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Inleiding
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor Geriant. Oprichter en bestuurder Jan Vuister kondigde
aan met ingang van 1 januari 2019 met pensioen te zullen gaan. Daarmee kwam de organisatie
halverwege het jaar in een andere ‘stemming’, namelijk ons voorbereiden op de dingen die
zouden komen. De raad van toezicht startte de werving van een opvolger in nauwe
samenwerking met cliëntenraad, ondernemingsraad en managementteam. De vertrekkende
bestuurder werkte aan een gedegen overdracht, waaraan ik als nieuwe bestuurder veel houvast
en gemak had. Het maken van een nieuw meerjarenplan werd uitgesteld zodat de nieuwe
bestuurder begin 2019 zijn eigen accenten kan zetten op de strategie van de organisatie.
Op 17 januari 2019 kreeg Jan Vuister een welverdiend groots afscheid van medewerkers en
samenwerkingspartners, met onder andere een mooi symposium. Dank aan Jan Vuister voor zijn
grote inzet voor Geriant, maar zeker ook dank aan alle medewerkers van Geriant die zich elke
dag met passie en vakmanschap inzetten voor de mensen met dementie en hun naasten, zowel
in het werkgebied van Geriant als daarbuiten.
Geriant is een prachtige organisatie die hoog scoort op cliënten- en medewerkerstevredenheid. In
2018 werd Geriant zelfs uitgeroepen tot beste werkgever in de geestelijke gezondheidszorg. Dit
jaarverslag is door de bestuurderswisseling eigenlijk een ‘tussenverslag’. Het is een uitdaging met
die organisatie in 2019 weer door te gaan, met nieuwe plannen en hernieuwd élan. Aan mij als
nieuwe bestuurder de taak om het prachtige Geriant-schip verder te loodsen door de immer
dynamische omgeving.
Het jaarverslag 2019 wordt het eerste jaar waarin ik als nieuwe bestuurder van Geriant aan de
slag ga. Ik heb er zin in en hoop op mijn manier Geriant te besturen, met eigen accenten en ‘een
nieuw geluid’, maar met dezelfde passie, vakmanschap én resultaten. Een uitdaging die ik samen
met de hele organisatie aanga, met voortdurend het belang van cliënt en mantelzorger voor
ogen. Geriant staat onveranderd voor goede professionele hulpverlening aan mensen met
dementie en hun naasten, in nauwe samenwerking met de vele samenwerkingspartners en
zorgverzekeraars.

april 2019
Robbert Huijsman
Directeur/bestuurder
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Algemene informatie

2.1

Doelstelling
In de 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.
De missie van Geriant is: Thuis, zo lang u dat wilt.
De doelstelling is in de kwaliteitsnotitie van Geriant als volgt vertaald:
Inhoud voorop, met beide benen op de grond, hardwerkend en ontwikkelingsgericht: dat
typeert Geriant. 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 plaats voor onze cliënten
en hun familie. Maar evenzeer willen we dat zijn voor huisartsen/verwijzers, samenwerkingspartners 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 jouw 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.

2.2

Activiteiten, werkgebied en kerngegevens
Activiteiten
Geriant biedt zorg- en hulpverlening voor thuis of in een woonvorm voor 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.
Ook e-health, onder andere de internetcursus “DementieOnline” en - sinds 2017 - “Dichter
bij Dementie” maakt hier deel van uit.
•
Casemanagement:
langerdurende actieve steun en begeleiding op meerdere levensgebieden.
•
Geriant Scholing en Advies:
vraagbaak voor informatie, scholing, voorlichting en consultatie.
Werkgebied
Geriant biedt de hulpverlening in Noord-Holland Noord in de regio’s Kop van Noord-Holland,
Noord-Kennemerland (Noord en Zuid) en West-Friesland. Geriant heeft locaties in Den Helder,
Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard. Het werkgebied omvat ca. 620.000 inwoners, en ruim 11.000
mensen met dementie.
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Kerngegevens
De kerngegevens betreffen Zvw- en Wlz1-gefinancierde zorg:
Totaal aantal cliënten waaraan GGZ wordt verleend
Aantal cliënten in zorg op 1 januari van verslagjaar (a)
Aantal nieuw ingeschreven cliënten in verslagjaar (b)
Totaal aantal cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar (c=a+b)
Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar (d)
Aantal cliënten in zorg/behandeling op 31 december van verslagjaar (e=c-d)

3.896
1.996
5.892
1.897
3.995

Aantal Zvw-cliënten
Aantal Zvw-cliënten op 1 januari van verslagjaar (a)
Aantal nieuw ingeschreven Zvw-cliënten in verslagjaar (b)
Totaal aantal Zvw-cliënten in verslagjaar (c=a+b)
Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar (d)
Aantal Zvw-cliënten op 31 december van verslagjaar (e=c-d)

3.173
1.421
4.594
2.078
2.516

Aantal Wlz-cliënten
Aantal Wlz-cliënten op 1 januari van verslagjaar (a)
Aantal nieuw ingeschreven Wlz-cliënten in verslagjaar (b)
Totaal aantal Wlz-cliënten in verslagjaar (c=a+b)
Aantal uitgeschreven Wlz-cliënten in verslagjaar (d)
Aantal Wlz-cliënten op 31 december van verslagjaar (e=c-d)

723
1.882
2.605
1.126
1.479

Capaciteit
Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames,
verblijf of voor dagbehandeling
Waarvan klinische bedden (Zvw-GGZ)
Productie Zorgverzekeringswet – Basis GGZ
Aantal openstaande zorgproducten basis-GGZ op 1 januari van verslagjaar
Aantal in verslagjaar geopende zorgproducten basis-GGZ
Aantal in verslagjaar gesloten zorgproducten basis-GGZ
Aantal openstaande zorgproducten basis-GGZ op 31 december van verslagjaar
Omzet, gefactureerde zorgproducten basis-GGZ (exclusief verrekende bedragen met
verzekeraars) (ontleend aan instellingssysteem, niet uit DIS)
Productie Zorgverzekeringswet – Specialistische GGZ
Aantal openstaande DBC’s/DBC-zorgproducten op 1 januari van verslagjaar (ontleend
aan instellingensysteem, niet uit DIS)
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC-zorgproducten (ontleend aan
instellingensysteem, niet uit DIS)
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC-zorgproducten (ontleend aan
instellingensysteem, niet uit DIS)
Aantal openstaande DBC’s/DBC-zorgproducten op 31 december van verslagjaar
(ontleend aan instellingensysteem, niet uit DIS)
Omzet gefactureerde DBC’s/DBC-zorgproducten (exclusief verrekende bedragen met
zorgverzekeraars, ontleend aan instellingensysteem, niet uit DIS)
Aantal ZZP langdurige GGZ met behandeling in 2e en 3e jaar in dagen in verslagjaar

16
16

2.757
3.439
4.138
2.058
1.995.934

135
214
261
88
2.793.465
0

2.3

Juridische structuur
Geriant kent als rechtspersoon de stichtingsvorm en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37107647.

2.4

Wettelijke grondslag jaarverantwoording
Geriant kiest er voor een bestuurlijk verslag op te stellen ondanks dat dit niet wettelijk verplicht
is. De verplichting vanuit de Wtzi is komen te vervallen en vervangen door de vragenlijst die via
DigiMV2 wordt ingevuld. Het Burgerlijk Wetboek geeft aan in titel 9 dat stichtingen met een omzet
van meer dan € 12.000.000,-- een bestuursverslag moeten maken. De omzet van Geriant
overschrijdt dit bedrag in 2018 niet.
Dit document doet verslag over het boekjaar 2018. Geriant past geen segmentering toe.
Het verslag betreft de gehele Geriant-organisatie.

1

Zvw = Zorgverzekeringswet, Wlz = Wet Langdurige Zorg

2

In te zien via www.jaarverslagenzorg.nl
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2.5

Interne organisatiestructuur en personele bezetting
Organisatiestructuur
Raad van Toezicht

Cliëntenraad

Directie/bestuurder
J.A.J. Vuister (tot 1-1-2019)
R. Huijsman (vanaf 1-1-2019)

Bedrijfsbureau
Manager: L.M. Verschragen
(tot 1-1-2019)

Geriant Kop van
Noord-Holland
Manager:
I. Laagland
Beleidsarts:
M. Kooij

Geriant NoordKennemerland
Noord
Manager:
P.J. Verkade
Beleidsarts:
A. de Haas

Ondernemingsraad

Geneesheer-directeur BOPZ
M. de Bruin

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

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

Geriant-kliniek

Manager:
M. Schep
Beleidsarts:
M. Metz

Per 1 januari 2019 zal bestuurder Jan Vuister met pensioen gaan. Per die datum wordt hij
opgevolgd door Robbert Huijsman. Per 1 januari 2019 wordt Loes Verschragen als manager
bedrijfsbureau opgevolgd door Nina Zutt. Zie bijlage 1 voor overige personalia.
Kwaliteitsstatuut
Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de GGZ3 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 statuut werd
begin 2016 door het Zorginstituut Nederland opgenomen in het Register voor
kwaliteitsstandaarden. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders in de Zorgverzekeringswet
verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben.
Geriant paste daarom in 2016 het eigen professioneel statuut aan op de nieuwe eisen en
deponeerde dit conform regelgeving bij het Zorginstituut Nederland. Die keurde het goed
waarmee Geriant voldoet aan wet- en regelgeving op dit onderwerp. Het goedgekeurde
kwaliteitsstatuut is gepubliceerd op de website van Geriant. Ook is er een publieksversie gemaakt
en op de website gepubliceerd.
Personele bezetting

Aantal patiëntgebonden (GGZ-)personeelsleden in loondienst op 31-12-2018
Aantal niet-patiëntgebonden personeelsleden in loondienst op 31-12-2018
Totaal aantal (GGZ)personeelsleden in loondienst op 31-12-2018
Aantal psychiaters in loondienst op 31-12-2018

