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0 Inleiding 
 
Voor de buitenstaander lijkt het bestaan van Geriant evident te zijn: er komen immers steeds meer 
mensen met dementie en de praktijk laat zien dat cliënten van Geriant zeer tevreden zijn over de 
hulp die ze krijgen. Dan hoeft Geriant zich over haar eigen bestaan weinig zorgen te maken.  
Maar zo eenvoudig is het zeker niet. De omgeving waarin Geriant haar werk doet is allerminst 
stabiel. Een van de ‘kerndiensten’, het casemanagement, staat onverminderd landelijk ter 
discussie, zowel de wijze waarop dat zou moeten geschieden als de betaling ervan. Verzekeraars 
die het werk van Geriant vergoeden wijzigen hun inzichten in wat zij goede en verantwoorde zorg 
vinden welhaast jaarlijks, met alle gevolgen van dien voor de contractering. Er veranderde dus 
weer veel in 2017! 
 
De paradox is dat gelijktijdig het aantal nieuwe verwijzingen fors blijft toenemen. De stijging die in 
2016 werd waargenomen, zette fors door in 2017. Overall werden ruim 10% meer cliënten 
verwezen naar de hulp door Geriant. Enkele jaren terug werd bewust gekozen voor een ‘kanteling’ 
van het eigen werkmodel richting eerste lijn, i.c. de huisartsen en dat lijkt nu zijn uitwerking te 
hebben gekregen. In praktijk betekent dit, dat alle zeilen moeten worden bijgezet om dat ook waar 
te maken. Van de medewerkers van Geriant wordt dan ook veel gevraagd. En zij maken dat 
onverminderd waar! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat eind 2017 werd uitgevoerd liet 
weer zien dat er een fundamant is van zeer betrokken medewerkers staat. ‘Eigen kracht’ mag een 
term zijn die opgang doet, maar zij geloven vooral in ‘vereende kracht’! 
 
Dat is dan ook een uitstekende basis om 2018 mee in te gaan. Geriant wil onverminderd kwalitatief 
en kwantitatief goede dementiehulpverlening voor deze regio bieden, daarbij de goede stappen 
nemen en dat - met anderen - verder uit te bouwen.  
 
 
april 2018 

 
Jan Vuister  

directeur/bestuurder 
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1  Algemene informatie 
 
1.1 Doelstelling 

In de vernieuwde statuten van Geriant is het doel van de stichting als volgt in formele 
bewoordingen vastgelegd: 

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

begeleiding, verpleging en verzorging voor met name ouderen met psychische, lichamelijke 

en/of functionele beperkingen 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. 

 
Die termen zullen zowel intern als extern niet meteen herkenning opleveren. In 2017 werd de 
beleidsnotitie ‘Kwaliteit als fundament’ als basis voor het werk van Geriant vernieuwd. Daarin is 
de volgende meer herkenbare passage over doelstelling en missie opgenomen:  

 
Inhoud voorop, met beide benen op de grond, hardwerkend en ontwikkelingsgericht: dat 

typeert Geriant. De balans van onze bestaansjaren tot nu toe is positief. We bieden moderne 

en innovatieve zorg voor mensen met dementie, handelen naar nieuwe inzichten en 

realiseren ons dat we daarvoor constant bereid moeten zijn in beweging te blijven. Dat doen 

we niet alleen want voor vernieuwende dementiezorg heb je elkaar nodig. We verbinden ons 

met anderen in een open en niet-defensieve samenwerking. 

We willen open, aanspreekbaar en betrouwbaar zijn, in de eerste plaatst voor onze cliënten 

en hun familie. Maar evenzeer willen we dat zijn voor huisartsen/verwijzers, samenwerkings-

partners en financiers. Ze mogen zien wat we doen, we willen de resultaten van ons werk 

zichtbaar maken. 

Voor professionals willen we verleidelijk zijn: we bieden professionals de ruimte om hun vak 

uit te oefenen, bij Geriant zijn er ontwikkelingskansen en wordt je stem gehoord.  

We vinden onze inspiratie bij de inhoud. “Cliënten en hun familie/mantelzorgers staan voor 

Geriant op de eerste plek. En onze medewerkers volgen hen op de voet”, zo formuleerden 

we eerder het vertrekpunt voor het doen en laten van onze organisatie. En dat vinden we 

nog altijd de leidende gedachte. 

Voor de zorgverlening die we bieden staan onze gekozen basiswaarden niet ter discussie: 

➠ Betrokken:  

kiezen voor engagement, we gaan gebaande en ongebaande paden. 

➠ Deskundig:  

naast verbondenheid, ook vakmanschap. 

➠ Thuis:  

thuis is de norm, tenzij ……. 

➠ Samen:  

goede dementiezorg realiseer je niet alleen. 

  

 
1.2 Activiteiten, werkgebied en kerngegevens 

 
Activiteiten 

Geriant biedt zorg- en hulpverlening 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:  
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” en - sinds 2017 - 
“Dichter bij Dementie” maken hier deel van uit.  

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

• Geriant Scholing en Advies:  
vraagbaak voor informatie, scholing, voorlichting en consultatie. 
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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. Het werkgebied omvat ca. 615.000 inwoners, en ruim 10.000 mensen met 
dementie. 

 
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) 3.824 

Aantal nieuw ingeschreven cliënten in verslagjaar (b) 2.108 
Totaal aantal cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar (c=a+b) 5.932 
Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar (d) 2.036 
Aantal cliënten in zorg/behandeling op 31 december van verslagjaar (e=c-d) 3.896 

 
Aantal Zvw-cliënten  

Aantal Zvw-cliënten op 1 januari van verslagjaar (a) 3.159 
Aantal nieuw ingeschreven Zvw-cliënten in verslagjaar (b) 1.462 
Totaal aantal Zvw-cliënten in verslagjaar (c=a+b) 4.621 
Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar (d) 1.448 

Aantal Zvw-cliënten op 31 december van verslagjaar (e=c-d) 3.173 

 
Aantal Wlz-cliënten  
Aantal Wlz-cliënten op 1 januari van verslagjaar (a) 665 

Aantal nieuw ingeschreven Wlz-cliënten in verslagjaar (b) 646 
Totaal aantal Wlz-cliënten in verslagjaar (c=a+b) 1.311 
Aantal uitgeschreven Wlz-cliënten in verslagjaar (d) 588 
Aantal Wlz-cliënten op 31 december van verslagjaar (e=c-d) 723 

 
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 Zorverzekeringswet – Basis ggz  

Aantal openstaande zorgproducten basis-GGZ op 1 januari van verslagjaar 2.712 
Aantal in verslagjaar geopende zorgproducten basis-GGZ 3.397 
Aantal in verslagjaar gesloten zorgproducten basis-GGZ 3.352 
Aantal openstaande zorgproducten basis-GGZ op 31 december van verslagjaar 2.757 
Omzet, gefactureerde zorgproducten basis-GGZ (exclusief verrekende bedragen met 
verzekeraars) (ontleend aan instellingssysteem, niet uit DIS) 

1.825.669 

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

168 

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

239 

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

272 

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

135 

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

2.923.605 

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

 
 
1.3 Juridische structuur 

Geriant kent als rechtspersoon de stichtingsvorm en is ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel onder nummer 37107647. 

  

                                                
1 Zvw = Zorgverzekeringswet, Wlz = Wet Langdurige Zorg 
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1.4 Wettelijke grondslag jaarverantwoording 

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 2017. Geriant past geen segmentering toe. Het verslag 
betreft de gehele Geriant-organisatie. 
 
Geriant leverde over het jaar 2017 de kwantitatieve gegevens aan in de door het Ministerie 
beschikbaar en verplicht gestelde online tool DigiMV3. 

 
 

1.5 Interne organisatiestructuur en personele bezetting 

 
1.5.1 Organisatiestructuur 

 
 
Zie bijlage 1 voor overige personalia 
 
 

1.5.2 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 

                                                
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 

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 (tot 1/7) 
M. Kooij (vanaf 1/7) 

 

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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goedgekeurde kwaliteitsstatuut is gepubliceerd op de website van Geriant. Ook is er een 
publieksversie van dit kwaliteitsstatuut gemaakt en op de website gepubliceerd. 

 
 

1.5.3 Beleidscyclus 

Eind 2016 werd besloten af te zien het maken van een ‘klassiek meerjarenplan’ en daarvoor in de 
plaats een tweejarenplan op te stellen. Het opstellen van een ‘klassiek meerjarenplan‘ werd 
gezien als slecht doenlijk in dit tijdsgewricht: daarvoor is er te veel ongewis en zijn er te weinig 
zekerheden. Vanzelfsprekend dient er een eigen idee over de toekomst te zijn, maar als 
organisatie is Geriant juist gediend met het vermogen tot aanpassing, slagvaardigheid, kunnen 
lezen en acteren op ontwikkelingen die zich voordoen. Voor de periode tot 2019 werd daarom 
gekozen voor een tweejarenplan.  
Daarnaast wilde Geriant de beleidscyclus efficiënter inrichten; minder energie steken in het 
opstellen van (deel)jaarplannen en meer accent op de realisatie van de plannen. Het accent werd 
gelegd op realisatie van het tweejaren beleidsplan door ieder onderwerp een ‘trekker’ te geven 
die verantwoordelijk is dat zaken op inhoud, vorm en proces in gang worden gezet en tot 
resultaat leiden. Daarnaast werd de halfjaarsrapportage geïntroduceerd. Iedere (regio)manager 
maakt ieder half jaar een rapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over resultaten op 
het gebied van inhoud, medewerkers en organisatie. Ander onderdeel van de nieuwe 
beleidscyclus is de organisatie van zogenaamde strategische sessies om op die manier in te 
kunnen spelen op ontwikkelingen in de buitenwereld. 
 
 

1.5.4 Personele bezetting 

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

132 83,6 

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

40 26,5 

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

172 110,1 

Aantal psychiaters in loondienst op 31 december van verslagjaar 0 0 

 
 
1.5.5 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. 
Per 15 maart 2017 werd de heer Peter Hogenbosch benoemd tot voorzitter van de cliëntenraad. 
Hij volgde de heer Wilco Toepoel op die in december 2016 aftrad als voorzitter en 
cliëntenraadslid.  
Het is moeilijk om nieuwe leden voor de cliëntenraad te vinden. Daarom bezochten de zittende 
leden in het eerste kwartaal van 2017 de werkoverleggen van de Geriant-onderdelen om 
hulpverleners te vragen tijdens hun werk uit te zien naar mogelijke kandidaten voor het 
cliëntenraadslidmaatschap. Daarnaast werd er een wervingsadvertentie op de website van 
Geriant geplaatst en werd tijdens de jaardag een oproep gedaan aan cliënten en mantelzorgers 
om zich te melden als kandidaat cliëntenraadslid. Dit resulteerde in twee nieuwe leden die in het 
najaar toetraden. 
 
In 2017 kwam de cliëntenraad elf maal bij elkaar, zes maal vond er overleg met de bestuurder 
plaats. Iedere overlegvergadering werd voorbereid door het dagelijks bestuur van de cliëntenraad 
in overleg met de bestuurder.  
De directie besprak de volgende onderwerpen met de cliëntenraad: 

• het nieuwe tweejaren beleidsplan 2017 – 2019. 
• zorginkoop en begroting 2018. 
• herziening beleidscyclus.  
• project terugdringing gebruik psychopharmaca in de Geriant-kliniek,  
• de rapportages van de in 2017 gehouden kwaliteitsmetingen zoals het cliëntentevreden-

heidsonderzoek, MICO-rapportage en rapportage interne audits.  
• het euthanasiebeleid van Geriant werd besproken en het voorstel van de cliëntenraad werd 

overgenomen om in het voorlichtingsmateriaal voor cliënten en mantelzorgers op te nemen 
dat vragen over euthanasie en palliatieve zorg besproken kunnen worden met de 
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casemanager. Daarnaast werd het door de Geriant-kliniek ontwikkelde beleid palliatieve 
zorg besproken. 

