangen, kunnen substantieel zijn, 
als het aantal verwijzingen en de aard van de zorgvraag niet passen binnen de gemaakte 
afspraken met de verzekeraars. Daarbij leidt onderproductie tot lagere declaraties dan verwacht, 
en wordt overproductie niet vergoed.  
Anderzijds is de systematiek van het werken met schadelastjaren door de verzekeraars complex 
wat voor de jaarrekening leidt tot ramingen van nog te verwachten inkomsten die lager of hoger 
kunnen zijn dan gedacht. Hiertoe zijn correcties voor schadelastjaren opgenomen in de 
jaarrekening. 
Tenslotte is er een bijzonder controlerisico inzake het ‘zelfonderzoek GGZ’ waarin de algehele 
registratie en productie van een schadelastjaar fijnmazig moet worden gescreend en 
gerapporteerd. Dit kan alsnog leiden tot terugbetalingsverplichtingen aan verzekeraars. In 2016 
werd in dit ‘zelfonderzoek’ het schadelastjaar 2014 al goeddeels afgewikkeld, wat leidde tot een 
klein terug te betalen bedrag, wat in de jaarrekening is verwerkt. 
Wat betreft de interne begrotingsdiscipline kan worden gemeld dat de exploitatie zich binnen de 
vastgestelde begroting heeft voltrokken, zonder bijzondere mee- of tegenvallers.  
Uiteindelijk resulteerde dit alles in het gerapporteerde resultaat. Met dit resultaat van 2016 
stabiliseert Geriant haar solide financiële positie zoals die door de jaren heen is opgebouwd met 
een ruim voldoende eigen vermogen en eveneens ruimvoldoende ratio’s voor liquiditeit en 
solvabiliteit. 

 
7.2 Financiële instrumenten 

Met betrekking tot het gebruik van financiële instrumenten hanteert Geriant een sterk 
risicomijdende strategie. Geriant heeft – bewust – zelf geen vastgoed in eigen bezit waardoor geen 
hypothecaire leningen nodig zijn. Verder kent Geriant geen externe financieringsbehoefte middels 
ander vreemd vermogen. De eigen middelen zijn met laag risico ondergebracht in reguliere 
spaarrekeningen, gespreid over enkele banken. Het rendement is hierdoor ook beperkt en draagt 
in geringe mate bij aan het behaalde resultaat.  

 
7.3 Toekomstige ontwikkelingen 

Waar Geriant voorheen voornamelijk door GGZ-middelen werd bekostigd, werd in 2016 het beleid 
ingezet het casemanagement in engere zin onder te brengen in een aparte afspraak 
wijkverpleging. Met VGZ – met circa 70% marktaandeel de grootste verzekeraar voor Geriant - lukt 
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dit ook. In 2017 wordt dit beleid voortgezet en is deze wijze van bekostiging ook aan andere 
verzekeraars geoffreerd. Voor 2017 zullen ook CZ en Zilveren Kruis Geriant op deze wijze gaan 
bekostigen. Verder is Geriant in grote mate afhankelijk van de landelijke discussie inzake 
vormgeving en bekostiging van ‘casemanagement dementie’ op de langere termijn.  
Het onderdeel ‘Scholing & Advies’ zal in 2017 geheel risicodragend worden uitgevoerd: voor alle uit 
te voeren activiteiten zal externe financiering moeten worden gerealiseerd. De inzet van 
menskracht en middelen is hierop afgestemd, er wordt daarmee een nulresultaat voor ‘scholing & 
advies’ beoogd in 2017. 
Intern is vooralsnog voor 2017 de doelstelling tenminste een gelijkblijvende omzet te behalen, 
waarop de begroting is afgestemd. Op basis van de gemaakte productieafspraken 2017 met alle 
verzekeraars is deze doelstelling haalbaar. Vanzelfsprekend is dit vervolgens afhankelijk van de 
feitelijke zorgvraag, verdeling over verzekeraars, zorgzwaarte en de te realiseren productie door de 
medewerkers in 2017.  
Voor 2017 wijzigen de interne doelstellingen niet, er wordt gemikt op een klein positief resultaat 
zoals ook in de afgelopen jaren. De feitelijke exploitatie zal kort-cyclisch worden gevolgd, zoals ook 
in de afgelopen jaren gebruikelijk was.  