3

Aantal
132
42
174
0

Fte
85,0
28,4
113,4
0

GGZ = geestelijke gezondheidszorg
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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 de organisatie van de jaardag. Daarnaast stelt Geriant een cliëntenraadondersteuner beschikbaar. In bijlage 1 is de samenstelling van de cliëntenraad opgenomen.
(Overleg)vergaderingen
In 2018 kwam de cliëntenraad elf maal bij elkaar, waarvan zes maal met de bestuurder. 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:
•
Zorginkoop en begroting 2019
•
De rapportages van de in 2018 gehouden kwaliteitsmetingen zoals het cliëntentevredenheidsonderzoek, MICO-rapportage en rapportage interne audits
•
Jaarverantwoording 2017
•
De zorgval
•
Plan van aanpak meerjaren-beleidsplan en voorstel werkgroepen Netwerk Dementie NoordHolland Noord
•
Instrument voor inschatting veilig thuis wonen
•
Dossierinzage bij wetenschappelijk onderzoek en de nieuwe privacywetgeving
•
Medewerkerstevredenheidsonderzoek van december 2017
•
Advies herbenoeming twee leden raad van toezicht
•
Samenwerking met ketenpartners
•
Evaluatie tweejaren beleidsplan 2017–2019
•
Beleid en uitwerking informatieveiligheid
•
Visitatie artsen door Verenso in 2019
•
Lean
•
Ontwikkelen cliëntenportaal voor Geriant
•
Aanpassing folderbeleid Geriant
•
Werving nieuwe bestuurder
Een vertegenwoordiging van de cliëntenraad was aanwezig bij de strategiesessie die op 18 april
2018 werd georganiseerd. Onderwerp van deze sessie was samenwerking. Een strategiesessie is
een bijeenkomst van klein en groot managementteam waarbij ook delegaties van de cliëntenraad
en ondernemingsraad aanwezig is en waar wordt nagegaan welke strategische keuzes Geriant
maakt voor een bepaald onderwerp.
Op 19 september 2018 vond de uitwisseling plaats tussen raad van toezicht, cliëntenraad en
ondernemingsraad. Onderwerp van gesprek was de werving van een nieuwe bestuurder voor
Geriant en de bestuurlijke opdracht voor de nieuwe bestuurder. Daarnaast hadden cliëntenraad
en ondernemingsraad eenmaal een overleg.
Cliëntenraadsjaardag
Op 24 september 2018 vond de jaarlijkse cliëntenraadsdag plaats in hotel Jules, Heerhugowaard.
Doel is contact tussen achterban en cliëntenraad. Er werden bijna vierhonderd cliënten en
mantelzorgers ontvangen. Psycho-gerontoloog Huub Buijssen hield een lezing met als thema
“Tips voor meer begrip en tevredenheid bij dementie.” Buijssen vertelde over de diepere zin en
betekenis die schuil gaat achter de vaak vreemde en zinloos lijkende uitspraken en gedragingen
van mensen met dementie. Mensen met dementie hebben behoeften en verlangens als iedereen,
maar uiten ze alleen anders dan voorheen.
Hei-dag cliëntenraad
Op 31 oktober 2019 hield de cliëntenraad een hei-dag waarbij de functionaris
gegevensbescherming van Geriant een toelichting gaf op de toepassing van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming bij Geriant. Daarnaast werd een bezoek gebracht aan een
nieuwe woonvorm voor ouderen in Den Helder.
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Zorgval
Op advies van de cliëntenraad heeft Geriant een rondvraag uitgezet bij alle gemeenten in het
werkgebied. Het doel was vast te stellen welke maatregelen de betreffende gemeente had
genomen om de gevolgen van de zogenaamde zorgval voor hun inwoners te beperken. De
zorgval is de situatie dat een cliënt bij het verkrijgen van een Wlz-indicatie minder zorg krijgt
maar meer eigen bijdrage moet betalen in vergelijking met de situatie dat de hulpverlening nog
werd gefinancierd vanuit de Zvw. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een thuiswonende cliënt een Wlzindicatie verwerft omdat opname in een verpleeghuis noodzakelijk wordt. Het betreft dan de
periode dat de Wlz-indicatie is afgegeven maar de cliënt nog thuis is in afwachting van een plek
in een woonvoorziening.
Werving nieuwe bestuurder
De cliëntenraad participeerde in de adviescommissie bij de werving van de nieuwe bestuurder.
Ondernemingsraad
In 2018 vonden er acht overlegvergaderingen plaats tussen ondernemingsraad en directie. De
ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht hadden op 18 september de jaarlijkse
uitwisseling. Ondernemingsraad en cliëntenraad hadden eenmaal een gezamenlijke
overlegvergadering. Een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad was aanwezig bij de
strategiesessie op 18 april 2018 over samenwerking. De ondernemingsraad publiceerde een eigen
jaarverslag voor alle medewerkers van Geriant.
Instemmingsverzoeken
De ondernemingsraad stemde in met de volgende onderwerpen:
•
Ziek- en herstelmeldingsregeling
•
Reglement omgaan met vertrouwelijke informatie
•
FWG-functiebeschrijving functionaris gegevensbescherming
•
Instemmingsverzoek accreditatie kwaliteitsregister V&V dementieverpleegkundigen
•
Geactualiseerd stagebeleid 2017–2019
Adviesaanvragen:
De ondernemingsraad adviseerde positief over de volgende onderwerpen:
•
Aangepaste kadernotitie informatieveiligheid naar aanleiding van de nieuwe privacywetgeving
•
Privacyreglement voor cliënten
Besproken onderwerpen
•
Uitkomst medewerkerstevredenheidsonderzoek van december 2017
•
Begroting 2019, jaarverantwoording 2017
•
Evaluatie roosterprogramma Geriant-kliniek
•
Evaluatie bedrijfsarts
•
Incompany-opleiding tot casemanagers
•
Evaluatie project DigiContact
•
Zorgverkoop 2019
Werkklimaat
De ondernemingsraad nam het initiatief tot het instellen van een werkgroep werkklimaat. In de
werkgroep hadden vertegenwoordigers van zowel de ondernemingsraad als de Geriantorganisatie zitting. De werkgroep bracht in 2018 een advies uit waarbij zeven actiegebieden
werden gekozen die in alle teams spelen op het gebied van draagkracht en draaglast. Het advies
zal worden gebruikt voor het formuleren van organisatie-breed beleid. Daarnaast stelden de
organisatieonderdelen een actieplan op voor het eigen organisatieonderdeel.
Ondernemersovereenkomst
De ondernemingsovereenkomst werd aangepast aan de nieuwe CAO VVT 2018-2019. Daarnaast
werden de onderwerpen als werkklimaat, accreditatie casemanagers en informatieveiligheid
benoemd in de aangepaste ondernemingsovereenkomst. Ondernemingsraad en bestuurder
ondertekenden de aangepaste overeenkomst.
Werving nieuwe bestuurder
De ondernemingsraad participeerde in de adviescommissie bij de werving van de nieuwe
bestuurder.
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3

Belangrijkste elementen gevoerde beleid
Eind 2016 werd de koers van de organisatie beschreven in het tweejaren beleidsplan 2017–2019.
Dit tweejaren beleidsplan zal begin 2019 worden geëvalueerd waarna de nieuw aangetreden
bestuurder een nieuw meerjaren-beleidsplan gaat ontwikkelen met de organisatie.

3.1

Beleid en kwaliteit
Wijziging beleidscyclus
Geriant paste in 2017 de beleidscyclus aan, namelijk door te gaan werken met een tweejarenplan
in plaats van met een meerjaren-beleidsplan in combinatie met jaarplannen. Daarnaast werd er
een format ingevoerd waarmee managers ieder halfjaar rapporteren. Doel van de halfjaarsrapportages was meer nadruk te leggen op de stappen ‘check’ en ‘act’ uit de verbetercirkel.

3.2

Organisatie
Lean in zorgprocessen
De leden van het managementteam werden geschoold in de lean-methodiek. Gedurende 2018
zijn er met drie teams pilots gedaan. Deze zullen in het voorjaar van 2019 worden geëvalueerd
waarna wordt besloten of lean past binnen de Geriant-cultuur.
Samenwerking
Geriant hield in 2018 een strategiesessie over samenwerking. Samenwerking is essentieel voor
goede dementiezorg. De (nieuwe) samenwerkingen op strategisch, tactisch en operationeel
niveau werden in kaart gebracht. De samenwerkingen werden gecategoriseerd naar nieuwe
koersverleggende projecten en te onderhouden samenwerkingen.
Geriant ging in 2018 in gesprek met ketenpartners in West-Friesland en Noord-Kennemerland
over samenwerking en het bundelen van kennis en kunde. Een van de resultaten is het
samenstellen van gezamenlijke teams en samenwerking met huisartsen om zo de kwaliteit van
hulpverlening voor cliënten en mantelzorgers te verbeteren. In 2018 werden deze
samenwerkingen uitgewerkt. De verwachting is dat er in 2019 pilots van start gaan.
‘Gezond voor elkaar’ in de Kop van Noord-Holland is een initiatief van Omring, GGD Hollands
Noorden en HKN (huisartsen). Er sloten in totaal 22 organisaties aan, zo ook Geriant, bij het
initiatief tot een netwerk dat werkt aan een gezonde regio, op geleide van het concept van
‘positieve gezondheid’ (Machteld Hüber).
Geriant Scholing en Advies
Omdat preventie of scholingsactiviteiten niet meer worden gefinancierd vanuit de overheid
besloot Geriant scholing en advies te gaan aanbieden tegen kostprijs. Als deskundige op het
onderwerp dementie ziet Geriant dit als belangrijke taak daar het de kwaliteit van hulpverlening
aan mensen met dementie bevordert. Er werd voor dit organisatieonderdeel in 2017 al een
kwaliteitscommissie in het leven geroepen met als doel het bewaken en bevorderen van de
kwaliteit van de aangeboden scholingen. De commissie adviseert over de inhoud en werkvormen
van cursussen, de samenstelling van de docentenpool, de logistiek en randvoorwaarden.
Scholing en advies ondersteunde in 2018 onder andere een aantal gemeenten in het werkgebied
bij het dementievriendelijk worden.