• De pilot met beeldschermbellen - een project in samenwerking tussen Philadelphia en 
Geriant waarbij cliënten en mantelzorgers buiten kantooruren via een tablet contact kunnen 
leggen met een hulpverlener. 

• Ontwikkeling van de zogenaamde ‘Wensen- en waardenhulp’, een project van het Netwerk 
Dementie Noord-Holland-Noord waar Geriant bij betrokken is. 

• Flyer klachtenregeling Geriant. De suggestie van de cliëntenraad werd overgenomen om de 
onafhankelijkheid van de klachtenfunctionaris meer te benadrukken in het voorlichtings-
materiaal. 

• Herijking kwaliteitssysteem Geriant. 
• Informatieveiligheidsbeleid Geriant en privacywaarborging bij aanlevering ROM-gegevens bij 

de overheid. 
• Ontwikkeling instrument om een inschatting te maken van de veiligheid bij thuis wonen en 

dementie. 
• Nieuw beleid beschikbaar stellen voorlichtingsmateriaal Geriant. 
• Het door de beroepsvereniging ontwikkelde beroepsprofiel voor casemanager dementie en 

het voorstel van de beroepsvereniging om de aanduiding van deze functionaris te wijzigen in 
dementieverpleegkundige. 

• Toelichting op deelname van Geriant aan het wetenschappelijke onderzoek CRISIS-reductie 
binnen de dementiezorg (Memorabel-project van Radboud Nijmegen).  

• Herbenoeming raad-van-toezicht-leden, de heren van Duijn en Dekker. 
• Jaarverantwoording 2016. 

 
Een vertegenwoordiging van de cliëntenraad was aanwezig bij de twee strategiesessies die in het 
kader van de nieuwe beleidscyclus in 2017 werden georganiseerd. Onderwerpen van deze sessies 
waren de financiële strategie van Geriant en de stakeholderanalyse.  
 
Op 9 augustus 2017 hield de cliëntenraad een ‘heidag’ waar ook de directie aanwezig was. Er 
werden onder andere stellingen geformuleerd als voorbereiding voor de uitwisseling tussen 
cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht op 27 september 2017. Daarnaast gaf de 
directie een toelichting op het zorgstelsel en de samenwerkingsrelaties van Geriant. 
 
Op 18 september 2017 vond de jaarlijkse cliëntenraadsdag plaats in hotel Jules. Doel is contact 
tussen achterban en cliëntenraad. Er werden ruim driehonderd cliënten en mantelzorgers 
ontvangen. Prof. Dr. Wiesje van der Flier, hoofd klinisch onderzoek verbonden aan het 
Alzheimercentrum van het VUmc, hield een lezing met als titel ‘Het Alzheimer mysterie’ waarin zij 
de voortgang van wetenschappelijk onderzoek naar voorkomen en genezen van de ziekte van 
Alzheimer presenteerde.  
 
Op 27 september 2017 vond de uitwisseling plaats tussen raad van toezicht, cliëntenraad en 
ondernemingsraad. De uitwisseling vond plaats aan de hand van vier stellingen die door de 
cliëntenraad waren ingebracht. 

 
 

1.5.6 Ondernemingsraad 

In 2017 vonden er acht overlegvergaderingen plaats tussen ondernemingsraad en directie. De 
ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht hadden in september de jaarlijkse 
uitwisseling. Ondernemingsraad en cliëntenraad hadden één maal een overlegvergadering. Een 
vertegenwoordiging van de ondernemingsraad was aanwezig bij de strategiesessies over 
financiën en over stakeholderbeleid. De ondernemingsraad actualiseerde haar reglement. Ook 
publiceerde de ondernemingsraad een – kort - eigen jaarverslag voor alle medewerkers van 
Geriant. 
 
Instemmingsverzoeken 

De ondernemingsraad stemde in met de volgende onderwerpen: 
• Kaderovereenkomst werktijden en gewijzigde kaderovereenkomst werktijden 
• De gewijzigde verlofregeling 
• Reglement omgaan met vertrouwelijke informatie 
• Risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) 
• Verlenging contract bedrijfsarts 
• Ziek- en herstelmeldingsregeling 

 
Adviesaanvragen: 

De ondernemingsraad adviseerde positief over de volgende onderwerpen: 
• Herbenoeming raad-van-toezicht-leden, de heren van Duijn en Dekker. 
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Werkklimaat 
De ondernemingsraad nam het initiatief tot het instellen van een werkgroep werkklimaat. In de 
werkgroep hadden vertegenwoordigers van zowel ondernemingsraad als de Geriant-organisatie 
zitting. De werkgroep zal in 2018 een advies uitbrengen over een aanpak werkklimaat. De 
werkgroep verzamelde hiervoor in 2017 informatie door het bezoek aan werkoverleggen en 
doordat er aan het medewerkertevredenheidsonderzoek van december 2017 een aantal vragen 
over dit onderwerp werden toegevoegd. 
 

 

2  Belangrijkste elementen gevoerde beleid 
 

2.1 Koers 2017 

Eind 2016 werd de koers van de organisatie beschreven in het nieuwe tweejaren beleidsplan voor 
de jaren 2017 tot 2019. Er werd gekozen voor een kortere beleidsperiode om flexibel in te 
kunnen spelen op ontwikkelingen in de turbulente buitenwereld. Dit tweejarenplan beschrijft de 
voorgenomen activiteiten op hoofdlijnen voor: 

• beleid en kwaliteit 
• organisatie 
• inhoud 
• randvoorwaarden 

 
In dit tweejaren beleidsplan zijn acties beschreven op hoofdlijnen en voorzien van een ‘trekker’. 
Deze trekkers hebben de activiteiten meer in detail uitgewerkt in deelplannen. Onderwerpen uit 
het tweejaren beleidsplan zijn: 
Beleid en kwaliteit 

• Wijziging beleidscyclus, zie paragraaf 1.5.2 
• Herijking kwaliteitsbeleid, zie paragraaf 5.1 

Organisatie 
• Lean in zorgprocessen, zie paragraaf 5.6 
• Zaken op orde, zie paragraaf 5.6 
• Scholing en advies, zie paragraaf 2.2.5 
• Samenwerking, zie paragraaf 2.2.6 

Inhoud 

• Ketensamenwerking (huisartsen, welzijn), zie paragraaf 2.2.6 
• Wlz, zie paragraaf 2.2.1 
• Digitale hulp, zie paragraaf 2.2.4 
• Inbreng van cliënten, zie paragraaf 5.5 
• Geriant-kliniek, zie paragraaf 2.2.3 

Randvoorwaarden 

• Medewerkers, zie paragraaf 2.3 
• ICT/ECD, zie paragraaf 8.2 
• Onderzoek, zie paragraaf 6.1 
• Scholing, zie paragraaf 2.3 
• Bedrijfsvoering, zie paragraaf 5.6 

 
 
2.2 Inhoud 

 
2.2.1 Algemeen 

 
Calamiteiten 

Gedurende 2017 vonden er zes calamiteiten (waaronder suïcides) plaats met cliënten of 
mantelzorgers. In 2015 en 2016 waren dit er nul. Geriant nam daarom een aantal maatregelen: 

• De protocollen betreffende calamiteiten en onnatuurlijk overlijden werden aangevuld en 
opnieuw onder de aandacht van hulpverleners gebracht. Zo is afgesproken dat iedere 
suïcide/calamiteit apart wordt geanalyseerd en zo nodig tot verbeteracties zal leiden. Ook 
wordt de casus in het team besproken; 

• De artsen en de medewerkers van de Geriant-kliniek volgden een bijscholing psychiatrie. 
• Er werd een instrument ‘Beoordeling veilig thuiswonen met dementie’ ontwikkeld dat in 

2018 zal worden geïmplementeerd. 
 

Huisartsenbrief 
Geriant stuurt de huisarts een brief na de intake, bij evaluatie en bij uitschrijving van een cliënt. 
De formats voor de brieven werden herzien en het werd mogelijk gemaakt de huisartsenbrieven 
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rechtstreeks vanuit het elektronisch cliëntendossier naar het HuisartsenInformatieSysteem te 
sturen. Dit moet voor zowel huisartsen als Geriant leiden tot een efficiëntere werkwijze. 
 
DSM-5 
Per 1 januari 2017 zijn GGZ-instellingen gehouden om de DSM-5 te gaan hanteren. Invoering 
daarvan vroeg zowel inhoudelijke als procedurele aandacht. De Geriant-artsen trainden zich in de 
nieuwe classificaties, in de werkprocessen werden per 1 januari bij cliënten de diagnose 
aangepast. 

 
2.2.2 Ambulante hulpverlening 

 
WLZ-aanbod Geriant 
Gedurende 2017 werd gestart met het herzien van het Geriant-aanbod voor woonvormen voor 
ouderen en dit te ordenen in vijf modules. Met een aantal regionale zorgorganisaties (Horizon, 
Vrijwaard, WarmThuis, Reigershoeve) heeft Geriant reeds aangepaste zorgafspraken in 
contractvorm. Deze werden in 2017 geactualiseerd. Het beftreft afspraken over het leveren van 
de functie behandeling door een specialist ouderengeneeskunde en gz-psycholoog. Het aantal 
fte’s specialist ouderengeneeskunde werd hiervoor uitgebreid. Eind 2016 had Geriant 14 
specialisten ouderengeneeskunde in dienst, eind 2017 waren dat er 18. Overigens was deze 
uitbreiding van de artsenformatie ook noodzakelijk in relatie tot het toenemend aantal cliënten in 
het algemeen. 
 
Informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers 
Aan het bestaande aanbod voor cliënten en manatelzorgers werd in 2017 de infomatiebijeen-
komst  bij de start van de hulpverlening toegevoegd. Alle mantelzorgers worden uitgenodigd voor 
de informatiebijeenkomst waarna eventueel ook deelgenomen kan worden aan de cursus omgaan 
met dementie voor mantelzorgers en/of één van de digitale mogelijkheden kunnen worden 
gevolgd, namelijk de cursus ‘Dichter bij dementie’ en/of de behandelmodule DementieOnline. 

 
2.2.3 Geriant-kliniek 

De Geriant-kliniek zette in 2017 de eigen basisvisie en werkwijze op papier omdat er behoefte 
ontstond aan een kader bij het oppakken van nieuwe activiteiten en ontwikkelingen zoals 
bijvoorbeeld het beleid terugdringen psychofarmaca en de beschrijving van zorgverlening bij een 
terminaal delier. Dat laatste was nodig omdat het steeds vaker voor komt dat cliënten worden 
opgenomen in de Geriant-kliniek met een terminaal delier.  
Verder werd het hele team in 2016-2107 extren bijgeschoold op het onderwerp psychiatrie. Dat 
was een grote investering in de deskundigheid van het team 

 
2.2.4 Digitale hulp 

Effectieve hulpverlening voor mensen met dementie en hun mantelzorgers kent meer vormen dan 
alleen het face-to-face-contact. Geriant verkende in 2017 nieuwe mogelijkheden zoals 
bijvoorbeeld het cliëntenportaal en domotica, ontwikkelde in 2016 de e-learning ‘Dichter bij 
dementie’ en bracht die in 2017 uit en ging een samenwerking aan met Philadelphia voor het 
bieden van zogenaamd DigiContact. 
 
Cliëntenportaal 
Geriant beschikt over een website voor informatieverstrekking aan diverse relaties waaronder als 
belangrijkste doelgroep cliënten en mantelzorgers. Echter, van communicatie – tweerichtings-
verkeer – is geen sprake. Daarnaast is het nodig veilig te kunnen communiceren met cliënten en 
kan een cliëntenportaal bijdragen aan een efficiëntere manier van werken. Er werd een 
verkenning gedaan van mogelijkheden om een cliëntenportaal te realiseren. Het besef groeide 
daarbij dat dat een grote verandering in werkwijze zal betekenen voor de hulpverleners. Het gaat 
daarom om een omvangrijk traject dat zich over de komende jaren zal uitstrekken. De keuze 
welk cliëntenprtaal Geriant gaat gebruiken wordt in 2017 gemaakt. 