 
 

8 Overige informatie 
 

8.1 Informatievoorziening in/extern 
 

Nieuwe website 

Geriant had een website waarvan het ontwerp gedateerd en het contentmanagementsysteem 
verouderd was. Daarom werd gekozen voor de bouw van een nieuwe website. Hiervoor werd een 
bureau gecontracteerd dat voor de techniek en het grafisch ontwerp zorgde. Geriant schreef zelf te 
teksten. De nieuwe website ging in november 2016 online. Zie www.geriant.nl. 
 
Werkboeken ziekte en zorg 

In het verleden werden er door Geriant twee professionele handboekjes voor ziekte- en zorg-
diagnostiek dementie samengesteld. Deze werden beide in 2016 gereviseerd en heruitgegeven. De 
boekjes werden kosteloos toegestuurd aan de directe samenwerkingspartners van Geriant. 
Daarnaast zijn de boekjes tegen kostprijs te verkrijgen. Geriant heeft ook een handboek 
casemanagement dementie beschikbaar. 
 
Huisartsenkaart 

Geriant actualiseerde en vernieuwde de informatiekaart voor huisartsen. Deze kaart werd samen 
met de heruitgegeven handboeken Ziekte- en Zorgdiagnostiek toegestuurd aan de huisartsen en 
een groot aantal andere samenwerkingspartners. Naast de gebruikelijke informatie over verwijzen, 
consult en Geriantaanbod werd informatie over nieuwe dienstverlening door Geriant toegevoegd. 
Het gaat hierbij om afgeven van verklaringen omtrent de wilsbekwaamheid en medische rapporten 
voor keuringen voor de rijbevoegdheid door het CBR.  
 

Dichter bij dementie 
Geriant ontwikkelde in samenwerking met Huub Buijssen de e-learning ‘Dichter bij Dementie’. Om 
de ‘distributie’ hiervan te ondersteunen werd er een website gerealiseerd en foldermateriaal 
ontwikkeld. Dit aanbod wordt ook ‘gecommuniceerd’ via de website van Geriant. Zie 
www.dichterbijdementie.nl. 
 

8.2 Automatisering 

 
ICT en ECD 

Geriant contracteerde ECD-leverancier Topicus die een GGZ-dossier leverde dat daarna verder 
werd uitgebouwd en verbeterd. Speerpunten voor 2016 waren een praktisch ingericht 
cliëntvolgsysteem en een volwassen elektronisch medicatievoorschrijfsysteem (EVS).  
Om deze plannen te realiseren werd er een plan van eisen gemaakt voor een cliëntvolgsysteem 
(CVS). Daarnaast werd er een definitief plan van eisen opgesteld door het artsenoverleg voor een 
‘volwassen’ EVS. En er werd een lijst gemaakt voor de zogenaamde voorjaarsschoonmaak die als 
doel had de bestaande functionaliteiten in het ECD te toetsen op logica en efficiëntie. Deze drie 
acties moesten leiden tot een goed functionerend ECD dat hulpverleners ondersteunt. Niet alle 
voorgenomen acties zijn afgerond, in 2017 worden deze vervolgd. 
Mobiel werken 

Gedurende 2015 werd onderzocht met welk apparaat het voor hulpverleners mogelijk zou zijn op 
een laagdrempelige manier tijdens huisbezoeken eenvoudig en veilig toegang te hebben tot het 
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elektronisch cliëntendossier. De uitkomst was de verstrekking van een tablet/iPad met 
toetsenbord. De apparaten werden begin 2016 aan de hulpverleners uitgereikt. 
Daarnaast werd geconstateerd dat de in gebruik zijnde smartphones aan vervanging toe waren. 
Daarom werden deze vervangen door nieuwe en deze werden eind 2016 in gebruik genomen. 
 
Edifact 

De communicatie met voornamelijk de huisartsen verliep met brieven over de post. Dat is niet 
meer van deze tijd en mailen is in verband met informatieveiligheid geen optie. Daarom werd 
besloten aan te sluiten bij de techniek van de huisartseninformatiesystemen. Edifact is daarvoor de 
technische oplossing. In 2016 werd het ECD van Geriant aangepast zodat dit via Edifact brieven 
kan versturen aan huisartsen. Deze nieuwe mogelijkheid vereiste intern aanpassing van 
procedures. 
 
Nieuwe systemen 

Geriant contracteerde in 2016 de volgende systemen ter ondersteuning van de diverse processen 
binnen de organisatie: 
• Roostersysteem 

Sinds jaar en dag werd het rooster van de Geriant-kliniek gemaakt met een Excel-spreadsheet. 
Dit bleek te bewerkelijk en foutgevoelig en daarom werd er een roostersysteem aangeschaft. 