3.3

Inhoud
Digitale hulpverlening
In 2018 werd er een proef gedaan met DigiContact. Dit houdt in dat cliënten of mantelzorgers via
een tablet dag en nacht in contact kunnen komen met een hulpverlener. Voor deze pilot werd
samengewerkt met Philadelphia die dit format heeft ontwikkeld. Uiteindelijk bleek dat cliënten en
mantelzorgers niet snel te motiveren waren aan deze proef mee te doen. Het ontbreken van een
internetverbinding of het gebrek aan digivaardigheid bleken hieraan ten grondslag te liggen. De
cliënten en mantelzorgers die wel aan de proef meededen, waren positief over DigiContact.
In 2018 werd de e-learning voor mantelzorgers ‘Dichter bij dementie’ geactualiseerd. Daarnaast
werden zowel ‘Dichter bij dementie’ als de digitale hulpverleningsmodule DementieOnline
aangepast aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving.
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Inbreng van cliënten
Een werkgroep heeft een advies opgesteld over de implementatie van ‘Samen beslissen’ ofwel
Shared Decision Making in de hulpverlening van Geriant. Dat onderwerp staat niet op zichzelf en
heeft relaties met een aantal andere zaken zoals de herziening van het behandelplan en de
methodiek van zorgdimensies die Geriant in de diagnostiek hanteert. Geriant pakt dit brede
onderwerp gefaseerd aan, het project loopt door in 2019.
Geriant-kliniek
De kliniek realiseerde in 2018 een visiedocument, als uitgangspunt bij het ontwikkelen van nieuw
beleid in de kliniek. Het visiedocument is beschikbaar gesteld op de website van Geriant. Ook
behaalde de kliniek het Waarborgzegel fixatievrije instelling met één ster, uitgegeven door IDé.
Eind 2019 verloopt dit certificaat verlopen en wordt verlenging aangevraagd.
Gedurende 2018 werd er in de Geriant-kliniek onderzoek gedaan naar het terugdringen van het
gebruik van psychofarmaca door het gebruik van de ‘Sta-op’-methode. Dit leidde tot het beleid de
‘Sta-op’-methode vaker toe te passen bij onbegrepen gedrag bij dementie.
De kliniek investeerde verder in kennis en kunde door een nieuwe aanpak van valpreventie te
introduceren, intervisie, thema-middagen, scholing en de aanwezigheid van een psychiater bij het
MDO.
De ontslagprocedure voor cliënten werd aangepast. De kliniek nodigt medewerkers van vervolgsettingen uit voor het geven van een goede persoonlijke overdracht en biedt deze ketenpartners
ook ‘nazorg’.
3.4

Randvoorwaarden
Medewerkers
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In december 2017 werd er een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Effectory.
De respons was 94,2%. De uitslagen werden in de tweede week van januari 2018 gepresenteerd.
De algehele tevredenheid scoorde een 8,5 (vorige meting: 8,1). Verder werd er gekeken naar
‘bevlogenheid’ (8,0), ‘betrokkenheid’ (9,0) en ‘werkgeverschap’ (8,5). Geriant verwierf hiermee
de titel beste werkgever in de sector geestelijke gezondheidszorg en het keurmerk beste
werkgever 2017-2018.
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Uitbreiding formatie casemanagers
De begroting voorzag in een groei van de formatie van casemanagers. De werving daarvan werd
in december 2017 ingezet. Gezien de beschrijving van het nieuwe expertisegebied voor
casemanagers werd expliciet geworven op het profiel HBO-V. Negen nieuw aangestelde
casemanagers zijn in 2018 gestart met een incompany opleiding tot casemanager. Bij deze
scholing sloten ook vijf casemanagers aan die al langer in dienst waren bij Geriant. Na afronding
van deze opleiding vindt registratie plaats in het deskundigheidsgebied dementieverpleegkundige
van het kwaliteitsregister van V&VN. Registratie in dit register wordt door Geriant verplicht
gesteld.
Scholing
Alle hulpverleners van Geriant volgden in 2018 een scholing MCG (methode coachende
gesprekstechniek) door Huub Buijssen. Er is bij deze gesprekstechniek een implementatiemethodiek ontwikkeld en Geriant besloot mee te werken aan een pilot met deze methodiek in
twee teams. De methodiek bestaat eruit dat hulpverleners gedurende 21 dagen, dagelijks een
bericht ontvangen met diverse inhoud. Deze berichten stimuleren de hulpverlener om de
gespreksmethodiek toe te passen, eigen te maken en voorkomen terugval in ‘oud’ gedrag.
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4

Risico’s, onzekerheden en risicobeheersing
Geriant heeft een systematiek voor risicomanagement ontwikkeld en vastgelegd in de
beleidsnotitie ‘Kwaliteit als fundament’ (2017). Deze methodiek zal in 2019 worden vervangen
door een evidence based methodiek.

4.1

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, deze wordt nu veelal vergoed via de Zvwaanspraak wijkverpleging. In veel regio’s kwam daardoor het casemanagement dementie in het
gedrang, werden casemanagers vervangen door wijkverpleegkundigen, ontstonden wachtlijsten
of was er helemaal geen casemanagement meer beschikbaar. Daarom werd in 2017 door de
staatssecretaris het landelijk actieplan dementie ingezet. Doel was er voor te zorgen dat iedereen
die de diagnose dementie heeft, kan beschikken over een casemanager, zonder wachttijden.
De Nationale Ombudsman publiceerde eind november 2018 haar rapport ‘Borg de zorg’. Dit
rapport doet verslag van het onderzoek naar knelpunten die mensen met dementie en hun
mantelzorgers ervaren bij de toegang tot zorg en ondersteuning. Tijdens hun ziekteproces
hebben zij langdurig behoefte aan voorzieningen die worden geleverd en gefinancierd vanuit de
verschillende zorgwetten. De ombudsman concludeert dat mensen met dementie en hun
mantelzorgers bij de overheid tegen onredelijke drempels aanlopen en verstoken blijven van de
ondersteuning die nodig is. Dat komt doordat:
•
Het zoeken naar de juiste zorg bij dementie onnodig tijdrovend en ingewikkeld is;
•
De zorgwetten met elkaar botsen of niet aansluiten;
•
Mensen met dementie en hun mantelzorgers (praktische) informatie over de
zorgmogelijkheden missen;
•
Mensen met dementie en hun mantelzorgers te weinig een beroep kunnen doen op een
casemanager dementie.

4.2

Risico’s en onzekerheden: krappe arbeidsmarkt
Zoals ook elders in Nederland kampt Noord-Holland-Noord met arbeidsmarktproblematiek. Er
werd daarvoor vorig jaar al een regionaal convenant overeengekomen, waarin er ruim
driehonderd extra opleidingsplaatsen moeten komen voor verzorgenden en verpleegkundigen.
Geriant is deelnemer, zij het dat wij geen opleiding hebben, maar wel kennis en kunde en in
beperkte mate stages kunnen bieden.

4.3

Risico’s en onzekerheden: Zvw/Wmo versus Wlz
Dementiehulpverlening wordt gefinancierd via de Zvw (GGZ en wijkverpleging), Wmo en Wlz
(VPT, MPT en intramuraal). Deze ‘schotten’ maken de financiering ondoorzichtig voor cliënten en
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 de hulpverlening uit de Zvw wordt gefinancierd, loopt Geriant het risico dat die al
gestartte hulpverlening niet wordt vergoed uit de Wlz, zonder dat zij daar invloed op uit kan
oefenen. Het jaar 2017 werd daarom gebruikt om in kaart te brengen welke cliënten een
Wlz-indicatie hebben. In 2018 werd door zorgverzekeraars aangekondigd dat er strenger
gecontroleerd zou gaan worden op dubbele declaraties in zowel Wlz als Zvw. Dit heeft geleid tot
een verschuiving van Zvw naar Wlz. Daaruit kwamen ook financiële consequenties voort.
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.
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4.4

Risico’s en onzekerheden: wet- en regelgeving
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 mogelijk per 1 januari 2020 van kracht en
zullen bij Geriant gevolgen hebben voor dwangopnames zowel in de Geriant-kliniek als van
thuiswonende cliënten die casemanagement ontvangen. De Wvggz zal voor GGZ-instellingen
gaan gelden, de Wzd voor psychogeriatrie. Onderzocht moet worden welke wet van toepassing is
voor de Geriant-kliniek en of die ook het beste past bij onze doelgroep.
De geneesheer-directeur BOPz Carla Sluijter ging met pensioen. Zij werd per 1 juni 2018
opgevolgd door Marja de Bruin. Om de implementatie van de nieuwe dwangwetgeving te
faciliteren, wordt zij ondersteund door twee waarnemers.
Informatieveiligheid
De wet- en regelgeving rondom informatieveiligheid werd in 2018 strenger, mogelijke boetes
werden hoger. In mei 2018 moest worden voldaan aan de regels uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Het is nu van belang ervoor 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. Per 1 mei 2018 werden een functionaris gegevensbescherming en een waarnemend
functionaris gegevensbescherming benoemd. Geriant liet door een extern bureau een Privacy
Maturity Scan uitvoeren en pakte de aanbevelingen uit het rapport daarvan op. Zo werd de
beleidsnotitie informatieveiligheid geactualiseerd, werd er een verwerkingsregister gemaakt,
werden bewerkersovereenkomsten afgesloten, kreeg iedere medewerker de beschikking over een
afsluitbare postlocker, werd een incidentenregister geopend en werd een bewustwordingscampagne voorbereid. Daarbij moeten alle medewerkers in januari 2019 een e-learning
doorlopen waarin de afspraken uit het reglement omgaan met privacygevoelige informatie
worden aangeboden. Daarnaast werd het toestemmingsformulier voor cliënten en mantelzorgers
aangepast, werd er een privacyreglement op de websites van Geriant gepubliceerd en werd
voorlichtingsmateriaal voor cliënten en mantelzorgers gemaakt. Ook de autorisatiestructuur van
het ECD is aangescherpt.
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5

Bestuur en toezicht

5.1

Governancecode zorg
Per 1 januari 2017 werd de nieuwe versie van de governancecode zorg van kracht. Uitgangspunt
van deze vernieuwde code is dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor
goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt Geriant de zeven principes uit de governancecode
die ook breed gedragen zijn in de sector. De code is een instrument om de governance zo in te
richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de
maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.
Uitgaande van haar basiswaarden (zie paragraaf 2.1) zijn de doelstellingen van Geriant
vastgelegd in de statuten. Deze werden in 2017 geactualiseerd op geleide van de nieuwe
governancecode en begin 2018 gepasseerd bij de notaris. 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 Geriant 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 in teamverband als individueel. De
raad-van-toezicht-leden leggen de voortgang van hun bijscholingen vast in de daarvoor door de
NVTz beschikbaar gestelde online tool.
Geriant is bewust ingericht als een ‘platte’ organisatie, met korte overleg- en besluitvormingslijnen. Dat geldt ook voor de verbinding met de cliëntenraad en ondernemingsraad, die relatief
dicht bij de besluitvorming staan en in de afwegingen worden betrokken.
Zowel de basiswaarden als de doelstellingen hebben direct hun vertaling gevonden in het
kwaliteitsbeleid van Geriant.