 
Domotica 
‘Woonhuistechnologie’ is de korte vertaling van het begrip domotica. Bij domotica draait het niet 
alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van 
buitenaf naar de woning. Mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen soms door 
toepassing van domotica langer thuis wonen. Geriant nam twee acties op dit terrein, namelijk 
zorgen dat hulpverleners over voldoende kennis kunnen beschikken over dit onderwerp zodat ze 
hun cliënten hierover kunnen informeren en er werd een pilot gestart met DigiContact. 

 
DigiContact 

Philadelphia is een landelijke zorginstelling die begeleiding biedt aan mensen met een 
verstandelijke handicap. Philadelphia ontwikkelde de afgelopen jaren het zorgconcept DigiContact 
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voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Het is een vorm van hulp door een team 
hulpverleners dat 7/24 uur bereikbaar is voor contact, vragen en hulp via een tablet.  
In 2017 startte Geriant in samenwerking met Philadelphia een pilot met DigiContact. Cliënten of 
mantelzorgers van Geriant kunnen via een tablet/internetverbinding op een eenvoudige manier 
7/24 uur contact opnemen met een hulpverlener van DigiContact op het moment dat ze daar 
behoefte aan hebben.  
In 2017 werden de medewerkers van DigiContact geschoold om ook vragen van cliënten met 
dementie en hun mantelzorgers te kunnen beantwoorden. De samenwerkingsafspraken werden 
vastgelegd in een overeenkomst. Eind 2017 ging de pilot daadwerkelijk van start. Het streven is 
vijftig cliënten en hun mantelzorger hiervoor een aangepaste tablet ter hand te stellen. 
 
E-learning ‘Dichter bij Dementie’ 
Geriant ontwikkelde al 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 tot een beter inzicht hierover te komen en krijgen praktische omgangstips. De 
e-learning is bedoeld voor meerdere doelgroepen: vrijwilligers, mantelzorgers en direct of indirect 
betrokken professionals. In 2017 werd de e-learning ingebed in de eigen hulpverlening zodat dit 
‘blended’ aangeboden kan worden aan mantelzorgers van bij Geriant ingeschreven cliënten. 
‘Blended’ houdt in dat de e-learning wordt ingebed in andere hulpverlening zoals het face-to-face-
cursusaanbod voor mantelzorgers. 
 
DementieOnline 
Geriant heeft de digitale behandeling DementieOnline beschikbaar voor mantelzorgers die zorgen 
voor een naaste met dementie. De behandeling betreft vooral cognitieve gedragstherapie en 
psycho-educatie. Deelnemers kunnen mantelzorgers zijn van bij Geriant ingeschreven cliënten, 
maar dit kunnen ook andere mantelzorgers zijn. Omdat er aan deze digitale behandelmodule een 
digitale coach is verbonden, zijn de kosten hoog. Geriant wil de behandelmodule ‘DementieOnline’ 
vooral beschikbaar houden voor mantelzorgers van bij Geriant ingeschreven cliënten. Daarom 
werden de externe marketingactiviteiten voor DementieOnline in 2017 gestopt. In 2017 werd ook 
het ‘platform’ waarop de cursus draait gewijzigd, technisch een grote ingreep. Ook hierdoor 
worden de kosten beter beheersbaar. 

 
2.2.5 Geriant Scholing & Advies 

Geriant is gespecialiseerd in het ontwikkelen en geven van cursussen over omgaan met 
dementie. Onze cursussen zijn gericht op het vergroten van kennis over dementie en het 
ontwikkelen van vaardigheden om met de ziekte om te gaan. Geriant biedt zowel scholing en 
advies aan professionals en vrijwilligers in de zorg, als aan gemeenten, het bedrijfsleven en 
verenigingen.  
 
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 al het aanbod geherpositioneerd. Er werd 
niet gekozen voor beëindiging omdat daarvoor Scholing & Advies als te waardevol wordt gezien. 
Vanaf 2017 moeten de werkzaamheden geheel zelf kostendekkend zijn. Deze doelstelling werd 
reeds in het derde kwartaal van 2017 gehaald, reden om te besluiten Scholing & Advies ook in 
2018 te continueren en de bezetting uit te breiden met een PR-medewerker. 
 
Er werd een accountmanager Scholing & Advies aangesteld. Verder beschikt dit onderdeel over 
een dementieconsulent die scholingen geeft en het scholingsmateriaal ontwikkelt. Om alle 
scholingen te kunnen voorzien van een terzake deskundige docent, beschikt Geriant over een 
docentenpoule bestaande uit casemanagers dementie, gz-psychologen en specialisten 
ouderengeneeskunde. Zo kan de gewenste deskundigheid in een scholing worden ingebracht.  
Ter bewaking van de kwaliteit werd er een interne commissie kwaliteitsborging scholing en advies 
ingesteld. De commissie moet de kwaliteit bewaken en bevorderen van het scholingsaanbod van 
Geriant. In deze commissie zijn alle disciplines binnen Geriant vertegenwoordigd. 

 
2.2.6 (Keten)samenwerking 

Geriant zoekt de samenwerking met ketenpartners in de regio omdat dit een cruciale succesfactor 
is voor goede hulpverlening aan mensen met dementie en hun naasten. Om dit vorm te geven is 
Geriant onder andere lid van het vernieuwde Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord, ontwikkelt 
Geriant met een aantal ketenpartners vormen van samenwerking en neemt Geriant deel aan het 
Deltaplan Dementie. 
 
Huisartsen 
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In 2016 voerden een aantal huisartsenpraktijken samen met Geriant een pilot uit met het bieden 
van casemanagement dementie vanuit de huisartsenpraktijk. Huisartsen uitten zich in de 
evaluatie erg tevreden over de werkwijze en samenwerking met Geriant. Wel werden daarna op 
maat – ingericht naar de wensen van de individuele huisartsenpraktijken – intensievere 
samenwerkingen aangegaan. Zo komt de casemanager dementie van Geriant bij een aantal 
huisartsenpraktijken op een vaste moment langs voor overleg en afstemming. Daarnaast kunnen 
huisartsen consult vragen bij de specialisten ouderengeneeskunde van Geriant. Om dit bij 
huisartsen onder de aandacht te brengen verspreidde Geriant in het voorjaar een huisartsenkaart 
met daarop het aanbod en de contactinformatie. Huisartsen kunnen de specialisten 
ouderengeneeskunde rechtstreeks op hun mobiele telefoonnummer bellen.  
 
Geriant wil de serviceverlening aan huisartsen verbeteren. Eén van de activiteiten op dat 
onderwerp was het geschikt maken van het elektronisch cliëntendossier voor het versturen van 
huisartsenbrieven via Edifact, een formaat waarmee correspondentie rechtstreeks vanuit het ECD 
naar het huisartseninformatiesysteem gestuurd kan worden. Tegelijkertijd werd de inhoud van de 
huisartsenbrieven herzien om zo te komen tot een kernachtige, efficiënt lezende inhoud. 
 
Welzijn 
Bij hulp bij dementie wordt vooral aan ‘zorg’ gedacht, maar ook ‘welzijn’ is van belang. Daarom 
wil Geriant een groter aandeel welzijn in het werkmodel realiseren. Dat is in het belang van de 
cliënt met dementie en diens mantelzorger, maar zal ook moeten omdat door de toename van 
het aantal mensen met dementie niet meer ieder probleem met professionele zorg opgelost kan 
worden. In 2017 werd contact gelegd met twee welzijnsorganisaties ter verkenning van de 
mogelijkheden en ter voorbereiding van pilots die in 2018 uitgevoerd zullen worden. 
 
Netwerk Dementie Noord-Holland Noord 
In 2017 maakte het Platform Dementie Noord-Holland Noord een nieuwe start en werd de naam 
gewijzigd in Netwerk Dementie Noord-Holland Noord. Geriant sloot zich hierbij opnieuw aan om 
op die manier samen te werken aan innovatie van de dementiehulpverlening in de regio. Er werd 
een werkplan door het platform opgesteld en Geriant zegde medewerking toe: de bestuurder van 
Geriant is lid van het kernteam van het Netwerk, daarnaast participeren medewerkers van 
Geriant in de werkgroep dementievriendelijke samenleving en de werkgroep praktijkverbeter-
programma. Geriant is kassierhouder van het Netwerk. 
 
Convenant medicatieveiligheid 
Geriant ondertekende mede het convenant medicatieveiligheid. Dit convenant is ter bevordering 
van de medicatieveiligheid in de thuissituatie en/of extramurale setting en beschrijft de uniforme 
werkafspraken in de regio. 
 
Deltaplan Dementie 
Geriant heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. De bestuurder heeft zitting in het 
bestuur van het Deltaplan. Zie www.deltaplandementie.nl. 
 
DementieNetwerk Nederland (DNN) 
Sinds 1 augustus is er een nieuwe belangenvereniging, namelijk het Dementie Netwerk Nederland 
(DNN). In dit netwerk willen de dementienetwerken en -ketens in Nederland zich krachtiger 
organiseren. Het DNN is vooral de bundeling van de ketencoördinatoren die overal actief zijn, zo 
ook in onze regio. Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord heeft zich bij deze nieuwe 
organisatie aangesloten. Geriant ondersteunde DNN met een startsubsidie. 

 
 
2.3 Personeelsbeleid 

 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
In december vond het medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats dat één maal per twee jaar 
wordt gehouden. De uitslag wordt in januari 2018 gepresenteerd. Wederom scoorde de algemene 
tevredenheid zeer goed: een 8,5. Ook hoog scoorden ‘bevlogenheid’ (8,0), ‘betrokkenheid’ (9,0) 
en ‘werkgeverschap’ (8,5). Met deze scores werd Geriant in de categorie geestelijke gezondheids-
zorg uitgeroepen tot beste werkgever 2017-2018. Er was ook een keerzijde: de werkdruk wordt 
door grofweg de helft van de medewerkers als te hoog ervaren. Daar wordt naar gehandeld in het 
traject dat samen met de ondernemingsraad wordt opgepakt inzake het onderwerp ‘werkklimaat’. 
 
e-PZ 
In 2016 stapte Geriant over van ‘papieren’ personeelsdossiers naar digitale personeelsdossiers. In 
2017 werd een uitbreiding hiervan voorbereid. Dit systeem maakt het mogelijk een aantal 
werkstromen te automatiseren via zogenaamde zelfservicemodules. Het gaat hierbij om de 
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verlofadministratie, declaratie dienstreizen en het muteren van een aantal gegevens zoals nieuw 
banknummer, nieuw adres e.d. Deze uitbreiding van e-PZ zal leiden tot efficiënter werken en 
minder kans op het maken van fouten. Het project startte in 2017, maar zal in 2018 doorlopen. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim bedroeg over 2017 2,89% terwijl dat over 2016 5,97% bedroeg. Dat was een 
behoorlijke verbetering, vooral toe te schrijven aan afname door langdurig verzuim. In de 
begeleiding daarvan werd in 2017 fors geïnvesteerd. 

 
Medewerkerregelingen 

• Kanteling werktijden 
In de CAO VVT is opgenomen dat werkgever en ondernemingsraad afspraken vastleggen 
over decentrale vaststelling van werktijden. Geriant heeft de vertaling van deze cao-
afspraak ‘kanteling werktijden’ vastgelegd in een kaderovereenkomst. De kaderovereen-
komst kwam tot stand in constructieve samenspraak met de ondernemingsraad.  

• Verlofregeling 
Deze regeling is aangepast op de wijzigingen in de nieuwe CAO VVT. Ook deze passeerde 
voor instemming de ondernemingsraad. 

 
Scholingen 

Na gereed komen van het tweejaren beleidsplan 2017 – 2019 bracht de personeelsmanager in 
kaart welke scholingen hieruit voort zouden komen om zo tot afstemming te komen.  
 