• E-learning 

Voor het digitaal aanbieden van de e-learning ‘Dichter bij dementie’ werd het systeem Moodle 
gecontracteerd. 

• Papierloos vergaderen 

Geriant besloot na een pilot met papierloos vergaderen definitief daarmee door te gaan en nam 
hiervoor een abonnement op het systeem iBabs. Het papierloos vergaderen wordt gebruikt 
voor raad van toezicht en klein en groot managementteam. 

• Digitaal personeelsdossier 
Geriant contracteerde het digitale personeelsdossier YouForce van AAG om op die manier de 
personeelsprocessen efficiënter in te kunnen richten en privacygevoelige informatie op een 
veilige manier te kunnen beheren. Medewerkers kregen daarmee inzage in hun eigen 
personeelsdossiers, managers in die van hun teamleden. 

 
 

9 Toekomst 
 
Wijziging beleidscyclus 

Zoals beschreven besloot Geriant in 2016 geen nieuw jaarplan en meerjaren beleidsplan meer te 
maken, maar over te stappen op een tweejarenplan. Met dit besluit wordt het nodig de beleids-
cyclus aan te passen. Eind 2016 werd een voorstel hiertoe gedaan waarbij gewerkt zal worden met 
‘trekkers’ per onderwerp, halfjaarlijkse voortgangsrapportages en strategische sessies om het 
beleid ook op de langere termijn te blijven ijken. Met deze maatregelen wil Geriant snel kunnen 
inspelen op de externe ontwikkelingen en risico’s. 
 
Geriant Scholing en Advies 
In 2017 zal dit onderdeel voor het eerst haar producten op volledige kostendekkende basis aan de 
man gaan brengen. Gezien de prognoses en ervaringen opgedaan in 2016 is de verwachting dat dit 
zal lukken. 
 
Financiering 
Geriant zal in 2017 blijven doorgaan met het oriënteren op de meest passende type financiering en 
aan te sluiten op het externe overheidsbeleid op het gebied van de ouderenzorg. Begin 2017 zal er 
daarom een strategiesessie over dit onderwerp plaatsvinden. 
 
Werkklimaat 
Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek (2015) bleek dat medewerkers wel erg tevreden zijn 
over Geriant als werkgever maar werkdruk scoorde aan de hoge kant. Mede daarom werd in 
overleg met de ondernemingsraad afgesproken in 2017 beleid te gaan ontwikkelen op dit 
onderwerp. Daarbij zal worden ingestoken op het bredere begrip ‘werkklimaat’. Het volgende 
medewerkertevredenheidsonderzoek is in begin 2018. 
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Tweejarenplan 2017 – 2019 
Het tweejaren plan kent een indeling naar organisatie, inhoud en randvoorwaarden. 
De belangrijkste onderwerpen uit het tweejarenplan 2017 – 2019 zijn: 
• Wijziging beleidscyclus 

• Herijking kwaliteitssysteem 

• LEAN in zorgprocessen 

• Samenwerking ketenpartners 

• Ontwikkeling van een aantal nieuwe diensten gericht op nieuwe marktontwikkelingen 

• Verdere uitbouw van digitale hulpverlening en ontwikkeling van een cliëntenportal 

• Inbreng van cliënten in de vorm van inzet van ervaringsdeskundigheid en uitbouw van shared 

decision making 

• Actualisatie van het beleidsplan van de Geriant-kliniek. 
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Bijlage 1, Personalia 

 
Leden cliëntenraad per 31/12/2016 
• Hr W. Toepoel, voorzitter 
• Hr J.S. Dekker 
• Mw F. Groot-Schenk 
• Hr B. Reiff 
• Mw M.W.C. Verbeek 
• De heer A.N.H. Smal 
• Mevrouw O. Wendelgelst 
• Mw A. de Block, ondersteuner 

 
Leden ondernemingsraad per 31/12/2016 
• Hr J.G. Bakker (Geriant Noord-Kennemerland Zuid), 

voorzitter 
• Mw W.E. Hoedjes (Geriant-kliniek) 
• Mw E.C. Buter (Geriant-kliniek) 
• Mw G. Czech (Geriant Kop van Noord-Holland) 
• Mw C.M. Otto (Geriant Kop van Noord-Holland) 
• Mw M.M. Delleman (Geriant West-Friesland) 
 