5.2

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 waarbij werd
bepaald dat honorering in klasse IV zou kunnen plaatsvinden. Echter, bewust en met wederzijdse
instemming, is besloten om klasse III toe te passen. De honorering bevindt zich ruim binnen de
WNT-normen.

5.3

Onkostenvergoedingen
In de raad-van-toezicht-vergadering van 8 november 2017 werd het beleid voor onkostenvergoeding van de bestuurder afgesproken en vastgelegd. De bestuurder heeft recht op dezelfde
vergoeding van reiskosten, opleidingskosten en andere kosten zoals deze ook voor de
medewerkers van Geriant gelden. Bijzondere uitgaven worden vooraf getoetst door de voorzitter,
dan wel de voltallige raad van toezicht.
De raad-van-toezicht-leden declareerden gezamenlijk een bedrag van € 4.552,-- aan
opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten. Hiervan was een bedrag van € 3.920,-voor opleidingskosten. De raad van bestuur declareerde een bedrag van € 2.079,-- aan
opleidingskosten, reiskosten, representatiekosten en overige kosten. Hiervan was een bedrag van
€ 1.707,-- voor reiskosten, conform de regeling zoals die ook geldt voor medewerkers van
Geriant.

5.4

Raad van toezicht
In 2018 bestond de raad van toezicht uit vier leden. Zie bijlage 1 voor de samenstelling.
Gedurende 2018 was er één vacature binnen de raad van toezicht. De raad besloot invulling van
deze vacature uit te stellen tot 2019. Aanvullend op de expertise van de nieuwe bestuurder, kan
de raad alsdan kiezen voor het expertisegebied voor het nieuwe raad-van-toezicht-lid.
In de raad van toezicht vergadering van 2 mei 2018 werden de heer Jansen en mevrouw
Lamkamp voor een tweede en laatste termijn herbenoemd met een positief instemmingsadvies
van de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
De raad van toezicht kwam in 2018 zes maal bijeen. De bestuurder was daarbij aanwezig. De
vergaderingen vonden plaats aan de hand van het bestuurlijk verslag opgesteld door de
bestuurder.
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Het bestuurlijk verslag bevat de risico-inventarisatie en –evaluatie op strategisch niveau aan de
hand van de volgende onderwerpen:
•
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.
Onder leiding van een externe deskundige evalueerde de raad van toezicht het eigen functioneren
in een besloten deel van de vergadering op 31 januari 2018. Daarbij werden de uitgangspunten
van de nieuwe governancecode gehanteerd. De raad van toezicht heeft op basis daarvan haar
visie op toezicht verder gespecificeerd. 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 heeft in 2018 een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en
uitgevoerd zowel voor de raad van toezicht als collectief als voor de individuele leden. Zo kan
worden voldaan aan de accreditatie-eisen voor toezichthouders en bestuurders. Omdat de
bestuurder per 1 januari 2019 Geriant zou verlaten (zie paragraaf 5.5), werd hij niet
meegenomen in dit scholings- en ontwikkelingsprogramma. Dat zal voor de nieuwe bestuurder
wel het geval zijn.
In de mei-vergadering was de accountant aanwezig voor een toelichting op de controle van de
jaarverantwoording 2017. De financieel manager was hierbij aanwezig. De raad van toezicht
evalueerde vervolgens het functioneren van de accountant. De raad van toezicht had in
september een uitwisseling met cliëntenraad en ondernemingsraad aan de hand van de
bestuurlijke opdracht aan de nieuw te werven bestuurder en de door de raad van toezicht
ontwikkelde visie op governance.
5.5

Bestuurder
Geriant heeft een eenhoofdig bestuur. In 2018 kondigde de bestuurder Jan Vuister zijn vertrek
per 1 januari 2019 aan. De raad van toezicht nam daarom een wervings- en selectiebureau in de
arm om de werving van een nieuwe bestuurder te faciliteren. Bij de werving werden zowel
ondernemingsraad als cliëntenraad als een delegatie van het managementteam betrokken. De
raad van toezicht kon deze wervings- en selectieprocedure met succes afronden en stelde
Robbert Huijsman per 1 januari 2019 aan als nieuwe bestuurder van Geriant. Op 17 januari 2019
zal een afscheidssymposium worden gehouden voor de vertrekkend bestuurder Jan Vuister.
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6

Kwaliteitsbeheersing

6.1

Kwaliteitssysteem
Geriant heeft onder andere een HKZ-GGZ-certificaat (vernieuwde versie 2015). We toetsten het
kwaliteitssysteem aan de nieuwe eisen van de norm. Vervolgens toetste de externe auditor van
DEKRA het kwaliteitssysteem en verwierf Geriant het HKZ-kwaliteitscertificaat voor de GGZ,
versie 2015. De externe auditor constateerde geen tekortkomingen. Hierna worden de
onderwerpen besproken die nieuw zijn ten opzichte van de voorgaande versie van de HKZ-norm:
Stakeholders en context
Geriant moet zich de vraag stellen welke stakeholders invloed hebben op het vermogen van de
organisatie om goede zorg- en dienstverlening te leveren. De uitkomsten hiervan worden
meegenomen in haar risicomanagement. Daarnaast is de context, waarin een organisatie zich
bevindt, belangrijk.
Geriant voerde al in 2017 een stakeholderanalyse uit. In 2018 volgde een strategiesessie over
samenwerking. De resultaten van de stakeholderanalyse werden opgenomen in de aangepaste
beleidsnotitie ‘Kwaliteit als fundament’ waarin het kwaliteitsbeleid van Geriant is beschreven.
Risico’s en kansen
De organisatie dient op verschillende niveaus risico-inventarisatie uit te voeren. In de nieuwe
versie van de HKZ-norm is daar het organisatieniveau aan toegevoegd.
Het bestaande systeem van risico-inventarisatie wordt in paragraaf 6.2 nader toegelicht.
Leiderschap, verantwoordelijkheid directie (top-management)
Het management moet leiderschap en betrokkenheid tonen ten aanzien van de klantgerichtheid
en het kwaliteitsbeleid. Het leiderschap moet ook tot uiting komen in de betrokkenheid bij en het
stimuleren van het beleid ten aanzien van de verbetercyclus.
De bestuurder heeft bij Geriant een centrale en leidende rol als het gaat om het kwaliteitsbeleid.
Hij herschreef de beleidsnotitie ‘Kwaliteit als fundament’, is voorzitter van de jaarlijkse kwaliteitsreview en zorgt er voor dat de kwaliteitscyclus en managementcyclus geïntegreerd verlopen. De
managers van de onderdelen zijn verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid in hun organisatieonderdeel. Deze lijnverantwoordelijken worden geadviseerd en ondersteund door de beleidsmedewerker.
Beschrijven van processen
Zorginstellingen verkrijgen het HKZ-keurmerk wanneer zij aan de eisen uit de HKZ-norm
voldoen. Hierbij is het van belang dat zij kan aantonen dat zij in staat is om systematisch te
verbeteren. In Rubriek 1 van de HKZ-normen verviel de eis dat processen zonder meer
beschreven moeten worden. Het uitgangspunt zijn de cruciale processen. Wat zijn de risico’s en
mogelijkheden bij deze processen en hoe zorgen we ervoor dat deze processen doeltreffend
verlopen? Wat moeten we hierover afspreken? Welke afspraken moeten in het kader van
risicobeheersing worden vastgelegd?
Geriant kiest er voor de organisatiedocumentatie vast te leggen in een kwaliteitshandboek zodat
de werkwijze van Geriant voor alle medewerkers toegankelijk is. Tevens worden de documenten
daarin frequent getoetst op actualiteit. Het kwaliteitshandboek van Geriant is daarmee niet alleen
een beschrijving van het kwaliteitssysteem maar bevat ook de organisatiedocumentatie.
Personeel en kennis
Geriant heeft voor iedere functie vastgelegd welke kennis op welk niveau aanwezig moet zijn.
Daarnaast is in 2018 besloten dat de casemanagers zich moeten registreren in het kwaliteitsregister van V&VN, en specifiek in het deskundigheidsgebied dementieverpleegkunde. Dit
kwaliteitsregister werd opgezet tegelijk met het verschijnen van het expertisegebied voor
casemanagement begin 2018. Gevolg hiervan is dat zij aan de landelijk vastgestelde opleidings-,
ervarings- en bijscholingsnorm moeten voldoen en dit actief moeten aantonen. In samenwerking
met Gerion werd er een scholing tot casemanager dementie georganiseerd die in september 2018
van start ging. In 2019 zal er een strategisch scholingsplan worden opgesteld.
Artsen en GZ-psychologen hebben al sinds jaar en dag een eigen accreditatiesysteem.
Daarnaast heeft Geriant met het intranet ‘Snelbinder’ een platform om kennis te delen en
informatie op te zoeken. Hierin is bijvoorbeeld het handboek en het werkboek ziektediagnostiek
bij dementie en zorgdiagnostiek bij dementie opgenomen.
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Kwaliteitssysteem: doel of middel
Het kwaliteitssysteem gezien als een instrument in dienst van het sturen van de organisatie in de
door de organisatie gekozen strategische richting. Een strategische richting, die rekening houdt
met de wensen en verwachtingen van haar klanten. Geriant laat zich bij al haar handelen leiden
door het belang van de cliënt en diens naaste(n).
Geriant heeft de kwaliteitscyclus geïntegreerd in de managementcyclus. Zo worden onder andere
alle kwaliteitsmetingen gebruikt als input voor het jaarplan en het meerjaren-beleidsplan. Dat
wordt besproken in de jaarlijkse kwaliteitsreview. Deze vindt plaats in november, voordat nieuwe
jaarplannen en de begroting worden opgesteld. Op die manier kunnen verbeteracties vertaald
worden naar jaar- en meerjaren-plannen en kan er zo nodig geld worden gereserveerd in de
begroting.
Afwijkingen
Afwijkingen worden geregistreerd via de MICO-meldingsprocedure. Managers nemen hier actie op
en koppelen die acties terug in hun halfjaarsrapportages. De MICO-commissie geeft tweemaal per
jaar een rapport uit over de ontvangen meldingen en adviseert over verbeteracties.
Bij MICO-meldingen over informatieveiligheid wordt er ook beoordeeld of het een data-lek betreft
en of dit data-lek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kwaliteitshandboek en documentatie
Geriant heeft geen wijzigingen doorgevoerd in het kwaliteitssysteem als het gaat om vastleggen
van documentatie en registraties.
6.2