Het hele zorgteam van de Geriant-kliniek volgde gedurende 2016 en de eerste maanden van 
2017 een scholing over psychiatrie. Daarnaast volgden de Geriant-artsen een aanvullende 
scholing psychiatrie. 
 
Geriant-jaardag 
Ieder jaar organiseert Geriant een jaardag voor alle medewerkers. Het programma is een 
combinatie van inhoud en ontmoeting. Er werd een aantal inhoudelijke workshops gehouden 
zoals bijvoorbeeld ‘Hulphonden en dementie’ en ‘Dementievriendelijk, hoe doe je dat?’.  
 
Werkklimaat 
De ondernemingsraad nam het initiatief het onderwerp werkklimaat op te pakken en deed 
daartoe een voorstel. Dit resulteerde in een werkwijze met een werkgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers van ondernemingsraad en de organisatie. De werkgroepleden deden een 
ronde langs de teams om te inventariseren welke onderwerpen opgepakt zouden kunnen worden. 
Ook voegde de werkgroep een aantal vragen toe aan het in december gehouden 
medewerkertevredenheidsonderzoek. In 2018 zal de werkgroep de verzamelde informatie 
analyseren en met een advies komen. 
 
Mindfulness 
Geriant biedt al enkele jaren medewerkers de mogelijkheid deel te nemen aan een basiscursus 
mindfulness. Deze cursus wordt gegeven door psychologen in dienst van Geriant. 
 
Vacatures 
Per 31 augustus 2016 ging de eerste geneeskundige/psychiater uit dienst. Het lukte niet deze 
vacature in te vullen. Daarom werden de taken van eerste geneeskundige verdeeld onder de 
beleidsartsen van Geriant. Zo werd één van de specialisten ouderengeneeskunde aangesteld tot 
geneesheer-directeur BOPZ. De psychiatertaken werden ingevuld via samenwerking met 
GGZ Noord-Holland Noord. De verwachting is dat het niet zal lukken deze vacature op korte 
termijn in te vullen. 
 
Gedurende 2017 nam Geriant extra specialisten ouderengeneeskunde in dienst, deels voor de 
opvang van het groeiend aantal cliënten, deels voor het kunnen bieden van Wlz-hulpverlening in 
bijvoorbeeld woonvormen voor ouderen of voor Wlz-hulpverlening thuis. Eind 2016 had Geriant 
14 specialisten ouderengeneeskunde in dienst, eind 2017 waren dat er 18. 
 
De resultaten van de zorginkoop 2018 bieden ruimte voor enige uitbreiding van de formatie. 
Omdat casemanagers te maken hebben met een hoge werkdruk door het groeiend aantal 
cliënten, werd besloten de formatie uit te breiden. Eind 2017 werd een brede wervingscampagne 
gestart om ongeveer negen nieuwe casemanagers te werven. Deze campagne zal in 2018 worden 
afgerond. 
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Personeel niet in loondienst 

Begin 2017 werd een extern adviseur van bureau Facit ingezet om Geriant te adviseren over de 
herijking van het kwaliteitssysteem.  
In het najaar werd er een financieel manager a.i. ingezet via een detacheringsbureau omdat de 
vaste medewerker uitviel in verband met ziekte. 
 
Arbeidsomstandigheden 
De RIE in het kader van arbo-beleid liet zien dat naast signalen over werkdruk en aandacht voor 
veiligheid, het ook nodig werd meubilair aan te schaffen of te vervangen. Ook de informatie-
veiligheid vroeg om investeringen. Daarom werd een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in 
vervanging van bureaustoelen, aanschaf van sta-bureaus, aanschaf van postlockers en 
vervanging van beeldschermen.  

 
 

3  Risico’s, onzekerheden en risicobeheersing 
 

3.1 Risico’s en onzekerheden: strategie 

 
Landelijke ontwikkelingen casemanagement dementie 
Het blijft onzeker hoe casemanagement dementie uiteindelijk binnen het Nederlandse 
zorglandschap een definitieve plek zal weten te veroveren met bijbehorende erkenningen en 
financiering. Landelijk worden partijen het niet of moeizaam eens. Door gebrek aan centrale regie 
heeft iedere regio in Nederland het casemanagement op een eigen manier georganiseerd. Er is 
geen geoormerkte financiering voor casemanagement en dat wordt nu betaald via de 
wijkverpleging. In veel regio’s kwam daardoor het casemanagement dementie in het gedrang, 
werden casemanagers vervangen door wijkverpleegkundigen en ontstonden er wachtlijsten of 
was er helemaal geen casemanagement meer beschikbaar. Daarom werd door de staatssecretaris 
het landelijk actieplan dementie ingezet. Doel is er voor te zorgen dat iedereen die de diagnose 
dementie heeft, kan beschikken over een casemanager. In 2018 zal duidelijk worden of het 
actieplan tot resultaat heeft geleid. 
 
Zvw/Wmo versus Wlz 
Dementiehulpverlening wordt gefinancierd via de Zvw, Wmo en Wlz. Deze ‘schotten’ maken de 
financiering ondoorzichtig voor cliënten/mantelzorgers en zorgen voor risico’s voor 
zorgaanbieders. Zo mag er niet tegelijkertijd hulp aangeboden worden vanuit de Zvw/Wmo 
enerzijds en de Wlz anderzijds. Er zijn geen bronnen voor Geriant beschikbaar om te checken of 
een bij Geriant ingeschreven cliënt een Wlz-indicatie heeft gekregen. Cliënten/mantelzorgers 
melden dat niet altijd bij hun casemanager of weten het zelf niet. Als dan de hulpverlening die uit 
de Zvw wordt gefinancierd wel door gaat, loopt Geriant het risico dat die hulpverlening niet wordt 
vergoed.  
Het jaar 2017 werd daarom gebruikt om in kaart te brengen welke cliënten een Wlz-indicatie 
hebben. Verwacht wordt dat in 2018 de regelgeving hieromtrent strenger wordt en de risico’s 
zullen toenemen. 

 
 

3.2 Risico’s en onzekerheden: operationele activiteiten 

 
Toename aantal verwijzingen 
Al enige jaren neemt ieder jaar het aantal verwijzingen van nieuwe cliënten toe terwijl 
tegelijkertijd de formatie niet evenredig meegroeide. Daardoor neemt jaar op jaar de werkdruk 
onder hulpverleners toe. Zo nam het aantal verwijzingen in 2017 ten opzichte van 2016 toe met 
9,5%. Tegelijkertijd wil Geriant geen wachtlijsten hanteren. Om dit vol te kunnen houden zal in 
2018 worden nagegaan welke maatregelen kunnen helpen het groeiend aantal cliënten te kunnen 
blijven behandelen en ondersteunen. 

 
Commerciële activiteiten: Geriant Scholing & Advies 
Geriant startte in 2017 met het op kostendekkende basis aanbieden van activiteiten op het 
gebied van scholing en advies omdat deze activiteiten niet meer op een andere manier werden 
gefinancierd zoals voorheen bijvoorbeeld uit de AWBZ of Wlz. Scholing & Advies moet daarom 
kostendekkend opereren. Risico hierbij is, dat het onvoldoende lukt voldoende inkomsten voor dit 
onderdeel te genereren.  
In 2016 werd de formatie van het onderdeel omlaag gebracht en er werd een accountmanager 
scholing en advies aangesteld. De doelstelling in 2017 werd ruim gehaald. Besloten werd het 
onderdeel in 2018 weer met een jaar te continueren. Ook voor 2018 geldt dat de activiteiten 
financieel dekkend moeten zijn.  
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3.3 Risico’s en onzekerheden: financiële positie 

 
Financieringsstroom 

Net als voor veel andere zorgorganisaties brengt de financiering risico’s met zich mee. Op dit 
moment is Geriant bekostigd via de Zvw/basis-ggz voor de diagnostiek en voor het casemanage-
ment via de Wijkverpleging. Daarnaast is er nog een component Wlz-financiering voor zorg in 
woonvormen voor ouderen en Wlz-thuis. Continuïteit is geen vanzelfsprekendheid: het verkrijgen 
van deze bekostigingen is ieder jaar weer inzet van overleg met de zorgverzekeraars en 
zorgkantoor. Geriant oriënteert zich al enige jaren op alternatieven. 

 
Zelfonderzoek 
Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben afspraken gemaakt over het Zelfonderzoek curatieve 
GGZ. In het zelfonderzoek toetst de deelnemende ggz-aanbieder de eigen declaraties op een 
aantal gezamenlijk opgestelde controlepunten. Dit gebeurt aan de hand van een landelijk vooraf 
overeengekomen toetsings- en normenkader. Het zelfonderzoek wordt uitgevoerd over een 
schadelastjaar. Dat betekent dat de gevolgen hiervan pas tot twee jaar na afsluiting van het 
betreffende boekjaar plaatsvinden. Blijkt uit de resultaten van dit zelfonderzoek dat declaraties 
onrechtmatig waren, dan moeten die worden terugbetaald. Geriant rondde in 2017 het 
zelfonderzoek over 2014 af. Dit resulteerde in een zeer beperkte terugbetaling van € 27.000, -.  
 
ROM 

Om het gehele budget voor basis-ggz-producten te verwerven vereist een aantal verzekeraars 
dat het Keurmerk Basis-ggz 2017 is verworven. Geriant verwierf dit keurmerk op voorlopige basis 
omdat één van de eisen is dat er 60% geldige ROM-metingen worden aangeleverd in 2017. Het is 
moeilijk dit aantal geldige metingen te realiseren. Dit komt onder andere doordat veel 
mantelzorgers bij uitschrijving van de primaire cliënt de vragenlijst niet willen invullen. Een groot 
aantal cliënten heeft ook geen mantelzorger zodat deze meting voor hen niet kan worden 
afgenomen.  
 
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. Dit is inmiddels ook ruim aanwezig. 

 
 
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. 
 
Dwangwetgeving 
De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) wordt vervangen door 
twee nieuwe wetten, namelijk de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet 
Zorg en dwang (Wzd). De nieuwe wetten worden per 1 januari 2020 van kracht en zullen bij 
Geriant vooral gevolgen hebben voor dwangopnames in de Geriant-kliniek. De Wvggz zal voor 
ggz-instellingen gaan gelden, de Wzd voor psychogeriatrie. Onderzocht moet worden welke wet 
de Geriant-kliniek moet toepassen en of die ook het beste past bij de doelgroep. 

 
Informatieveiligheid 
De wet- en regelgeving rondom informatieveiligheid wordt steeds strenger, mogelijke boetes 
steeds hoger. In mei 2018 moet worden voldaan aan de regels in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Zaak er voor te zorgen dat informatiesystemen voldoende 
beveiligd zijn, de verplichtingen uit de AVG zijn geïmplementeerd en er ook voor te zorgen dat 
medewerkers zich bewust zijn van de risico’s bij het omgaan met privacygevoelige informatie. 
Hiervoor werd een aantal activiteiten ontplooid, zie hiervoor paragraaf 5.3. 
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4  Bestuur en toezicht 
 

4.1 Governancecode zorg 2017 

Per 1 januari 2017 werd de nieuwe versie van de governancecode zorg van kracht. Geriant 
onderschrijft deze nieuwe versie vanzelfsprekend. Uitgangspunt van deze vernieuwde 
governancecode is dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg. 
Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in 
de sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het 
waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van 
zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Geriant onderschrijft de uitgangspunten van 
deze governancecode. 
 
Voor de toepassing van de nieuwe governancecode handelt Geriant vanuit haar vertrouwde 
basiswaarden:  

• Betrokken: kiezen voor engagement, we gaan gebaande en ongebaande paden.  
• Deskundig: naast verbondenheid, ook vakmanschap.  
• Thuis: thuis is de norm, tenzij …….  
• Samen: goede dementiezorg realiseer je niet alleen.  