Externe klachtencommissie voor cliënten per 
31/12/2016 
Voorzitter: 
• mr. Ph. Burgers 
Vice-voorzitter: 
• mr. J.A. Heeren (per 01/01/2017 voorzitter) 
 
Leden interne auditcommissie Geriant per 
31/12/2016 
• Mw M. Kraaijeveld (Geriant Noord-Kennemerland Zuid) 
• Hr A. Groet (Geriant Kop van Noord-Holland) 
• Mw I. van der Lans (bedrijfsbureau) 
• Mw S. van Dijk (Geriant Noord-Kennemerland Noord)) 
• Mw E. van Laarhoven (Geriant Noord-Kennemerland 

Noord) 
• Mw M. Papa (Geriant West-Friesland) 
• Mw M. Metz (Geriant-kliniek) 
• Mw L. Verschragen (beleidsmedewerker/kwaliteits-

functionaris) 
 

  Leden raad van toezicht 
Naam Hoofd- en nevenfuncties Bijzonderheden 

Hr A. Jansen, voorzitter 
Eerste benoeming: 2014 
Aftredend: 2018 

• Hoofdfunctie; Voorzitter raad van bestuur GGZ 
Friesland 

• Lid RvC Rabobank Kop van Noord Holland 
• Lid RvC FWG Utrecht 

Toegetreden per 
1 september 2014 

Hr M.C. Dekker 
Eerste benoeming: 2013 
Aftredend: 2017 

• Hoofdfunctie : Bestuursadviseur en Coach, 
• Voorzitter van de Raad van Toezicht “INOVUM” 

(Loosdrecht) 
• Lid van de Raad van Commissarissen “ Vital 

Innovators” (Ede) 
• Lid klachtencommissie “Zorggroep Almere” (Almere) 

Onbetaald: 
• Voorzitter Stichting Kunst en Dementie (Utrecht) 
• ( tot 1 juli 2016) 

Toegetreden per 
1 september 2013 

Hr E. van Duijn 
Eerste benoeming: 2013 
Aftredend: 2017 

• Hoofdfunctie: Psychiater en opleider bij GGZ Delfland 
• Hoofd Beleid van het Leerhuis van GGZ Delfland 
• Lid Raad van Toezicht Stichting 

Patiëntenvertrouwenspersoon 
• Vice-voorzitter van de werkgroep Behavioural 

Phenotype van het European Huntington’s Disease 
Network 

• Lid Scientific Planning Committee van Enroll-HD 
• Consultant voor Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 
• Lid Wetenschappelijke Adviesraad van de Vereniging 

van Huntington 
• Lid Medische Adviesraad van de Vereniging Hereditary 

Cerebral Hemorrhage with Amyloidosis, Dutch type 

Toegetreden per 
1 september 2013 

Hr H. Guldemeester 
Eerste benoeming: 2013 
Aftredend:2017 

• Interimmanager 

• Voorzitter RvT Stichting Sint Jacob 
Toegetreden per 
1 september 2013 

Mw F.F. Lamkamp 
Eerste benoeming: 2014 
Aftredend: 2018 

• Hoofdfunctie: Directeur/bestuurder 
Dierenbescherming 

• Bestuursvoorzitter (Raad van Beheermodel) Stichting 
Jeugdtandverzorging Amsterdam (de Stichting JTVA) 

• Lid Raad van Toezicht bij de 'Stichting 
Gezondheidscentra Haarlemmermeer' 

Toegetreden per 
1 december 2014 

 
  Directie/bestuurder 
Naam Nevenfunctie 
Hr J.A.J. Vuister, directeur • Lid bestuur Coöperatie Deltaplan Dementie 

 
  Geneesheer directeur BOPZ 
Mw L. van Dalen, eerste geneeskundige (tot 01/09/2016) 
Mw C. Sluijter, specialist ouderengeneeskunde (m.i.v. 01/09/2016) 
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Bijlage 2, Landelijke prestatie-indicatoren ggz 

 

Code Omschrijving 2014 2015 2016 

1 Somatische screening       

  1a opgenomen cliënten       

  1b langurig opgenomen cliënten 
100% (teller 114, 

noemer 114) 
100% (teller 127, 

noemer 127) 
100% (teller 117, 

noemer 117) 

          