Risico-inventarisatie en –evaluatie en vertaling naar beleid
De door Geriant ontwikkelde methodiek van risico-inventarisatie en –evaluatie is vastgelegd in de
beleidsnotitie ‘Kwaliteit als fundament’.
Geriant houdt jaarlijks een prospectieve en retrospectieve risico-inventarisatie tijdens de
kwaliteitsreview. Er wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd op de documenten in het
kwaliteitshandboek. Deze laatste risico’s worden ‘vertaald’ naar een checklist bij dat document.
Op cliëntniveau wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd aan de hand van een aantal
methodieken: onder andere aan de hand van de twaalf zorgdimensies (zie handboek
zorgdiagnostiek dementie van Geriant), de door Geriant ontwikkelde checklist veiligheid thuis en
met het val-protocol in de Geriant-kliniek. Tijdens de jaarlijkse kwaliteitsreview worden risico’s
geïnventariseerd, gewogen en zo nodig vertaald naar acties.
Geriant gaat in 2019 over naar een evidence based methodiek van risico-management.

6.3

Cliëntveiligheid
Geriant hanteert een gericht cliëntveiligheidsbeleid. De onderwerpen hiervan zijn medicatieveiligheid, dwang en drang, agressie, co-morbiditeit, 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 MICO4meldingen.
Medicatieveiligheid
Voor medicatieveiligheid werkt de Geriant-kliniek aan onderwerpen als verbeteren van
communicatie met de apotheek, voorkomen van afleiding tijdens het uitdelen van medicatie,
toezicht houden tijdens de inname van medicatie, verhelderen van afspraken rond het toedienen
van verborgen medicatie en vergroten van kennis over medicatie onder medewerkers.
Daarnaast is besloten het elektronisch voorschrijfsysteem binnen het ECD te vervangen door een
ander systeem omdat het huidige systeem het voorschrijfproces onvoldoende ondersteunt.
Informatieveiligheid
Per mei 2018 werd de Europese privacywet AVG van kracht. Zie hiervoor paragraaf 4.4.
Daarnaast bleek uit de MICO-incidentmeldregeling dat zich een aantal data-lekken voordeed in de
vorm van mailen van privacygevoelige informatie naar de verkeerde persoon. Deze incidenten
werden getoetst aan de criteria uit de richtlijn melden data-lekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens en één incident werd naar aanleiding van die toetsing daadwerkelijk als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er werden afspraken gemaakt ter voorkoming van
data-lekken via e-mail en medewerkers kregen handvatten aangereikt hoe om te gaan met
e-mailen van privacygevoelige informatie.

4

MICO = intern system voor het melden van incidenten in de cliëntenzorg en organisatie
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Verder wordt maandelijks de zogenaamde breaking-the-glass-procedure in het ECD gemonitord.
Het betreft hulpverleners die een ECD inzien van een cliënt waarbij zij niet direct betrokken zijn.
Dat kan in bepaalde situaties nodig zijn zoals vakantie/ziektevervanging van een collega.
Dwang en drang
Geriant evalueert tweemaal per jaar de toepassing van de wet BOPz, zowel in de Geriant-kliniek
als ambulant. Daarbij wordt nagegaan of de vertaling van deze wet naar werkwijzen, regelingen
en voorlichtingsmateriaal voldoet aan de wettelijke eisen en de behoeften van cliënten en
mantelzorgers. Ook wordt er inhoudelijk gekeken naar het aantal maal dat Geriant-cliënten te
maken krijgen met toepassing van deze wet. Zie hiervoor bijlage 3, uitkomstmaat 8).
Calamiteiten/suïcides
In 2017 deed zich een aantal casussen voor waarbij mogelijk de veiligheidsrisico’s in de
thuissituatie onvoldoende waren onderkend. Naar aanleiding hiervan ontstond de behoefte aan
een praktisch handvat, dan wel checklist, waarmee in de praktijk gewerkt zou kunnen worden. In
2017 ontwikkelde Geriant een checklist die in 2018 werd geïmplementeerd.
6.4

Inbreng cliënten en mantelzorgers
Cliëntentevredenheidsonderzoek
Geriant stuurt alle mantelzorgers van uitgeschreven cliënten een tevredenheidsenquête toe. Dit
gebeurt ook op het moment dat een cliënt wordt ontslagen uit de Geriant-kliniek. Tweemaal per
jaar wordt er door een onafhankelijk extern bureau een rapportage opgesteld met de resultaten
van deze cliëntentevredenheidsenquêtes. Zie bijlage 3, uitkomstmaat 1 voor het cliëntentevredenheidscijfer.
Cliëntenraad
Geriant heeft een cliëntenraad conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De
raad adviseert gevraagd en ongevraagd over het Geriant-beleid en het aanbod.
Zorgkaart Nederland
Cliënten kunnen op de website van Zorgkaart Nederland hun ervaringen beoordelen met zorgorganisaties. Een enkele keer plaatst een cliënt of mantelzorger een reactie over Geriant. Dit zijn
er echter maar een paar. Geriant probeert cliënten en mantelzorgers te motiveren hun reactie op
Zorgkaart Nederland te plaatsen. Zo liggen er folders in wachtruimtes en is een verwijzing naar
deze website opgenomen in de algemene brochure van Geriant. De mate waarin Geriant
activiteiten onderneemt om het gebruik van Zorgkaart Nederland onder de aandacht te brengen,
is één van de prestatie-indicatoren wijkverpleging.

6.5

Interne beheersing van processen en procedures
De processen en procedures binnen Geriant, inclusief de daarvoor benoemde eigenaren, zijn
vastgelegd in het kwaliteitshandboek dat ook de organisatiedocumentatie bevat. Dit handboek is
voor alle medewerkers via intranet (‘Snelbinder’) digitaal toegankelijk. De processen worden
tweemaal per jaar getoetst door een intern auditteam en éénmaal per jaar door een externe
auditor van een daartoe geaccrediteerde organisatie (DEKRA). De resultaten van de processen
worden gemonitord aan de hand van een set aan managementinformatie en zo nodig bijgestuurd.

6.6

Meting van resultaten
Geriant heeft een set aan verschillende ‘meters’ beschikbaar voor het meten van uitkomsten en
resultaten. Dit zijn onder andere: (1) de uitkomstmaten Geriant, (2) de landelijke prestatieindicatoren voor de GGZ en de wijkverpleging en (3) routine outcome monitoring (ROM) in de
GGZ (zie bijlagen 2 en 3).
Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren geestelijke gezondheidszorg
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-indexen5 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

5

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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•

dementie erkend te krijgen voor het aanleveren van deze prestatie-indicatoren, maar dat is
tot op heden niet gelukt.
Effectiviteitsindicatoren
Dit betreft de resultaten van de Routine Outcome Monitoring (ROM) en worden door Geriant
aangeleverd bij het SBG. Geriant gebruikt de HoNOS-65 als ROM-instrument. Per
1 januari 2018 verviel de EDIZ als ROM-instrument en kon naar eigen keuze de DQI of
HoNOS-65 worden gebruikt. Het eerste half jaar gold als overgangsperiode waarin de
voormeting zowel als de eindmeting nog met de EDIZ kon worden gedaan. Vanaf 1 juli 2018
werd de HoNOS-65 alleen nog gebruikt voor afname bij nieuw aangemelde cliënten.
Eén ambulant team hanteert de kwaliteitsindicatoren dementie van Vilans.
Met ingang van 2019 zal het SBG worden opgeheven en deels opgaan in het nieuwe
kwaliteitsinstituut AKWA. Vanaf 1 mei 2019 zal Geriant daar weer de ROM-gegevens gaan
aanleveren. Daarvoor is het nodig schriftelijke toestemming van cliënten of mantelzorgers te
verkrijgen. In het voorjaar van 2019 zal een mailing worden opgesteld en het
toestemmingsformulier worden aangepast.