 
Zich baserend op deze basiswaarden zijn de doelstellingen van Geriant vastgelegd in de statuten 
(zie paragraaf 1.1). Deze zijn in 2017 geactualiseerd op geleide van de nieuwe governancecode.  
De verantwoordelijkheden en rollen van raad van toezicht en raad van bestuur zijn conform de 
eisen uit de governancecode vastgelegd in de statuten, reglement raad van toezicht en reglement 
raad van bestuur. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van 
de zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de 
maatschappelijke doelstellingen van de organisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De 
raad van toezicht toetst dit frequent aan de hand van bestuurlijke verslagen van de raad van 
bestuur. Zowel raad van toezicht als bestuurder werken permanent aan hun ontwikkeling zowel 
als team als individueel. 
 
Zowel de basiswaarden als de doelstellingen hebben direct hun vertaling gevonden in het 
kwaliteitsbeleid van Geriant. Ook dat is in 2017 geactualiseerd, waarbij er een praktische 
vertaling is gemaakt naar het dagelijks handelen. Medewerkers moeten herkenbare handvatten 
hebben van waaruit ze hun handelen bepalen. Daarom is in het kwaliteitsbeleid het handvest voor 
het dagelijks handelen vastgelegd. 
 
Geriant is bewust ingericht als een ‘platte’ organisatie, met korte overleg- en besluitvormings-
lijnen. Dat geldt ook voor de verbinding met de cliëntenraad en ondernemingsraad, die relatief 
dicht bij de besluitvorming staan en in de afwegingen daarbij worden betrokken.  
 
De raad van toezicht zal in 2018 haar eigen functioneren en dat van de bestuurder opnieuw 
evalueren, ondersteund door externe deskundigheid. De uitgangspunten van de nieuwe 
governancecode worden daarbij gehanteerd. De raad van toezicht heeft het voornemen op basis 
daarvan haar visie op toezicht verder te expliciteren en hiermee ook zichtbaar naar buiten te 
treden. Kern is erop toe te zien dat de expertise en kernwaarden van de organisatie gewaarborgd 
blijven. Regionale inbedding is daarbij uitgangspunt.  
De raad van toezicht zal in 2018 een scholings- en ontwikkelingsprogramma opstellen en 
uitvoeren zowel voor de raad van toezicht als collectief als voor de individuele leden als voor de 
bestuurder zodat voldaan kan worden aan de accreditatie-eisen voor toezichthouders en 
bestuurders. 

 
 
4.2 Wijziging statuten 

Om de kaders van de nieuwe governancecode zorg te verankeren en een aantal wijzigingen in het 
beleid vast te leggen, werden de statuten van de stichting in 2017 aangepast.  

 
 

4.3 Raad van toezicht 

In de eerste helft van 2017 bestond de raad van toezicht uit vijf leden. In de zomer trad één 
raad-van-toezicht-lid af – de heer H. Guldemeester - waarna werd besloten deze vacature niet in 
te vullen en door te gaan met een ‘lichtere’ raad. Zie bijlage 1 voor de samenstelling. Twee leden 
– de heer Van Duijn en de heer Dekker – werden herbenoemd als raad-van-toezicht-lid. 
De raad van toezicht kwam in 2017 zes maal bijeen. De bestuurder was daarbij aanwezig. De 
vergaderingen vonden plaats aan de hand van het bestuurlijk verslag. Het bestuurlijk verslag 
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bevat de risico-inventarisatie en –evaluatie op strategisch niveau aan de hand van zes 
onderwerpen, namelijk: 

• Reputatie en imago 
• Landelijke beleidsontwikkeling 
• Geld en verzekeraars 
• Regionale positie en ketensamenwerking 
• Control op primair proces: kwantiteit, kwaliteit, service, professionaliteit 
• Control op ondersteunende processen: EAD, PZ, ICT 

 
In een besloten deel van de eerste vergadering van 2017 evalueerde de raad van toezicht het 
eigen functioneren en dat van de bestuurder. In de mei-vergadering was de accountant aanwezig 
voor een toelichting op de controle van de jaarverantwoording 2016. De financieel manager was 
hier ook bij aanwezig. De raad van toezicht evalueerde vervolgens het functioneren van de 
accountant. In 2017 organiseerde de raad van toezicht een zogenaamde stresstest onder leiding 
van een extern deskundige. Hierbij werd aan de hand van casuïstiek het optreden van de raad 
van toezicht geoefend in geval van een calamiteit. De raad van toezicht had in september een 
uitwisseling met cliëntenraad en ondernemingsraad aan de hand van door de cliëntenraad 
ingebrachte stellingen. In november hield de raad van toezicht een themabespreking over 
toekomstperspectieven voor de organisatie, samenwerking en over de nieuwe governancecode.  
 
De raad van toezicht heeft conform de regels van de nieuwe governancecode een regeling 
vastgesteld hoe om te gaan met conflicten tussen raad van toezicht en bestuurder. De raad van 
toezicht bereidde ook een eigen toezichtsvisie voor. De raad van toezicht stelde ook beleid vast 
over de beloning van raad-van-toezicht-leden en bestuurder. 

 
 

4.4 Bestuurder 

Geriant heeft een eenhoofdig bestuur, de bestuurder. In 2017 vonden er geen wijzigingen plaats 
op het gebied van het bestuur van de organisatie.  

 
 

4.5 Wet Normering Topinkomens (WNT) 

De raad van toezicht paste bij de eigen honorering en die van de bestuurder de regels toe van de 
WNT 2 en liet dit toetsen door de accountant. Deze keurde de honorering goed. De honorering 
bevindt zich ruim binnen de WNT-normen.  

 
 

5  Kwaliteitsbeheersing 
 

5.1 Kwaliteitssysteem 

Het kwaliteitssysteem van Geriant gaat al weer een aanzienlijk aantal jaren mee en is toe aan 
optimalisatie. Door de jaren heen is bijvoorbeeld het kwaliteitshandboek lijvig geworden en het is 
moeilijk gewenste informatie te vinden. Daarnaast komen de stappen ‘check’ en ‘act’ van de 
verbetercirkel onvoldoende uit de verf. Geriant hanteert de HKZ-certificeringsnorm voor de ggz 
als basis voor de inrichting van het kwaliteitssysteem. Door wijzigingen in de financierings-
structuur – het hulpaanbod wordt gefinancierd uit zowel ggz als wijkverpleging en Wlz – wordt 
Geriant minder een ggz-aanbieder. Daarom is de behoefte ontstaan uit te zien naar een 
certificeringsnorm die daarbij aansluit. 
‘Herijking kwaliteitssysteem’ werd opgenomen in het tweejaren beleidsplan 2017 – 2019. De 
acties zijn: 

• Het accent verleggen van ‘plan’ en ‘do’ naar ‘check’ en ‘act’. 
• We zoeken een certificeringsnorm die meer aansluit bij de huidige situatie van Geriant. 
• We richten het kwaliteitshandboek opnieuw in en zorgen er voor dat het slanker en 

eenvoudiger toegankelijk wordt. 
 
Als eerste stap werd de notitie ‘kwaliteit als fundament’ herzien waarin het kwaliteitsbeleid van 
Geriant is vastgelegd.  
 
Accent meer naar ‘check’ en ‘act’ 
Hiertoe werd de beleidscyclus opnieuw ingericht (zie paragraaf 1.5.2). Daarnaast werd besloten 
de interne audits uit te breiden met uitwisseling tussen teams. Aan de hand van het auditverslag 
gaat een vertegenwoordiging van twee of meer teams met elkaar in gesprek over verschillen in 
werkwijze tussen de teams. Doel is input verkrijgen voor realisatie van een efficiëntere en meer 
eenduidige werkwijze. In 2017 werd de auditplanning op deze nieuwe werkwijze aangepast, in 
2018 zal hiermee van start worden gegaan bij de interne audit van maart. 
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Certificeringsnorm 
Geriant heeft sinds jaar en dag een HKZ-kwaliteitscertificaat voor de ggz. Vooral de laatste twee 
jaar wordt Geriant minder ggz doordat de financieringsstrucuur verandert. Werd de hulpverlening 
aanvankelijk vooral via ggz en een beetje via Wlz gefinancierd, de laatste twee jaar wordt de 
financiering meer gemengd en gebeurt dat via ggz, wijkverpleging en Wlz. In 2017 werd daarom 
besloten over te stappen van de HKZ-norm voor de ggz naar de NEN-norm voor zorg en welzijn. 
Eind van het jaar bleek dat Stichting HKZ ook bezig was met de ontwikkeling van een HKZ-norm 
voor zorg en welzijn die in het voorjaar van 2018 zal uitkomen. Omdat Geriant al een HKZ-
certificaat heeft, werd besloten die nieuwe HKZ-norm af te wachten en die te gaan 
implementeren om zo een minder ingrijpend overstaptraject te hebben. Dat betekende wel dat 
Geriant in 2018 nog één keer volgens de HKZ-ggz-norm zal worden getoetst en omdat de 
ISO9001 – die is verwerkt in de HKZ-ggz-norm – werd geactualiseerd, moest Geriant die 
wijzigingen ook doorvoeren.  
 
Inrichting kwaliteitshandboek 
Geriant heeft het kwaliteitssysteem beschreven in het kwaliteitshandboek. Dat bleek door de tijd 
heen omvangrijk te zijn geworden en werd het lastiger er de gewenste informatie in te vinden. 
Daarom werd besloten het handboek af te slanken en de toegang te verbeteren. Er werd per 
onderwerp een onderwerpeigenaar aangewezen die voor dat onderwerp zorgde voor afslanking. 
Inmiddels is het nieuwe kwaliteitshandboek in concept klaar. Naast afslanking is gezorgd voor 
betere digitale ontsluiting: een makkelijkere navigatiestructuur en zoekfunctie in het digitale 
kwaliteitshandboek dat op het intranet is gepubliceerd. Afronding van dit project wordt verwacht 
in het eerste kwartaal van 2018. 

 
 

5.2 Risico-inventarisatie en –evaluatie en vertaling naar beleid 

 
Kwaliteitsreview 

 
Risico-inventarisatie en –evaluatie en resultaten 

Geriant houdt jaarlijks een prospectieve en retrospectieve risico-inventarisatie tijdens de 
kwaliteitsreview. 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.  

 
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 hoofdstuk 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 
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. 

 
 

5.3 Stakeholders 

 
Analyse en beleid 

Er werd begin 2017 een strategiesessie georganiseerd voor het houden van een 
stakeholderanalyse. Als belangrijkste stakeholders ziet Geriant cliënten/mantelzorgers, 
huisartsen/verwijzers, zorgverzekeraars, ketenpartners en overheden. De resultaten werden 
vertaald naar beleid en vastgelegd in het nieuwe kwaliteitsbeleid. In het tweejaren beleidsplan 
2017 – 2019 werden activiteiten opgenomen op het gebied van samenwerking. Het gaat hierbij 
om samenwerking met huisartsen en de link met welzijn. Begin 2018 zal een tweede 
strategiesessie worden georganiseerd over het onderwerp samenwerking. 
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5.4 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 MICO5-meldingen.  

 
In 2017: 

• 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 zijn de taken van een geneesmiddelencommissie 
belegd binnen het artsenoverleg van Geriant.  

• Informatieveiligheid 
Omdat er strengere wetgeving van kracht wordt aangaande omgaan met privacygevoelige 
informatie, nam Geriant een aantal maatregelen om te komen tot meer informatieveiligheid: 

o werd er een reglement omgaan met vertrouwelijke informatie’ gemaakt, 
o werd er een archiefregeling gemaakt waarin onder andere (wettelijke) 

bewaartermijnen werden vastgelegd evenals de procedure voor vernietiging van 
vertrouwelijke informatie; 

o werd het intranet overgezet naar dezelfde aanbieder als die van de gehele ICT-
omgeving. De omzetting moet leiden tot een betere beveiliging van het systeem; 

o werden ‘open’ postvakjes vervangen door postlockers met een slot en in het 
verlengde hiervan werd een clean-desk-policy ingevoerd; 

o werden printers vervangen door apparatuur met een pincode om te voorkomen dat 
prints met vertrouwelijke informatie onbewaakt op deze apparatuur blijft liggen; 

o werd er gestopt met een aanmeldformulier voor nieuwe cliënten via de website 
omdat dit onvoldoende veilig was; 

o werd er sleutelbeleid geformuleerd; 
o werd de autorisatiestructuur van de G-schijf aangepast; 
o werd er een campagne informatieveiligheid gevoerd om het bewustzijn bij 

medewerkers te verhogen. 
 