2 
Continuiteit bij verandering van 
zorgsoort: tijdig contact na 
ontslag uit kliniek 

84,38% 85,29% 70,80%  

  (teller 27, (teller 29,  (teller17, 

  noemer 32) noemer 34)  Noemer 24) 

          

3 Medicatieveiligheid       

  

percentage cliënten met 
voorgeschreven medicatie dat 
over een actueel 
medicatieoverzicht beschikt 

ambulant en ambulant en ambulant en 

  klinisch samen klinisch samen klinisch samen 

  89,8% 86,2% 96,4% 

  (teller 538, (teller 337, (teller 107, 

    noemer 599) noemer 391) noemer 111) 

          

4 Separaties 0 afz. kamer 0 0 

          

          

3.3 Informed consent 77,16% 76,59% 72,67% 
    

    (teller 277, (teller 314, (teller 335, 
    

    

noemer 359) noemer 410) noemer 461) 

    

3.4 Keuzevrijheid 93,99% 87,89% 83,33% 
    

    (teller 297, (teller 363, (teller 385, 
    

    noemer 316) noemer 413) noemer 462)     

          
    

3.5 Vervulling zorgwensen 82,47% 79,67% 80,82% 
    

    (teller 254, (teller 333, (teller 375, 
    

    noemer 308) noemer 418) noemer 464)     

          

    

3.10 Adequate bejegening door de 
hulpverleners 

93,26% 91,24% 94,21% 
    

  (teller 318, (teller 375, (teller 439, 
    

    noemer 341) noemer 411) noemer 466)     

          

    

3.11 Adequate informatieverstrekking 
door 

67,77% 70,24% 73,49% 
    

  (teller 204, (teller 288, teller 341, 
    

  de hulpverlener noemer 301) noemer 410) noemer 464)     
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Bijlage 3, Uitkomstmaten Geriant 

 
De ’15 van Geriant’ 2016: 
 
1) Cliënttevredenheid 

De tevredenheid wordt continu gemeten: rapportage geschiedt 2x per jaar. 
 

Meting: overall-rapportcijfer 2016 2015 2014 

Klinisch 8,4 8,2 8,0 

Ambulant 8,4 8,2 8,0 

  
2) Wachttijd tot eerste contact 

Tijd tussen aanmelding en eerste face-to-face contact 
De overall gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en eerste face-to-face-contact bedroeg 2,3 week. Overigens 
vindt afstemming van het moment van het eerste contact altijd plaats in overleg met cliënt en familie. 

 
Wachttijd tot eerste contact (in weken) 2016 2015 2014 

Geriant Kop van Noord-Holland 1,6 1,3 2,5 

Geriant Noord-Kennemerland Noord 1,7 1,5 2,3 

Geriant Noord-Kennemerland Zuid 1,3 1,4 2,0 

Geriant West-Friesland 1,2 1,1 2,4 

 
 

Tijd tussen aanmelding en opname 
Over het hele jaar 2014 bedroeg de wachttijd tussen een aanmelding en een opname 12 dagen. Over het 1e half 
jaar van 2015 bedroeg de wachttijd tussen aanmelding en een opname 14 dagen 

 
3) Behandelovereenkomst 
 

Aanwezigheid behandelovereenkomsten 2016 2015 2014 

Geriant-kliniek 100% 100% 100% 

Geriant Kop van Noord-Holland 87% 83% 85% 

Geriant Noord-Kennemerland Noord 81% 81% 79% 

Geriant Noord-Kennemerland Zuid 78% 82% 86% 

Geriant West-Friesland 86% 85% 84% 

 
4) ROM (Routine Outcome Monitoring) 

Geriant doet ROM-metingen bij de start en het einde van de DBC of het Basis GGZ Product. De gebruikte ROM-
meting is EDIZ (maat voor ervaren stress door mantelzorgers). Bij EDIZ geldt dat een hogere score een hogere 
“ervaren druk door informele zorg” inhoudt.  
Deze cijfers zijn voorlopig.  