De voor Geriant van toepassing zijnde prestatie-indicatoren zijn opgenomen in bijlage 2.
Prestatie-indicatoren worden ingebracht in de jaarlijkse kwaliteitsreview. Op basis van diverse
kwaliteitsmetingen en de evaluatie van voorgaand (meer)jarenplan wordt een plan gemaakt voor
de komende beleidsperiode.
Prestatie-indicatoren Wijkverpleging
Geriant levert de verplichte landelijke prestatie-indicatoren voor wijkverpleging aan. Het gaat
hierbij om drie indicatoren:
•
Inspanning Zorgkaart Nederland
Gevraagd wordt of de organisaties een actief beleid voeren om het aantal waarderingen op
Zorgkaart Nederland op te hogen. Zie hiervoor paragraaf 6.4.
•
Promotor score
Dit is het percentage cliënten/cliëntvertegenwoordigers dat een 8, 9 of 10 geeft op de NPSvraag "Zou u deze instelling bij uw vrienden en familie aanbevelen?” De promotorscore was
92% in 2018 en 81% in 2017.
•
Systematische en geautomatiseerde registratie zorginhoudelijke cliëntgegevens
Zorgaanbieders registreren gegevens, via een geautomatiseerde registratie. Geriant heeft op
deze vraag met ‘ja’ geantwoord gezien onder andere de aanlevering van ROM-informatie. Zie
hiervoor paragraaf 6.6.
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.
Visitatie artsen
Specialisten ouderengeneeskunde die zich na 1 januari 2020 willen laten her-registreren, moeten
kunnen aantonen dat zij in de voorafgaande vijf jaar hebben deelgenomen aan een evaluatie van
individueel functioneren en groepsfunctioneren. Begin 2019 zal er daarom een officiële visitatie
van de artsen plaats vinden. De visitatie wordt uitgevoerd door een team van Verenso. De
voorbereiding is in 2018 in gang gezet.
Dementiemonitor
Voor de zesde maal op rij heeft Alzheimer Nederland samen met het Nivel een landelijk
onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en behoeften van mantelzorgers die mensen met
dementie verzorgen. Het is een belangrijke meting omdat deze feiten aandraagt en bovendien
periodiek wordt herhaald. Deze tweejaarlijkse peiling laat zien hoe mantelzorgers de zorg en
ondersteuning ervaren die zij en hun naaste ontvangen en wat de impact is van mantelzorg op
hun leven. Een paar conclusies:
•
Mantelzorgers van mensen met dementie zijn relatief vaak eenzaam;
•
Mantelzorgers besteden meer tijd aan zorg dan in 2016, maar voelen zich minder vaak
overbelast dan in 2016;
•
Meer kans op ontspoorde mantelzorg bij vermindering sociale contactmomenten;
•
Mantelzorg geeft ook positieve ervaringen (dichter bij elkaar, voldoening);
•
Mantelzorgers vragen nog weinig hulp van buren of vrienden;
•
Minder begrip onder mensen die verder afstaan van een persoon met dementie;
•
Mantelzorgers vaak niet gewezen op hun recht op casemanagement dementie;
•
Nieuwe technologische hulpmiddelen worden weinig gebruikt.
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Geriant ontving voor haar drie regio’s afzonderlijke deelrapportages. Mantelzorgers
onderstreepten weer ondubbelzinnig het belang van casemanagement.
6.7

Lerend netwerk
Op 13 januari 2017 kwam het kwaliteitskader verpleeghuiszorg uit. Dit kwaliteitskader verplicht
verpleeghuisorganisaties deel uit te maken van een zogenaamd lerend netwerk met minimaal
twee andere collega-zorgorganisaties. Geriant valt niet onder de verplichtingen van dit
kwaliteitskader maar werd door twee zorgorganisaties verzocht toe te treden.
Geriant vormt samen met de raden van bestuur van Woonzorggroep Samen en Sint Jacob een
lerend netwerk. Thema’s die in 2018 aan de orde zijn geweest, waren:
•
De uitwisseling van kwaliteitsplannen en kwaliteitsrapportages en het kritisch bevragen van
elkaar;
•
De borging van veranderingen op de werkvloer in het kader van de kwaliteit van de
persoonsgerichte zorg. Onderwerpen waren onder andere het werken met een kwaliteitsverpleegkundige en de positie van welzijn;
•
Het borgen van de continuïteit van de medische dienst en de inrichting van supervisie. De
samenwerking met de huisartsen is hierin meegenomen;
•
Bespreken van vastgoedplannen en het bespreken van kritische momenten in het
bouwproces.

6.8

Keurmerken
HKZ-certificaat GGZ
Geriant beschikt over een door DEKRA HKZ6-gecertificeerd kwaliteitssysteem voor de GGZ, versie
2015. Zie ook paragraaf 6.1.
Waarborgzegel fixatievrije instelling 2017 - 2019
De Geriant-kliniek beschikt over het Waarborgzegel fixatievrije instelling 2017–2019 met één
ster, uitgegeven door IDé (Innovatiekring Dementie).
Keurmerk basis-GGZ 2018
Geriant verwierf het keurmerk basis-GGZ voor 2017 en 2018. Dit keurmerk is in februari 2019
ook verkregen voor 2019.
Keurmerk CRKBO7
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 bieden van diverse stageplaatsen.

6
HKZ (HarmonisatieKwaliteitsbeoordeling in de Zorg) is een methode of norm waarin staat beschreven waaraan het
kwaliteitsmanagementsysteem van een zorgorganisatie moet voldoen.
7
CRKBO = Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs.
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7

Onderzoek en ontwikkeling

7.1

Commissie wetenschappelijk onderzoek Geriant
Geriant heeft een interne wetenschappelijke commissie samengesteld, met externe ondersteuning
door dr. Han Diesfeldt, psycholoog en voorheen onderzoeker bij de PgD (Psychologische expertise
voor de ouderenzorg). Deze commissie gaat na of er binnen Geriant potentieel aanwezig is om
zelf wetenschappelijk onderzoek te gaan doen naast het participeren in wetenschappelijk
onderzoek door wetenschappelijke instituten. De commissie heeft ook de randvoorwaarden op
papier gezet waaronder Geriant participeert in extern wetenschappelijk onderzoek.

7.2

Onderzoek terugdringen gebruik psychofarmaca
De Geriant-kliniek rondde een onderzoek af naar het terugdringen van psychofarmaca door het
gebruik van de Sta-op-methode. Zie ook paragraaf 3.3.

7.3

Participatie in wetenschappelijk onderzoek
Geriant participeert in wetenschappelijk onderzoek:
Eigen regie bij dementie
Eén van de regiomanagers van Geriant was projectleider in het project ‘Eigen regie bij dementie’
van het Netwerk dementie Noord-Holland Noord, NIVEL en Vilans. Het boekje ‘Spreken over
vergeten’ is hierin ontwikkeld (zie www.sprekenoververgeten.nl).
Nurse SMS studie
Eén van de regiomanagers van Geriant participeert in de Nurse SMS studie van NIVEL, VU
Amsterdam, Trimbos en Alzheimer Nederland. Er werden vier artikelen gerealiseerd waarvan er
twee reeds zijn gepubliceerd.
BESIDE-project
In kaart brengen van zorgtrajecten van mensen met dementie en variaties tussen regio’s.
Uitgevoerd door: Amsterdam UMC locatie VUmc en Nivel.
Crisisreductie binnen de dementiezorg
Het vergroten van inzicht in crisisopnames- en situaties en het formuleren van aanbevelingen
voor praktijkverbetering.
Uitgevoerd door: Radboud UMC. Een arts van Geriant neemt deel aan de projectgroep.
Pilot Namaste, familie programma
Activiteitenprogramma om meer comfort en plezier te kunnen bieden en mantelzorgers te helpen
om (op een andere manier) contact te maken met hun naaste en betekenis te geven aan de tijd
die zij met elkaar doorbrengen. Uitgevoerd door: Amsterdam UMC locatie VUmc.
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8

Financieel beleid
Het financieel beleid van Geriant wordt uitgevoerd conform het financieel reglement. Hiermee is
de aandacht en uitvoering voor financieel beleid geborgd binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. In
deze paragraaf wordt verslag gedaan over de voor Geriant meest relevante financiële
ontwikkelingen in 2018. Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de jaarrekening.

8.1

Financiering
Zoals gebruikelijk in de zorg wordt ook bij Geriant het grootste gedeelte van de opbrengsten
achteraf betaald 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.

8.2

Resultaatontwikkeling
De totale bedrijfsopbrengsten zijn lager dan in 2017. Dit wordt vooral veroorzaakt door een
verschuiving van Zvw- naar Wlz-kaders. In 2018 zijn de zorgverzekeraars gaan controleren op
samenloop van Zvw- en Wlz-financiering. Geriant heeft zelf geen zicht op uitgegeven
Wlz-indicaties, maar door achteraf afkeuringen van Zvw-declaraties door zorgverzekeraars werd
duidelijk dat er meer Wlz-indicaties door het CIZ afgegeven waren dan Geriant in beeld had. In
2018 heeft dit bij Geriant een negatief effect op de Zvw-opbrengsten veroorzaakt die slechts ten
dele zijn opgevangen door een toename in Wlz-opbrengsten.
Ook in 2018 zijn voorzieningen gemaakt voor mogelijke correcties van schadelastjaren. Inmiddels
is het GGZ-zelfonderzoek 2016 definitief afgerond en ook financieel verwerkt in het resultaat. Het
effect was zeer gering, de reservering kon vrijwel in z’n geheel vrijvallen.
Het Zorgkantoor VGZ heeft in 2018 een materiële controle uitgevoerd welke tot een correctie op
de Wlz-opbrengsten heeft geleid ter grootte van € 34.929,- De Wlz-opbrengsten liggen in 2018
€ 218.589,- hoger dan het afgesproken budget. Hiervoor is een voorziening getroffen.
De totale personeelskosten zijn hoger dan in 2017 maar vallen lager uit dan de begrote kosten
van 2018. Het onderdeel overige personeelskosten valt als enige hoger uit dan begroot; dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door de wervingskosten van de nieuwe bestuurder en de extra
beroepskosten voor de accreditatie van de casemanagers.
De overige bedrijfskosten zijn lager dan 2017 maar liggen € 33.000,- hoger dan begroot. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgave van het Geriant-boek.
Het uiteindelijk resultaat over 2018 is uitgekomen op een verlies € 548.427,- wat toe te wijzen is
aan de verschuivende financiering en het negatieve effect daarvan.

8.3

Risico’s
Geriant bevindt zich in een sterk veranderend zorglandschap, waarbij het innovatieve karakter
van de onderneming risico’s met zich mee brengt, zowel aan de opbrengsten- als aan de kostenkant. 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. Geriant weet zich echter, gesterkt door de resultaten van de
afgelopen jaren, goed staande te houden. Duidelijk is wel dat wijzigingen in financiering grote
invloed hebben op de exploitatie van Geriant en dat dit vraagt om een wendbare organisatie.