• Onbegrepen gedrag 
De Geriant-kliniek is een opnameafdeling waar diagnostiek en behandeling wordt geboden 
aan mensen met complexe psychogeriatrische problematiek en is gespecialiseerd in de 
behandeling en diagnostiek van gedragsproblemen bij mensen met dementie. Medewerkers 
van de Geriant-kliniek worden in hun werk geconfronteerd met onbegrepen gedrag van 
cliënten dat soms leidt tot agressie. Daarom volgen de teamleden van de Geriant-kliniek 
jaarlijks een agressiescholing. In 2017 volgden het hele team een bijscholing psychiatrie. 
Daarnaast wordt bij onbegrepen gedrag een benaderingskaart en signaleringskaart 
opgesteld. De Sta-op!-methode wordt gebruikt om de oorzaak van onbegrepen gedrag te 
achterhalen. 
 

• Dwang en drang 
Voor de Geriant-kliniek heeft een BOPZ-aanwijzing en kan daarom cliënten onder dwang 
opnemen en behandelen. De bestaande richtlijnen en protocollen waarin de werkwijze is 
vastgelegd werden in 2017 geactualiseerd. In 2017 startte de geneesheer-directeur BOPZ 
met de voorbereiding op de nieuwe dwangwetgeving die per 1 januari 2020 van kracht zal 
worden.  

 
• Calamiteiten / suïcides 

In 2017 nam het aantal calamiteiten, waaronder suïcides, toe tot zeven. Daarom werd het 
suïcideprotocol aangepast met de regel dat iedere casus geanalyseerd moet worden. 
Daarnaast werden de artsen bijgeschoold op het gebied van psychiatrie en werd er een 
instrument ontwikkeld om veilig thuis wonen met dementie te beoordelen. De Geriant-
kliniek voegde een checklist suïcidepreventie toe aan het suïcideprotocol. 

 
  

                                                
5 MICO = intern system voor het melden van incidenten in de cliëntenzorg en organisatie 
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5.5 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. Geriant kan de resultaten van de CQ-index niet via het 
SBG aanleveren. Aanlevering van deze resultaten is onderdeel van de landelijke prestatie-
indicatoren ggz. Echter, de CQ-index casemanagement dementie is daarvoor niet geaccepteerd 
door het Kwaliteitsinstituut Zorg. De CQ-indexen die daarvoor wel zijn geaccepteerd, zijn niet 
gevalideerd om af te nemen bij mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie. Geriant 
kiest er daarom voor deze prestatie-indicatoren op te nemen in een bijlage bij het 
bestuursverslag. 

 
Meting: overall-rapportcijfer cliënten-
tevredenheidsonderzoek Geriant 

2017 2016 2015 2014 

Klinisch 7,8 8,2 8,2 8,0 

Ambulant 8,4 8,3 8,2 8,0 

 
 
5.6 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). In 2017 werd een start gemaakt met het 
verbeteren van het kwaliteitshandboek (zie paragraaf 5.1). Daarnaast werd in het tweejaren 
beleidsplan afgesproken de toepassing van de lean-methodiek te gaan toepassen. Het groot MT 
uitgebreid met het interne auditteam volgde daartoe een lean-scholing. Vervolgens werd 
afgesproken binnen drie teams een pilot te gaan uitvoeren. Twee teams zullen daarvoor een 
procesbeschrijving uit het kwaliteitshandboek ter hand nemen en één team zal vanuit het team 
een onderwerp kiezen. In de zomer van 2018 zal geëvalueerd worden wat de resultaten hiervan 
zijn. 
 
Een ander onderwerp in het tweejaren beleidsplan is ‘zaken op orde’. Dit gaat er over dat je de 
huidige processen nog eens met elkaar aanscherpt en de afspraken nog eens benadrukt. Daarom 
is voor een aantal onderwerpen een meetbare afspraak gemaakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om zaken als de termijn waarbinnen een intake af moet zijn, een huisarts geïnformeerd moet 
zijn, de bereikbaarheid van hulpverleners voor cliënten moet plaatsvinden, werkregistratie op 
orde is, het nakomen van afspraken over informatieveiligheid en informatieverstrekking aan 
cliënten en mantelzorgers. 

 
 

5.7 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 de wijkverpleging en (3) routine outcome monitoring (ROM).  
 
Prestatie-indicatoren 

De ggz kent een set aan verplicht aan te leveren prestatie-indicatoren. Het betreft drie soorten: 
• Veiligheidsindicatoren 

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

Deze worden verzameld via de zogenaamde CQ-indexen6 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. 

                                                
6 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. 
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De voor Geriant van toepassing zijnde prestatie-indicatoren zijn opgenomen in bijlage 2. 
Prestatie-indicatoren worden ingebracht in de jaarlijkse kwaliteitsreview waar op basis van 
diverse kwaliteitsmetingen en de evaluatie van voorgaand (meer)jarenplan een plan wordt 
gemaakt voor de komende beleidsperiode.  
 
Uitkomstmaten Geriant 

Geriant hanteert sinds enkele jaren een interne set aan prestatie-indicatoren, de zogenaamde 
uitkomstmaten. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 3. De resultaten worden meegenomen in 
de jaarlijkse kwaliteitsreview. 
 
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). De metingen worden bij aanvang en bij afsluiting 
van een DBC uitgevoerd. Knelpunt voor Geriant is, dat mantelzorgers na uitschrijving van hun 
naaste bij Geriant, de vragenlijst vaak niet meer invullen waardoor het moeilijk is geldige 
metingen te realiseren. In 2017 realiseerde Geriant 55% geldige metingen. De resultaten van de 
ROM worden meegenomen in de jaarlijkse kwaliteitsreview waar beleid wordt geformuleerd voor 
de komende beleidsperiode. 
 
Gedurende 2017 werd landelijk de discussie gevoerd of aanlevering van ROM-gegevens bij het 
SBG niet in strijd is met de privacywetgeving ondanks dat de gegevens onomkeerbaar 
geanonimiseerd worden. De aanlevering zou alleen kunnen geschieden als er een wettelijke 
grondslag is en die is er als de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger toestemming geeft voor 
aanlevering. Op dit moment onderzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens wat er gedaan moet 
worden om aanlevering weer mogelijk te maken. Geriant besloot de aanlevering van ROM-
gegevens in 2017 niet te staken gezien het feit dat de gegevens geanonimiseerd worden en 
omdat zorgverzekeraars de aanlevering eisen en de hoogte van het te verwerven budget hiermee 
samenhangt.  
 
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, startte al in 2016 en zal in 2018 worden afgerond. De pilot zal 
naar verwachting geen vervolg krijgen omdat landelijk is besloten voor psychogeriatrie andere 
meetinstrumenten in te voeren. 

 
 

5.8 Keurmerken 

 
HKZ-certificaat ggz 

Geriant beschikt over een door DEKRA HKZ7-gecertificeerd kwaliteitssysteem voor de ggz. Het 
systeem wordt jaarlijks door DEKRA getoetst, zo ook in 2017, 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 ISO8-norm is aangepast. 
 
Waarborgzegel fixatievrije instelling 2017 - 2019 
De Geriant-kliniek beschikt over het Waarborgzegel fixatievrije instelling 2017 – 2019 met één 
ster dat wordt uitgegeven door IDé (Innovatiekring Dementie).  
 
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. Geriant 
vulde de zelftoets in en verwierf dit keurmerk. 

 
  

                                                
7 HKZ (HarmonisatieKwaliteitsbeoordeling in de Zorg) is een methode of norm waarin staat beschreven waar het 
kwaliteitsmanagementsysteem van een zorgorganisatie aan moet voldoen. 
8 De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. 
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Keurmerk CRKBO9 

Geriant verwierf 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 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 2018. 

• 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 2018. 

• 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 2018. 

• 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 2018. 

• 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 
programma gericht op het versterken van de infrastructuur voor verpleegkundig onderzoek in 
de regio Amsterdam-Utrecht. Doorlopend in 2018.  

 
 

7  Financieel beleid 
Het financieel beleid van Geriant wordt uitgevoerd conform het financieel reglement. In 2017 
hebben wij dit financieel reglement geheel herzien en geïmplementeerd in de organisatie. 
Hiermee is de aandacht en uitvoering 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 2017. Voor meer detailinformatie wordt 
verwezen naar de jaarrekening. 
 
 

7.1 Financiering 

Zoals gebruikelijk in de zorg wordt ook bij Geriant het grootste gedeelte van de opbrengsten 
achteraf betaald. Dit zijn de betalingen voor verleende zorg door zorgverzekeraars en 
zorgkantoor. Doordat er - in beperkte mate - wordt gewerkt met voorschotten van enkele 
verzekeraars is er geen verdere externe financiering nodig. De balansposities tonen dit aan. 
 
 

7.2 Resultaatontwikkeling 

De totale bedrijfsopbrengsten zijn hoger dan in 2016. Dit wordt vooral veroorzaakt door diverse 
correcties op voorgaande opbrengstjaren en vrijval van voorzieningen. Er is in 2017 een 
verschuiving geweest in de ZVW-opbrengst van de basis GGZ naar de wijkverpleging. Dit heeft 
geen invloed op de totale opbrengst ZVW ten opzichte van 2016. Immers: beide bekostigingen 
vallen onder de ZVW. 
Ook in 2017 zijn voorzieningen gemaakt ten aanzien van mogelijke correcties van de 
schadelastjaren. Inmiddels is het GGZ-zelfonderzoek 2015 definitief afgerond en ook financieel 
verwerkt in ons resultaat. 
De WLZ omzet is nagenoeg gelijk gebleven en de overige opbrengsten zijn hoger door een 
verbeterd aanbod van het bedrijfsonderdeel Scholing & Advies. 

                                                
9 CRKBO = Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs 
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Het uiteindelijk resultaat over 2017 is uitgekomen op € 229.721,--. Dit is hoger dan vorig jaar. 
De bedrijfskosten zijn ook hoger dan voorgaand jaar, veroorzaakt door onder andere hogere 
algemene kosten, patiënt- en bewonersgebonden kosten en een voorziening voor dubieuze 
debiteuren.    

 
 
7.3 Risico’s 

Geriant bevindt zich in een sterk veranderend zorglandschap, waarbij het innovatieve karakter 
van de onderneming risico’s met zich mee brengt. Zowel de opbrengsten en daaraan gerelateerd 
kosten zijn aan fluctuatie onderhevig. De opbrengsten staan al enige jaren onder druk en moet 
dezelfde (of meer) zorg worden geleverd tegen gelijkblijvende of lagere opbrengsten. De 
financiers eisen een hogere efficiency. Hier tegenover staan de stijgende kosten waarvan de 
personeelskosten het grootste component voor haar rekening neemt.  
Daarbij komt dat financieringsafspraken zich vaak beperken tot éénjarige contracten met 
verzekeraars. Aan de uitgavenkant zijn wij in toenemende mate afhankelijk van meerjarige 
contracten met leveranciers, waarbij investeringen (huur van vastgoed en ICT) ‘terugverdiend’ 
kunnen worden over meerdere jaren en vanuit het oogpunt van kostenreductie. 
Dit brengt risico’s met zich mee. Echter, Geriant weet zich, gesterkt door de resultaten van de 
afgelopen jaren en het resultaat over 2017 goed staande te houden.  