   
Meetmoment SGGZ BGGZ 

 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Voor- en nameting 51% 32% 17% 54% 23% 18% 

Alleen voormeting 23% 35% 28% 24% 39% 42% 

Alleen nameting 15% 14% 20% 13% 16% 9% 

Geen meting 11% 18% 35% 9% 22% 31% 

 
5) MICO-meldingen 

 
aantal MICO-meldingen per onderdeel 2016 2015 2014 

Geriant Kop van Noord-Holland 8 7 10 

Geriant Noord-Kennemerland Noord 12 11 13 

Geriant Noord-Kennemerland zuid 57 25 29 

Geriant West-Friesland 20 4 4 

Geriant-kliniek 176 255 298 

Bedrijfsbureau 0 2 1 

Totaal 273 304 355 

 

6) Nieuwe verwijzingen 
  

aantallen  Totaal Geriant Kop NK-Noord NK-Zuid West-Friesland Meer dan wonen 

2016 1.925 436 363 339 495 292 

2015 1.870 369 303 288 485 425 

2014 1.709 320 308 255 425 401 
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7) Klinische opnames 

 
Opnames in de Geriant-

kliniek 

 

 aantal duur 

2016 117 45 

2015 132 44 

2014 114 51 

 
8) Diagnosen: as 1 DSM-IV 

Deze uitkomstmaat is in 2016 aan de set van uitkomstmaten toegevoegd.  
Aantal cliënten in zorg op 31/12/2016 en hun diagnose op as 1 van de DSM-IV. 
 

 
Samenvatting Diagnoses 
op DSM as 1 2016: KOP NK-N NK-Z WF TOTAAL 

 % % % % % 

Dementie: alzheimer 44% 39% 41% 53% 45% 

Dementie: vasculair 9% 10% 9% 8% 9% 
Dementie: frontaal 1% 0% 0% 0% 0% 
Dementie NAO 11% 15% 14% 12% 13% 
Cognitieve stoornis NAO 34% 33% 34% 25% 31% 
Delier 0% 1% 1% 0% 0% 
Uitgestelde diagnose op as 1 1% 1% 0% 1% 1% 
Andere diagnose op as 1 0% 0% 0% 0% 0% 
Geen diagnose op as 1 0% 1% 0% 0% 0% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
9) Juridische maatregelen (RM/IBS): ambulant 
  

 2016 2015 2014 

RM 47 50 42 

IBS 12 11 7 

 
10) Uitschrijving: duur zorgtraject 

Deze uitkomstmaat is in 2016 toegevoegd aan de set van uitkomstmaten. 
Gemiddelde duur zorgtraject van in 2016 uitgeschreven cliënten. 
 

 Gemiddelde duur 

zorgtraject 

Kortste zorg-

traject 

Langste zorgtraject 

Geriant KvNH 277 dagen 1 dag 3532 dagen = 9,7 jaar 

Geriant NKN 235 dagen 1 dag 2279 dagen = 6,3 jaar 

Geriant NKZ 241 dagen 2 dagen 2322 dagen = 6,4 jaar 

Geriant WF 258 dagen 3 dagen 2605 dagen = 7,1 jaar 

 
11) Uitplaatsingen kliniek 

Deze uitkomstmaat is in 2016 aan de set van uitkomstmaten toegevoegd.  
 

 2016 

 Na noodbedopname Na reguliere opname 

Naar huis 6 21 

Naar verzorgingshuis 0 3 

Naar verpleeghuis 21 42 

Naar ggz 0 2 

Naar ziekenhuis 1 1 

Overleden 9 4 

Totaal 37 73 

 
12) Productierealisering: aantal contacten en verdienpercentage 
 

Aantal contacten 2016 2015 2014 

Geriant: overall 37.377 39.294 38.186 

Geriant Kop van Noord-Holland 9.380 10.266 10.040 

Geriant Noord-Kennemerland Noord 9.246 8.927 8.816 

Geriant Noord-Kennemerland Zuid 7.495 8.384 6.749 

Geriant West-Friesland 11.256 11.717 12.581 

 
 

Verdienpercentages 2016 

 Totaal 

Geriant 

Kop van NH NK Noord NK Zuid West-Friesland 

Totaal 74% 63% 81% 81% 80% 
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13) Medewerkerstevredenheid 

De medewerkertevredenheid wordt één maal per drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2018. 
 