8.4

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 geen beheer van eigen vastgoed, hierdoor is geen externe financiering
nodig en zijn bijbehorende risico’s uitgesloten. Waar mogelijk worden langer durende contracten
in onderhandelingen met leveranciers zoveel mogelijk vermeden.
Onze liquide middelen zijn ondergebracht bij Nederlandse banken en deze staan per direct tot
onze beschikking. Geriant heeft per 1 januari2019 de kassiersfunctie van het Netwerk Dementie
overgedragen aan Omring.
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9

Overige informatie

9.1

Informatievoorziening in/extern
Folderbeleid
In 2018 werd besloten alleen nog folders en brochures te maken voor informatieverstrekking over
voor Geriant unieke onderwerpen. Voor meer algemene informatie – bijvoorbeeld over typen
dementie – zal voortaan verwezen worden naar websites van andere deskundige organisaties
zoals naar de websites van Alzheimer Nederland. Bovendien worden folders alleen nog
gepubliceerd op de website van Geriant. Heeft een cliënt of mantelzorger toch liever een papieren
exemplaar, dan kan de casemanager een print maken van de folder op de website. Ook werd er
een kaart beschikbaar gesteld waarop casemanagers een verwijzing naar informatie op internet
kunnen aangeven voor cliënten en mantelzorgers.
Intranet
In verband met veiligheid werd het intranet van Geriant (Snelbinder) overgezet naar een andere
leverancier.
Geriant-boek
In december 2017 werd weer het medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Geriant
scoorde daarbij zodanig positief dat het de beste werkgever in de categorie geestelijke
gezondheidszorg werd. Dat leverde een gevoel van trots op dat we op een andere manier wilden
overbrengen dan met cijfers en grafieken. We besloten een boek te maken over de Geriantmedewerkers met foto’s en teksten. Het eerste exemplaar werd op 17 januari 2019 overhandigd
tijdens de afscheidslunch van bestuurder Jan Vuister.
Werkbezoek minister
Minister De Jonge van VWS is op 20 februari 2019 bij Geriant op werkbezoek geweest. De
Minister werd ontvangen door Alzheimer Nederland, Deltaplan Dementie en Geriant samen. Het
programma behelsde een huisbezoek aan een cliënt en mantelzorger van Geriant samen met een
casemanager. Vervolgens werd op ons kantoor in Alkmaar de discussie gevoerd over het belang
van casemanagement aan de hand van drie pitches. Tenslotte heeft Alzheimer Nederland het
eerste exemplaar van het boekje ‘Langer meedoen’ overhandigd.
Regionale publiekscampagne Samen DementieVriendelijk NHN
Het Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord coördineerde de regionale publiekscampagne
‘Dementievriendelijk Noord-Holland’. Het doel van deze campagne is dat zo veel mogelijk
inwoners van Noord-Holland kennis hebben van dementie en in de basis weten hoe hiermee om
te gaan. Zo werd begin januari 2019 een campagneweek gehouden die door het Netwerk
georganiseerd werd in samenwerking met de landelijke organisatie ‘Samen DementieVriendelijk’.
Ook Geriant heeft hieraan deelgenomen.

9.2

Automatisering
VIPP-GGZ-subsidieregeling
Geriant wil een cliëntenportaal realiseren om de communicatie met cliënten en mantelzorgers te
vereenvoudigen en veiliger te maken. Een werkgroep deed in 2018 een verkenning en sprak met
drie mogelijke leveranciers. Eind 2018 werd duidelijk dat de overheid een subsidieregeling
beschikbaar zou stellen voor het ontwikkelen van een cliëntenportaal, bevorderen van
medicatieveiligheid en ontwikkelen van e-health. Geriant tekende in op deze VIPP-subsidie. In het
eerste kwartaal van 2019 zal hierover uitsluitsel worden verkregen. De overheid heeft hiermee
onder andere als doel de uitwisseling van medische gegevens mogelijk te maken via een
Persoonlijke GezondheidsOmgeving – een soort elektronisch dossier in beheer van de patiënt.
Hiervoor is het nodig dat zorgaanbieders de zogenaamde MedMij-standaard inbouwen in hun
ECD. De VIPP-subsidie schrijft derhalve voor dat (een deel van) deze MedMIJ-standaard in het
ECD wordt geïntegreerd. In 2019 is een projectleider ad interim aangesteld die het projectplan zal
opstellen. Naar aanleiding van dit project zullen vervolgbesluiten worden genomen.
Telefonie
Geriant nam in 2018 het besluit over te stappen van vaste naar mobiele telefonie.
Dit zal in het eerste kwartaal van 2019 worden gerealiseerd.
Wifi
In 2018 heeft Geriant in al haar locaties de Wifi-apparatuur vervangen.
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10

Toekomst

10.1

Vooruitblik 2019
Naar aanleiding van de jaarlijkse kwaliteitsreview is er een vooruitblik voor 2019 opgesteld. In
verband met de wisseling van bestuurder wilde de zittende bestuurder niet het gebruikelijke
jaarplan opstellen. Om de continuïteit van een aantal onderwerpen te borgen, is besloten een
vooruitblik voor 2019 op te stellen en mee te geven aan de nieuwe bestuurder.

10.2

Beleidsvisie
Eind 2018 liep het tweejaren-beleidsplan 2017–2019 af. De nieuwe bestuurder zal het huidige
tweejaren beleidsplan evalueren en de koers voor de komende jaren uitzetten, samen met de
managementteams en de diverse gremia.

10.3

Samenwerking
Rondom Geriant ontwikkelen zich diverse vormen van samenwerking tussen ketenpartners.
Geriant onderneemt hierin ook eigen initiatieven die in 2019 verder vorm krijgen. Uitgangspunt
zal altijd zijn dat het leidt tot kwalitatief goede hulpverlening voor cliënten en hun naasten.

10.4

Zorgstandaard dementie
Alzheimer Nederland en Vilans ontwikkelden samen in 2013 de Zorgstandaard dementie. Dit is
een beschrijving van de goede begeleiding, zorg en behandeling voor mensen met dementie en
de organisatie daarvan. Aan de hand van de Zorgstandaard kan de multidisciplinaire aanpak goed
worden ingericht in een integrale benadering met de patiënt centraal. De herziening van de
Zorgstandaard is door ‘Dementiezorg voor elkaar’ samen met veldpartijen eind 2017 in gang
gezet. De afronding wordt medio 2019 verwacht. De Zorgstandaard dementie is leidend voor de
inrichting van hulpverlening van Geriant zal zo snel mogelijk worden geïmplementeerd.
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Bijlage 1: Personalia per 31/12/2018
Leden cliëntenraad
•
Hr P. Hoogenbosch, voorzitter
•
Hr J.S. Dekker
•
Hr B. Reiff
•
Mw M.W.C. Verbeek
•
Hr A.N.H. Smal
•
Mw O. Wendelgelst
•
Hr J. Schouman
•
Hr J.W. Frans
•
Mw M. Appelman
•
Hr R.J. Kutterink
•
Mw G Looijesteijn
•
Mw S. Klare, ondersteuner

Leden ondernemingsraad per 31/12/2018
•
Hr J.G. Bakker (Noord-Kennemerland Zuid), voorzitter
•
Mw W.E. Hoedjes (Kliniek)
•
Mw E.C. Buter (Kliniek)
•
Mw C.M. Huberts (Noord-Kennemerland Noord)
•
Mw. M.A. Hanemaaijer (West-Friesland)

Externe klachtencommissie voor cliënten
•
mr. J.A. Heeren (voorzitter)
•
drs C.C.A.M. Kraus (vice voorzitter)

Leden interne auditcommissie Geriant per
31/12/2018
•
Mw M. Kraaijeveld (Noord-Kennemerland Zuid)
•
Hr A. Groet (Kop van Noord-Holland)
•
Mw I. van der Lans (bedrijfsbureau)
•
Mw S. van Dijk (Noord-Kennemerland Noord)
•
Mw E. van Laarhoven (Noord-Kennemerland Noord)
•
Mw M. Papa (West-Friesland)
•
Mw M. Metz (Kliniek)
•
Mw L. Verschragen (kwaliteitsfunctionaris)

Leden raad van toezicht
Naam
Hoofd- en nevenfuncties
Hr A. Jansen,
Hoofdfunctie:
voorzitter
• Voorzitter raad van bestuur GGZ Friesland
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Commissarissen Rabobank Kop van NH Noord
• Lid Raad van Toezicht Stichting FWG (Functiewaardering
Gezondheidszorg), Utrecht
• Lid Raad van Toezicht Stichting Opleidingsinstelling Verpleegkundig
Specialist Geestelijke Gezondheidszorg, Utrecht
• Lid Commissie Governance NVZD
• Voorzitter examencommissie Stichting Postacademische GGZ
opleidingen, Amsterdam
Hr M.C. Dekker
Hoofdfunctie:
• Bestuursadviseur, Coach en Toezichthouder
Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Toezicht INOVUM, Loosdrecht
• Lid Raad van Commissarissen Vital Innovators, Ede (tot juni 2018)
• Lid klachtencommissie Zorggroep Almere, Almere
Hr E. van Duijn
Hoofdfuncties:
• Psychiater en opleider psychiatrie GGZ Delfland
• Senior onderzoeker Leids Universitair Medisch Centrum
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon
• (Duo)voorzitter van de werkgroep Behavioural Phenotype van het
European Huntington’s Disease Network
• Lid Scientific Review Committee van Enroll-HD
• Lid Wetenschappelijke Adviesraad van de Vereniging van Huntington
• Lid Medische Adviesraad van de Vereniging Hereditary Cerebral
Hemorrhage with Amyloidosis, Dutch type
• Lid Ledenraad Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Mw F.F. Lamkamp Hoofdfunctie:
• Bestuurder Thebe
Nevenfuncties:
• Bestuursvoorzitter (Raad van Beheermodel) Stichting
Jeugdtandverzorging Amsterdam (de Stichting JTVA)
• Lid Raad van Toezicht bij de Stichting Gezondheidscentra
Haarlemmermeer
Directie/bestuurder
Naam
Hr J.A.J. Vuister (tot 1-1-2019)
Hr R. Huijsman (vanaf 1-1-2019)

Bijzonderheden
Eerste benoeming: 2014,
herbenoemd in 2018,
aftredend in 2022

Eerste benoeming: 2013
Herbenoeming in 2017
Aftredend: 2021

Eerste benoeming: 2013
Herbenoeming in 2017
Aftredend: 2021

Eerste benoeming: 2014,
herbenoemd in 2018,
aftredend in 2022

Nevenfuncties
• Lid bestuur Coöperatie Deltaplan Dementie
• Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg,
Erasmus School of Health Policy & Management (EUR)
• Voorzitter Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (onbezoldigd)
• Lid Raad van Toezicht tanteLouise
• Lid Raad van Toezicht ZorgImpuls
• Bestuurslid Stichting Genero (onbezoldigd)
• Lid Adviesraad Topcare (onbezoldigd)