 
 
7.4 Toekomstige ontwikkelingen en financieel beleid 

Een veranderende zorg(visie) van beleidsmakers in Nederland vereist een flexibele organisatie. 
Hierop anticipeert Geriant als zorgaanbieder al jaren. Het financieel beleid is erop gericht om dit 
te ondersteunen. Er is daarbij bewust gekozen voor een strategie en uitvoerend plan dat twee 
jaar bestrijkt in plaats van de gebruikelijke vijf jaar. Hierdoor is de organisatie slagvaardig en 
kunnen ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. Er is geen beheer van eigen vastgoed, 
hierdoor is externe financiering niet nodig en zijn bijbehorende risico’s uitgesloten. Waar mogelijk 
worden langerdurende contracten in onderhandelingen met leveranciers zoveel mogelijk 
vermeden.  
Onze liquide middelen zijn ondergebracht bij Nederlandse banken en deze staan per direct tot 
onze beschikking.  

 
 

8  Overige informatie 
 

8.1 Informatievoorziening in/extern 

 

Communicatiebeleid 

Geriant zette in 2017 nieuw communicatiebeleid op papier. Uitgangspunt van dit nieuwe 
communicatiebeleid is de steeds verder digitaliserende wereld om Geriant heen en de manier 
waarop we daarmee om willen gaan. Daardoor wordt het mogelijk de stap te maken van zenden 
naar communiceren. Hiervoor zal een cliëntenportaal worden ontwikkeld die deze communicatie 
mogelijk moet maken. In 2017 werd daarvoor een werkgroep in het leven geroepen. Omdat een 
cliëntenportaal vraagt om een aanpassing van processen in de hulpverlening zal dit een 
ontwikkeling zijn die over meer dan één jaar en stapsgewijze tot stand zal komen. 
 

Folderbeleid 
Er is besloten het foldermateriaal van Geriant op de website te plaatsen. Cliënten en 
mantelzorgers kunnen dan zelf de voor hen passende informatie downloaden. Heeft een cliënt of 
mantelzorger geen beschikking over internettoegang, dan kan de casemanager de betreffende 
informatie van de website printen en op papier overhandigen. Dit nieuwe folderbeleid zal in 2018 
worden gerealiseerd. 
 
Herziening brochures 
De algemene brochure over Geriant en de behandelcatalogus werden in 2017 herzien en opnieuw 
uitgegeven. De inhoud werd aangepast aan bijvoorbeeld de nieuwe klachtenregeling en 
informatie over veilig omgaan met privacygevoelige informatie. 
 
Huisartsenkaart 

Geriant heeft de huisartsenkaart geactualiseerd. Op deze kaart is informatie opgenomen voor 
huisartsen over zowel verwijzing naar Geriant als consult door de specialisten 
ouderengeneeskunde van Geriant. Op de kaart is de contactinformatie van de specialisten 
ouderengeneeskunde van Geriant opgenomen, huisartsen kunnen hen rechtstreeks naar hun 06-
nummer bellen. De kaart werd aan alle huisartsen in het werkgebied van Geriant toegestuurd. 
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Flyer klachtenregeling 
Met ingang van 2017 werd de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg van kracht. 
Geriant paste de klachtenregeling hierop aan en daarom werd het nodig het informatiemateriaal 
hierover te wijzigen. Het bestaande informatiemateriaal werd aangepast en er werd een flyer 
over de nieuwe klachtenregeling uitgegeven. 
 
 

8.2 Automatisering 

 
Nieuwe software 
In 2017 werden de volgende nieuwe softwarepakketten in gebruik genomen: 

• Geriant stapte in 2017 over naar een nieuw boekhoudpakket – van Bomas naar Exact - en 
werd de interne facturenstroom geautomatiseerd via ProActive. 

• Het systeem waarop de digitale cursus DementieOnline draait, werd vervangen door nieuwe 
techniek waarmee Geriant zelf de inhoud makkelijker kan bewerken. 

• Er werd software voor grafisch ontwerp aangeschaft zodat Geriant de folders kan bewerken 
voordat ze op de website worden geplaatst. 

• In 2017 werd gestart met de digitalisering van het personeelssysteem, onder andere het 
automatiseren van verlofaanvragen, declaratie dienstreizen en door medewerkers zelf 
muteren van gegevens zoals adres en bankrekeningnummer. Dit project loopt door in 2018. 

• In 2017 werd het intranet – dat is gemaakt met SharePoint – verplaatst naar de ICT-
leverancier van Geriant. Daarbij werd de overstap gemaakt naar de nieuwste versie van 
SharePoint. Dat vroeg om een forse investering in de herbouw van het systeem. 

 
 

9  Toekomst 
 

9.1 Samenwerking 

Rondom Geriant ontwikkelen zich diverse vormen van samenwerking tussen ketenpartners. 
Anderzijds onderneemt Geriant hierin ook eigen initiatieven. In 2018 zullen deze ontwikkelingen 
zich verder uitkristalliseren, naar verwachting. Uitgangspunt zal altijd zijn dat het voor cliënten en 
hun naasten kwalitatief goede hulpverlening betekent. 

 
9.2 Beleidsvisie 

Eind 2018 zal looptijd van het huidige tweejarenplan zijn voltooid. Tijd voor evaluatie, externe en 
interne analyse, het formuleren van alternatieven en het maken van nieuwe keuzes. Kortom: tijd 
voor een nieuwe meerjarige beleidsvisie! 
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Bijlage 1, Personalia 

 
Leden cliëntenraad per 31/12/2017 
• Hr P. Hoogenbosch, voorzitter 
• Hr J.S. Dekker 
• Mw F. Groot-Schenk (tot 01/01/2018) 
• Hr B. Reiff 
• Mw M.W.C. Verbeek 
• Hr. A.N.H. Smal 
• Mw. O. Wendelgelst 
• Hr. J. Schouman 
• Hr. J.W. Frans 
• Mw S. Klare, ondersteuner 

 
Leden ondernemingsraad per 31/12/2017 
• Hr J.G. Bakker (Geriant Noord-Kennemerland Zuid), 

voorzitter 
• Mw W.E. Hoedjes (Geriant-kliniek) 
• Mw E.C. Buter (Geriant-kliniek) 
• Mw C.M. Otto (Geriant Kop van Noord-Holland) 
• Mw C.M. Huberts (Geriant Noord-Kennemerland 

Noord) 
• Mw. M.A. Hanemaaijer (Geriant West-Friesland) 
 

Externe klachtencommissie voor cliënten per 
31/12/2017 
Voorzitter: 
• mr. J.A. Heeren (voorzitter) 
• drs C.C.A.M. Kraus (vice voorzitter) 
 
Leden interne auditcommissie Geriant per 
31/12/2017 
• 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 
 

• Hoofdfunctie; Voorzitter raad van bestuur GGZ 
Friesland 

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

Eerste benoeming: 
2014 
Voorgenomen 
herbenoeming in 2018 

Hr M.C. Dekker 
 

• 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) 

Eerste benoeming: 
2013 
Herbenoeming in 2017 
Aftredend: 2021 

Hr E. van Duijn 
 

• 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 

Eerste benoeming: 
2013 
Herbenoeming in 2017 
Aftredend: 2021 

Hr H. Guldemeester 
 

• Interimmanager 

• Voorzitter RvT Stichting Sint Jacob 
Toegetreden per 
1 september 2013 
Afgetreden per 
1 juni 2017 

Mw F.F. Lamkamp 
 

• Hoofdfunctie: Directeur/bestuurder 
Dierenbescherming 

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

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

Eerste benoeming: 
2014 
Voorgenomen 
herbenoeming in 2018 

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

 
  Geneesheer directeur BOPZ 
Mw C. Sluijter, specialist ouderengeneeskunde 
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Bijlage 2, Landelijke prestatie-indicatoren ggz 

 

Code Omschrijving 2015 2016 2017 

1 Somatische screening      

  1a opgenomen cliënten      

  1b langurig opgenomen cliënten 
100% (teller 127, 

noemer 127) 
100% (teller 117, 

noemer 117) 

 
100% (teller 118, 

noemer 118) 

         

2 

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

85,29% 70,80%  94,12 

  (teller 29,  (teller17, 
 
 

  noemer 34)  Noemer 24) 
(teller 32, noemer 

34) 

        
 

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 

  86,2% 96,4% 87,9% 

  (teller 337, (teller 107, (teller 94, 

    noemer 391) noemer 111) noemer 107) 

         

4 Separaties 0 0 0 

         

         

3.3 Informed consent 76,59% 72,67% 77,88% 
(teller 331,  

noemer 425) 

    

    (teller 314, (teller 335, 
 

    

noemer 410) noemer 461) 

    

3.4 Keuzevrijheid 87,89% 83,33% 85,71%     

    (teller 363, (teller 385, 
(teller 366,  

noemer 427) 
    

    noemer 413) noemer 462)      

             

3.5 Vervulling zorgwensen 79,67% 80,82% 80,37%     

    (teller 333, (teller 375, 
(teller 344,  

noemer 428) 
    

    noemer 418) noemer 464)      

        

 
    

3.10 
Adequate bejegening door de 
hulpverleners 

91,24% 94,21% 93,27%     

  (teller 375, (teller 439, 
(teller 402,  

noemer 431) 
    

    noemer 411) noemer 466)      

        

 
    

3.11 
Adequate informatieverstrekking 
door 

70,24% 73,49% 72,20%     

  (teller 288, teller 341, 
(teller 309,  

noemer 428) 
    

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

 
De ’13 van Geriant’ 2016: 
 
1) Cliënttevredenheid 

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

Meting: overall-rapportcijfer 2017 2016 2015 

Klinisch 7,8 8,1 8,2 

Ambulant 8,4 8,3 8,2 

  
2) Wachttijd tot eerste contact 

Tijd tussen aanmelding en eerste face-to-face contact 
Er vindt afstemming van het moment van het eerste contact altijd plaats in overleg met cliënt en familie. 

 
Wachttijd tot eerste contact (in weken) 2017 2016 2015 

Geriant Kop van Noord-Holland 0,6 1,6 1,3 

Geriant Noord-Kennemerland Noord 1,4 1,7 1,5 

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

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

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

 
3) Behandelovereenkomst 
 

Aanwezigheid behandelovereenkomsten 2017 2016 2015 

Geriant-kliniek 100% 100% 100% 

Geriant Kop van Noord-Holland 97% 87% 83% 

Geriant Noord-Kennemerland Noord 89% 81% 81% 

Geriant Noord-Kennemerland Zuid 90% 78% 82% 

Geriant West-Friesland 95% 86% 85% 

 
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 

 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Voor- en nameting 42% 51% 32% 42% 54% 23% 

Alleen voormeting 21% 23% 35% 44% 24% 39% 

Alleen nameting 5% 15% 14% 6% 13% 16% 

Geen meting 36% 11% 18% 8% 9% 22% 

 
5) MICO-meldingen 
 

aantal MICO-meldingen per onderdeel 2017 2016 2015 

Geriant Kop van Noord-Holland 18 8 7 

Geriant Noord-Kennemerland Noord 23 12 11 

Geriant Noord-Kennemerland zuid 36 57 25 

Geriant West-Friesland 16 20 4 

Geriant-kliniek 179 176 255 

Bedrijfsbureau 3 0 2 

Totaal 275 273 304 

 

6) Nieuwe verwijzingen 
  

aantallen  Totaal Geriant Kop NK-Noord NK-Zuid West-Friesland WLZ 

2017 2.108 442 383 368 609 306 

2016 1.925 436 363 339 495 292 

2015 1.870 369 303 288 485 425 
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7) Klinische opnames 
 

Opnames in de Geriant-

kliniek 

 

 aantal duur 

2017 118 48 

2016 117 46 

2015 132 44 

 
8) Juridische maatregelen (RM/IBS): ambulant 
  

 2017 2016 2015 

RM 52 47 50 

IBS 14 12 11 

 
9) Uitschrijving: duur zorgtraject 

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

  Gemiddelde duur 

zorgtraject 

Kortste zorg-

traject 

Langste zorgtraject 

Geriant KvNH 
2017 241 dagen 1 dag 1095 dagen = 3,0 jaar 

2016 277 dagen 1 dag 3532 dagen = 9,7 jaar 

Geriant NKN 
2017 182 dagen 1 dag 1088 dagen = 3,0 jaar 

2016 235 dagen 1 dag 2279 dagen = 6,3 jaar 

Geriant NKZ 
2017 220 dagen 4 dagen 1616 dagen = 4,4 jaar 

2016 241 dagen 2 dagen 2322 dagen = 6,4 jaar 

Geriant WF 
2017 222 dagen 2 dagen 1825 dagen = 5,0 jaar 

2016 258 dagen 3 dagen 2605 dagen = 7,1 jaar 

 
10) Uitplaatsingen kliniek 

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

 2017 2016 

 Na 
noodbed-

opname 

Na reguliere 
opname 

Na noodbed-
opname 

Na reguliere 
opname 

Naar huis 10 24 6 21 

Naar verzorgingshuis 1 2 0 3 

Naar verpleeghuis 16 49 21 42 

Naar ggz 0 0 0 2 

Naar ziekenhuis 0 1 1 1 

Overleden 3 10 9 4 

Anders 0 1 0 0 

Totaal 30 87 37 73 

 
11) Productierealisering: aantal contacten en verdienpercentage 
 

Aantal contacten 2017 2016 2015 

Geriant: overall 37.951 37.377 39.294 

Geriant Kop van Noord-Holland 9.865 9.380 10.266 

Geriant Noord-Kennemerland Noord 9.010 9.246 8.927 

Geriant Noord-Kennemerland Zuid 7.876 7.495 8.384 

Geriant West-Friesland 11.200 11.256 11.717 

 
Verdienpercentages 

 Totaal 

Geriant 

Kop van NH NK Noord NK Zuid West-Friesland 

2017 79,0% 70% 83% 83% 84% 

2016 74% 63% 81% 81% 80% 

 
12) Medewerkerstevredenheid 

De medewerkertevredenheid wordt één maal per twee jaar gemeten. 
 