Rapportcijfer medewerkerstevredenheid 

 2015 2013 2010 

Overall: Stichting Geriant 8,2 8.3 8.2 

Geriant Kop van Noord-Holland 8,5 8.9 8.8 

Geriant Noord-Kennemerland Noord 8,9 8.7 8.6 

Geriant Noord- Kennemerland Zuid 8,2 8.3 8.1 

Geriant West-Friesland 7,8 8.1 7.3 

Geriant-kliniek 7,7 7.8 7.4 

Bedrijfsbureau 8,5 8.5 9.1 

Leidinggevenden 9,0 8.9 9.0 

 
14) Verzuim 

 
Verzuimpercentage per onderdeel 2016 2015 2014 

Overall: Stichting Geriant 5,97 4,29 3,36 

Geriant Kop van Noord-Holland 6,21 2,48 0,69 

Geriant Noord-Kennemerland Noord 2,58 5,88 1,97 

Geriant Noord- Kennemerland Zuid 2,55 0,67 4,68 

Geriant West-Friesland 13,95 5,52 5,67 

Geriant-kliniek 3,66 4,29 5,20 

Bedrijfsbureau 1,23 0,63 0,35 

 
15) Exploitatie 2016 
 

 

Exploitatie Stichting Geriant 2016  
 Realisatie Begroting Verschil 

Zorgverleners € 4.335.222 € 4.226.190 € - 109.032 

Management € 475.045 € 431.911 € -43.134 

Secretariaat € 356.311 € 349.361 € -6.950 
 

Bedrijfsbureau € 427.478 € 446.086 € 18.609 

Vakantietoeslag & eindejaars € 791.006 € 739.161 €-51.845 

Personeel niet in loondienst € 211.954 € 105.811 € -106.143 

Sociale lasten € 1.425.005 € 1.479.111 € 54.105 

Totale personeelskosten € 8.022.020 € 7.777.631 € -244.389 

    

Overige personeelskosten € 220.101 € 272.170 € 52.069 

Voedingskosten € 70.038 € 57.000 € -13.038 

Hotelmatige kosten € 119.661 € 116.250 € -3.411 

Algemene kosten € 1.063.678 € 1.159.062 € 95.384 

Cliëntgebonden kosten € 48.132 € 108.603 € 60.471 

Huisvestingskosten € 156.582 € 173.300 € 16.718 

Kapitaalslasten € 396.035 € 427.030 € 30.995 

Totale materiële kosten € 2.074.227 € 2.313.415 € 239.188 

    

Niet gebudgetteerde opbrengsten € -153.001 € 0 € 153.001 
 

   

Resultaat kosten t.o.v. begroting € 9.943.246 € 10.091.046 € 147.800 
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5.1 Jaarrekening 2015 
 
 

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016     
(na resultaatbestemming)      
    Ref. 31-dec-16  31-dec-15 

     €  € 

ACTIVA        
        
        

Vaste activa       
        
Materiële vaste activa   1 11.148  32.168 

Totaal vaste activa    11.148  32.168 

        
Vlottende activa       
        
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 0  511.862 
Debiteuren en overige vorderingen 4 2.803.594  4.853.431 
Liquide middelen   5 5.571.302  3.772.122 

Totaal vlottende activa   8.374.896  9.137.415 

        
Totaal activa    8.386.044  9.169.583 

        
        
        
    Ref. 31-dec-16  31-dec-15 

     €  € 

PASSIVA        
        
        

Eigen vermogen   6    
Kapitaal     2.005.123  2.005.123 
Bestemmingsreserves   1.466.485  1.318.685 

Totaal eigen vermogen   3.471.608  3.323.808 

        
Voorzieningen   7 720.262  469.896 

        
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)    
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's  2 378.556  1.664.440 
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 14.816  0 
Overige kortlopende schulden  8 3.800.802  3.711.439 

        
Totaal passiva    8.386.044  9.169.583 
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016     
       
       
   Ref. 2016  2015 

    €  € 

       
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:       
       
Opbrengsten zorgprestaties   10 9.714.518  9.896.815 
Subsidies   11 5.502  6.428 
Overige bedrijfsopbrengsten   12 524.027  546.161 

         

Som der bedrijfsopbrengsten   10.244.047  10.449.404 

       
       
       
BEDRIJFSLASTEN:       
       
Personeelskosten   13 8.242.121  8.195.056 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 14 21.020  21.020 
Overige bedrijfskosten   15 1.851.612  1.916.901 

         

Som der bedrijfslasten    10.114.753  10.132.977 

       
       
       
BEDRIJFSRESULTAAT    129.294  316.427 

       
Financiële baten en lasten   16 18.506  31.114 

         

RESULTAAT BOEKJAAR    147.800  347.541 

       
       
       
RESULTAATBESTEMMING       
       
Het resultaat is als volgt verdeeld:   2016  2015 

    €  € 

Toevoeging/(onttrekking):       
Bestemmingsreserve ontwikkeling E-health  0  22.961 