Rapportcijfer medewerkerstevredenheid 

 2017 2015 2013 

Overall: Stichting Geriant 8,5 8,1 8.3 

Geriant Kop van Noord-Holland 8,2 8,5 8.9 

Geriant Noord-Kennemerland Noord 8,7 8,9 8.7 

Geriant Noord- Kennemerland Zuid 8,8 8,2 8.3 

Geriant West-Friesland 8,1 7,8 8.1 

Geriant-kliniek 8,3 7,7 7.8 

Bedrijfsbureau 8,3 8,5 8.5 

Leidinggevenden 9,6 9,0 8.9 
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13) Verzuim 

 
Verzuimpercentage per onderdeel 2017 2016 2015 

Overall: Stichting Geriant 2,89 5,97 4,29 

Geriant Kop van Noord-Holland 2,88 6,21 2,48 

Geriant Noord-Kennemerland Noord 3,19 2,58 5,88 

Geriant Noord- Kennemerland Zuid 1,52 2,55 0,67 

Geriant West-Friesland 4,58 13,95 5,52 

Geriant-kliniek 1,46 3,66 4,29 

Bedrijfsbureau 3,18 1,23 0,63 
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5.1 Jaarrekening 2015 
 
 
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017     
(na resultaatbestemming)      
        
        
        
    Ref. 31-dec-17  31-dec-16 

     €  € 

ACTIVA        
        
        

Vaste activa       
        
Materiële vaste activa   1 0  11.148 

Totaal vaste activa    0  11.148 

        
Vlottende activa       
        
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's  2 0  0 
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 9.673  0 
Debiteuren en overige vorderingen 4 2.028.673  2.803.594 
Liquide middelen   5 4.902.540  5.571.302 

Totaal vlottende activa   6.940.886  8.374.896 

        
Totaal activa    6.940.886  8.386.044 

        
        
        
        
        
        
    Ref. 31-dec-17  31-dec-16 

     €  € 

PASSIVA        
        
        

Eigen vermogen   6    
Kapitaal     2.005.123  2.005.123 
Bestemmingsreserves   1.696.206  1.466.485 

Totaal groepsvermogen   3.701.329  3.471.608 

        
Voorzieningen   7 722.780  720.262 

        
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)     
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's  2 118.542  378.556 
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 0  14.816 
Overige kortlopende schulden  8 2.398.235  3.800.802 

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 2.516.777  4.194.174 

        
Totaal passiva    6.940.886  8.386.044 
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017     
       
       
   Ref. 2017  2016 

    €  € 

       
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:       
       
Opbrengsten zorgprestaties   10 10.045.749  9.714.518 

       
Subsidies   11 15.410  5.502 

       
Overige bedrijfsopbrengsten   12 611.972  524.027 

         

Som der bedrijfsopbrengsten    10.673.131  10.244.047 

       
       
       
BEDRIJFSLASTEN:       
       
Personeelskosten   13 8.276.882  8.242.121 

       
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 11.148  21.020 

       
Overige bedrijfskosten   15 2.159.842  1.851.612 

         

Som der bedrijfslasten    10.447.872  10.114.753 

       
       
       
BEDRIJFSRESULTAAT    225.259  129.294 

       
Financiële baten en lasten   16 4.462  18.506 

         

RESULTAAT BOEKJAAR    229.721  147.800 

       
       
       
       
       
       
       
RESULTAATBESTEMMING       
       
Het resultaat is als volgt verdeeld:   2017  2016 

    €  € 

       
Toevoeging:       
       
Bestemmingsreserve Public Relations   50.000  0 
Bestemmingsreserve transitie    179.721  147.800 

       
    229.721  147.800 
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017        
        
        
 Ref.    2017    2016 

   € €  € € 

        
Kasstroom uit operationele activiteiten        
        
Bedrijfsresultaat    225.259   129.294 

        
Aanpassingen voor:        
- afschrijvingen 14  11.148   21.020  
- mutaties voorzieningen 7  2.518   250.366  

    13.666   271.386 

Veranderingen in werkkapitaal:        
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van 
  DBC's 2  -260.014   

-
1.285.884  

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3  -9.673   0  
- vorderingen 4  774.921   2.049.837  
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
  bekostiging 3  -14.816   526.678  

- kortlopende schulden 8  

-
1.402.567   89.363  

    -912.149   1.379.994 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties    -673.224   1.780.674 

        
Ontvangen interest 16   4.462   18.506 

        
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   -668.762   1.799.180 

        
        
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   0   0 

        
Mutatie geldmiddelen    -668.762   1.799.180 

        
        
        
Stand geldmiddelen per 1 januari 5   5.571.302   3.772.122 
Stand geldmiddelen per 31 december 5   4.902.540   5.571.302 

Mutatie geldmiddelen    -668.762   1.799.180 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  

       
       
5.1.4.1 Algemeen      
       
Algemeen       
Geriant is statutair (en feitelijk) gevestigd te Heerhugowaard, op het adres Titanialaan 15A, 
1702AZ, en is geregistreerd onder KvK-nummer 37107647. 

       
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 vier locaties van waaruit ambulante zorg wordt verleend: Heerhugowaard, Den 
Helder, Alkmaar en Hoorn. Op de locatie Heerhugowaard is tevens een klinische afdeling 
gevestigd. Vanuit de regioteams wordt naast ambulante zorg ook casemanagement en 
behandeling in verzorgingshuizen aangeboden. Daarnaast bood Geriant in 2017 ondersteuning 
inzake behandelfunctie aan de organisaties Warm Thuis, Vrijwaard, De Marke, Reigershoeve, 
Jonkerszorg en het Westfriesgasthuis. 

       
       
Verslaggevingsperiode      
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 
31 december 2017.      
       
       
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening   
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW), 
de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW 2 en de bepalingen van en krachtens 
de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

       

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat 
zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 

       
       
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 verkrijgingsprijs.  

  

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 
jaarrekening genummerd. 

     

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. 
   

       

       
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 nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op 
de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 
Een vordering of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van 
het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 
ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en 
verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi). 
       

       
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 verplichting per balansdatum af te wikkelen. 

       
       
Schulden       
Schulden worden opgenomen tegen de 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. 

       
       

Financiële baten en lasten     
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) interest 
verminderd met aan bankinstellingen betaalde vergoedingen (bankkosten). 

 

       

       
5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht  

       
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.   
       
       
5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum   
       
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die 
blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de 
jaarrekening. 
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum 
worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de 
oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte 
financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. 

       
       
5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT    
       
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Geriant zich gehouden aan 
de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels. 

De externe accountant heeft hierop separaat getoetst en het beleid akkoord bevonden. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS         
           
ACTIVA           
           
           
1. Materiële vaste activa           

        
31-dec-

17  

31-dec-

16 

De specificatie is als volgt:        €  € 

           
Inventaris        0  958 
I.C.T.        0  10.190 

           
Totaal materiële vaste activa        0  11.148 

           
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt     

weer te geven:        
31-dec-

17  

31-dec-

16 

        €  € 

           
Boekwaarde per 1 januari         11.148  32.168 
Bij: investeringen        0  0 
Bij: herwaarderingen        0  0 
Af: afschrijvingen        11.148  21.020 
Af: bijzondere waardeverminderingen      0  0 
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen    0  0 
Af: terugname geheel afgeschreven activa      0  0 
Af: desinvesteringen        0  0 

           
Boekwaarde per 31 december      0  11.148 

           
           
           
Toelichting:                     
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt 
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. 
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Bestuursverslag 2017 Geriant 47 

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS         
           
           
3. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot       
           

  
t/m 

2014  2015  2016  2017  totaal 

  €  €  €  €  €  
          

Saldo per 1 januari  0  0  -14.816  0  -14.816  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Financieringsverschil boekjaar      0  9.673  9.673 

Correcties voorgaande jaren  0  0  0  0  0 
Betalingen/ontvangsten  0  0  14.816  0  14.816 

Subtotaal mutatie boekjaar  0  0  14.816  9.673  24.489  

               

Saldo per 31 december  0  0  0  9.673  9.673 

           
Stadium van vaststelling (per erkenning):         
Stadium per jaar  c  c  c  a     

         
a= interne berekening 

 

         
b= overeenstemming met zorgverzekeraars         
c= definitieve vaststelling NZa 

 

           
           

      
31-dec-

17  

31-dec-

16   
      €  € 

Waarvan gepresenteerd als: 
 

         
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort    9.673  0 
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot    0  14.816   

      9.673  -14.816   
           
           
         

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar    31-dec-17  31-dec-16 

        €  € 

           
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)  833.437  800.037 
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget    823.764  814.853 

           
Totaal financieringsverschil        9.673  -14.816   

           
         

Toelichting:                     
In 2017 heeft Geriant een financieringstekort op de WLZ-opbrengsten. 
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5.1.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING      
          
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening      
          
De raad van bestuur van Stichting Geriant heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de 
vergadering van 2 mei 2018.       
          
De raad van toezicht van Stichting Geriant heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering  
van 2 mei 2018.        
          
          
          
          
Resultaatbestemming       
          
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.   
          
          
          
          
Gebeurtenissen na balansdatum       
          
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die voldoende financiële effecten hebben 
om hier te vermelden.       
          
          
          
          
          
          
          
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders     
          
          
          
          
wg        wg        

A. Jansen  2-5-2018  E. van Duijn  2-5-2018  
voorzitter Raad van Toezicht  Lid Raad van Toezicht   
          
          
          
wg        wg        
M.C. 
Dekker  2-5-2018  

F.F. 
Lamkamp  2-5-2018  

Lid Raad van Toezicht  Lid Raad van Toezicht   
 

 
        

 
 

        
 

 
        

wg             
J.A.J. 
Vuister  2-5-2018       
directeur/bestuurder       
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5.2 OVERIGE GEGEVENS 
        

        
 



 
 

Bestuursverslag 2017 Geriant 64 

  



 
 

Bestuursverslag 2017 Geriant 65 

5.2  OVERIGE GEGEVENS      
       
       
5.2.1 Nevenvestigingen      
       
Stichting Geriant heeft geen nevenvestigingen.    
       
       
5.2.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant   
       
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina. 
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Controleverklaring van de accountant 
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