Bestemmingsreserve Kwaliteit, innovatie, opleiding en 
onderzoek 

 
0 

 
5.896   

Bestemmingsreserve transitie    147.800  318.684 

    147.800  347.541 
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 

2016       
 Ref.   2016     2015 

  € €  € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten       
Bedrijfsresultaat   129.294   316.427 

       
Aanpassingen voor:       
- afschrijvingen  14 21.020   21.020  
- mutaties voorzieningen 7 250.366   390.316  

   271.386   411.336 

Veranderingen in werkkapitaal:       
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van 
DBC's 2 -1.285.884   1.034.261  
- vorderingen 4 2.049.837   -2.450.251  
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
bekostiging 3 526.678   91.130  

- kortlopende schulden  8 89.363   -412.406  
   1.379.994   -1.737.266 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   1.780.674   -1.009.503 

       
Ontvangen interest 16 18.506   31.114  
   18.506   31.114 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  1.799.180   -978.389 

       
       
Mutatie geldmiddelen   1.799.180   -978.389 

       
Stand geldmiddelen per 1 januari   3.772.122   4.750.511 
Stand geldmiddelen per 31 december   5.571.302   3.772.122 
Mutatie geldmiddelen   1.799.180   -978.389 

       
Toelichting:             

Voor het kasstroomoverzicht is gebruik gemaakt van de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN 

RESULTAATBEPALING   
 
5.1.4.1 Algemeen      
        
Algemeen       
Geriant is een zorginstelling, met als doelgroep mensen met dementie en hun familie / 
mantelzorgers. Geriant biedt op verwijzing van de huisarts de volgende kernactiviteiten in 
ambulante en kortdurende klinische vorm: 
- Diagnostiek: ambulant en klinisch      
- Behandeling: ambulant en klinisch      
- Casemanagement: langerdurende actieve steun en begeleiding voor cliënt en familie 
- Geriant scholing en advies: vraagbaak voor informatie, scholing, voorlichting en 
consultatie. 
De kerntaken worden uitgevoerd door multidisciplinaire teams.   

Geriant heeft een viertal locaties van waaruit ambulante zorg wordt verleend: 
Heerhugowaard, Den Helder, Alkmaar en Hoorn. Op locatie Heerhugowaard is tevens een 
klinische afdeling gevestigd. Vanuit de regioteams werd naast ambulante zorg ook 
casemanagement en behandeling in verzorgingshuizen aangeboden. Daarnaast bood Geriant 
in 2016 ondersteuning inzake WLZ-behandelfunctie aan de organisaties WarmThuis, 
Vrijwaard, De Marke, Reigershoeve en JonkersZorg. 

        
Verslaggevingsperiode      
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 
31 december 2016. 

        
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening    
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens 
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

        
Continuïteitsveronderstelling      
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

        
Vergelijking met voorgaand jaar      
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar. 

        
Gebruik van schattingen      
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en 
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen 
en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva   
        
Activa en passiva      
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. 
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 
jaarrekening genummerd. 

Materiële vaste activa      
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen. 
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 
gebruiksduur van het vast actief. 
        

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-

zorgproducten   
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt voorzichtigheidshalve gewaardeerd tegen 
de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen. De productie 
van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de 
DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten 
die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. 

Vorderingen       
Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een 
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.  

Liquide middelen      
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde. 

Voorzieningen (algemeen)      
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 
de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.  

Voorziening jubileumverplichtingen      
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren 
jubileumuitkeringen. Hierbij is rekening gehouden met het huidige salaris en toekomstige 
salarisindexeringen, alsmede de kans dat iemand uit dienst treedt. 

Voorziening werkgeverslasten loon 
   

De voorziening werkgeverslasten loon heeft betrekking op de sociale lasten die Geriant af 
moet dragen op het moment dat de levensloopbedragen van werknemers worden 
opgenomen.         

Voorziening omzetbepaling ZVW      
De voorziening omzetbepaling Zvw houdt verband met de mogelijke nuancering en 
terugbetaling van de omzet op basis van het omzetplafond en de overige afspraken 
betreffende zorgverzekeraars. 

        
Schulden       
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling     
        
Algemeen       

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

        
Personele kosten      
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 
de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 
belastingautoriteit. 

        
Pensioenen       
Geriant heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de 
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris 
en dienstjaren. Geriant heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in 
geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere 
toekomstige premies. Geriant heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het 
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 
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5.2 OVERIGE GEGEVENS 
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Controleverklaring van de accountant 
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