Geneesheer directeur BOPZ
Mw M. de Bruin, specialist ouderengeneeskunde
Waarnemers: Mw H. Hemmink en mw A. Thio
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Bijlage 2: Landelijke prestatie-indicatoren GGZ

Code
1.8.a

1.11

2.1.a

2.4.
2.4.a
2.4.b
3.3

3.4

3.5

3.10

3.11

Omschrijving
Somatische screening
Percentage cliënten dat bij aanvang van
de opname binnen één maand
aantoonbaar somatisch gescreend is
volgens een vastgelegde procedure.
Continuïteit bij verandering van
zorgsoort: tijdig contact na ontslag
uit kliniek
Cliënten na ontslag uit kliniek binnen twee
weken contact bij dezelfde zorgaanbieder
Medicatieveiligheid
Het percentage cliënten met
voorgeschreven medicatie dat over een
actueelmedicatieoverzicht beschikt. Hier:
ambulant en klinisch samen.
Separaties
Het gemiddeld aantal separaties
De gemiddelde duur van de separaties
Informed consent
Percentage cliënten dat informed consent
ervaart, tot uiting komend in: een
vastgelegd behandelplan/begeleidingsplan
en een vastgelegde toestemming van de
cliënt.
Keuzevrijheid
Percentage cliënten dat keuzevrijheid
ervaart bij: de aangeboden mogelijkheid
tot het kiezen van de eigen behandelaar
en de aangeboden mogelijkheid tot het
kiezen uit het geboden zorgaanbod.
Vervulling zorgwensen
Percentage cliënten dat aangeeft dat de
behandeling/begeleiding voldoet aan de
eigen zorgwensen: juiste aanpak van de
behandeling/begeleiding voor de klachten
van de cliënt en het naar wens van de
cliënt uitvoeren van het behandel- of
begeleidingsplan.
Adequate bejegening door de
hulpverleners
Het percentage cliënten dat aangeeft een
adequate bejegening door de
hulpverleners te ervaren.
Adequate informatieverstrekking door
de hulpverlener
Het percentage cliënten dat aangeeft een
adequate informatie- verstrekking door
hulpverleners te ervaren.
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2017

2018

2016

100%
Teller: 113
Noemer: 113

100%
Teller: 118
Noemer: 118

100%
Teller: 117
Noemer: 117

81,82%
Teller: 18
Noemer: 22

94,12%
Teller: 32
Noemer: 34

70,80%
Teller: 17
Noemer: 24

83%
Teller: 132
Noemer: 160

87,9%
Teller: 94
Noemer: 107

96,4%
Teller: 107
Noemer: 111

0
0

0
0

0
0

73,15%
Teller: 267
Noemer: 365

77,88%
Teller: 331
Noemer: 425

72,67%
Teller: 335
Noemer: 461

81,82%
Teller: 297
Noemer: 363

85,71%
Teller: 366
Noemer: 427

83,33%
Teller: 385
Noemer: 462

75,80%
Teller: 285
Noemer: 376

80,37%
Teller: 344
Noemer: 428

80,82%
Teller: 375
Noemer: 464

89,89%
Teller: 338
Noemer: 376

93,27%
Teller: 402
Noemer: 431

94,21%
Teller:439
Noemer: 466

66,49%
Teller: 250
Noemer: 376

72,20%
Teller: 309
Noemer: 428

73,49%
Teller: 341
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
Klinisch
Ambulant

2)

2018
8,0
8,3

2017
7,8
8,4

2016
8,1
8,3

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)
Kop van Noord-Holland
Noord-Kennemerland Noord
Noord-Kennemerland Zuid
West-Friesland

2018
0,9
1,1
0,9
1,2

2017
0,6
1,4
1,1
1,1

2016
1,6
1,7
1,3
1,2

Tijd tussen aanmelding en opname
Over het 1e half jaar van 2015 bedroeg de wachttijd tussen aanmelding en opname 14 dagen.
3)

Behandelovereenkomst
Aanwezigheid behandelovereenkomsten
Kliniek
Kop van Noord-Holland
Noord-Kennemerland Noord
Noord-Kennemerland Zuid
West-Friesland

4)

GGZ totaal
2018
48%
32%
9%
11%

2016
100%
87%
81%
78%
86%

Specialistische GGZ
2017
2016
42%
51%
21%
23%
5%
15%
36%
11%

Basis GGZ
2017
2016
42%
54%
44%
24%
6%
13%
8%
9%

MICO-meldingen
aantal MICO-meldingen per onderdeel
Kop van Noord-Holland
Noord-Kennemerland Noord
Noord-Kennemerland zuid
West-Friesland
Kliniek
Bedrijfsbureau
Totaal

6)

2017
100%
97%
89%
90%
95%

ROM (Routine Outcome Monitoring)
Geriant doet ROM-metingen bij de start en het einde van de DBC of het Basis GGZ Product. De gebruikte ROMmeting 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
Voor- en nameting
Alleen voormeting
Alleen nameting
Geen meting

5)

2018
100%
97%
91%
93%
98%

2018
5
28
29
24
171
14
271

2017
18
23
36
16
179
3
275

2016
8
12
57
20
176
0
273

Nieuwe verwijzingen
aantallen
2018
2017
2016

Totaal Geriant
1.966
2.108
1.925
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Kop van NH
426
442
436

NK-Noord
396
383
363

NK-Zuid
325
368
339

West-Friesland
586
609
495

WLZ
233
306
292
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7)

Klinische opnames
Opnames in de Geriant-kliniek
aantal
2018
113
2017
118
2016
117

8)

Juridische maatregelen (RM/IBS): ambulant
2018
72
28

RM
IBS

9)

duur
53 dagen
48 dagen
46 dagen

2017
52
14

2016
47
12

Uitschrijving: duur zorgtraject
Gemiddelde duur zorgtraject van in een jaar uitgeschreven cliënten.

2018
2017
2016
2018
2017
2016
2018
2017
2016
2018
2017
2016

Kop van Noord-Holland

Noord-Kennemerland Noord

Noord-Kennemerland Zuid

West-Friesland

Gemiddelde duur
zorgtraject
260 dagen
241 dagen
277 dagen
232 dagen
182 dagen
235 dagen
257 dagen
220 dagen
241 dagen
222 dagen
222 dagen
258 dagen

Kortste zorgtraject
3 dagen
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
7 dagen
4 dagen
2 dagen
1 dag
2 dagen
3 dagen

Langste zorgtraject
729 dagen
1095 dagen
3532 dagen
676 dagen
1088 dagen
2279 dagen
711 dagen
1616 dagen
2322 dagen
716 dagen
1825 dagen
2605 dagen

= 2,0 jaar
= 3,0 jaar
= 9,7 jaar
= 1,9 jaar
= 3,0 jaar
= 6,3 jaar
= 1,9 jaar
= 4,4 jaar
= 6,4 jaar
= 2,0 jaar
= 5,0 jaar
= 7,1 jaar

10) Uitplaatsingen kliniek

Naar huis
Naar verzorgingshuis
Naar verpleeghuis
Naar ggz
Naar ziekenhuis
Overleden
Anders
Totaal

2018
Na
Na
noodbedreguliere
opname
opname
2
24
3
11
13
43
0
0
1
0
6
8
0
0
25
86

Na
noodbedopname
10
1
16
0
0
3
0
30

2017
Na reguliere
opname
24
2
49
0
1
10
1
87

Na
noodbedopname
6
0
21
0
1
9
0
37

2016
Na reguliere
opname
21
3
42
2
1
4
0
73

11) Productierealisering: aantal contacten en verdienpercentage
Aantal contacten
Geriant: overall
Kop van Noord-Holland
Noord-Kennemerland Noord
Noord-Kennemerland Zuid
West-Friesland

2018
2017
2016

Totaal
Geriant
76,9%
79,0%
74%

2018
38.307
10.019
9.595
8.029
10.664
Verdienpercentages
Kop van NH
NK Noord
71,7%
70%
63%

80,3%
83%
81%

2017
37.951
9.865
9.010
7.876
11.200

2016
37.377
9.380
9.246
7.495
11.256

NK Zuid

West-Friesland

81,5%
83%
81%

76,8%
84%
80%

12) Medewerkerstevredenheid
Rapportcijfer medewerkerstevredenheid
2017
2015
Geriant: overall
8,5
8,1
Kop van Noord-Holland
8,2
8,5
Noord-Kennemerland Noord
8,7
8,9
Noord- Kennemerland Zuid
8,8
8,2
West-Friesland
8,1
7,8
Kliniek
8,3
7,7
Bedrijfsbureau
8,3
8,5
Leidinggevenden
9,6
9,0
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2013
8,3
8,9
8,7
8,3
8,1
7,8
8,5
8,9
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13) Verzuim
Verzuimpercentage per onderdeel
Geriant: overall
Kop van Noord-Holland
Noord-Kennemerland Noord
Noord- Kennemerland Zuid
West-Friesland
Kliniek
Bedrijfsbureau
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2018
2,92
0,57
4,42
0,95
3,84
0,65
0,22

2017
2,89
2,88
3,19
1,52
4,58
1,46
3,18

2016
5,97
6,21
2,58
2,55
13,95
3,66
1,23
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Jaarverslaggeving 2018
Stichting Geriant
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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-18
€

31-dec-17
€

1
2
3
4

190.281
279.675
1.359.627
4.621.122
6.450.705

326.198
9.673
2.028.673
4.902.540
7.267.084

6.450.705

7.267.084

31-dec-18
€

31-dec-17
€

1.147.779
2.005.123
3.152.902

1.696.206
2.005.123
3.701.329

ACTIVA

Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC´s
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
Totaal eigen vermogen

5

Voorzieningen

6

628.375

722.780

Kortlopende schulden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC´s
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden

1
7

414.804
2.254.624
2.669.428

444.740
2.398.235
2.842.975

6.450.705

7.267.084

Totaal passiva
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref.

2018
€

2017
€

9.306.686
27.811
642.325

10.045.749
15.410
611.972

9.976.822

10.673.131

8.677.814
0
1.847.945

8.276.882
11.148
2.159.842

10.525.759

10.447.872

-548.937

225.259

510

4.462

-548.427

229.721

2018
€

2017
€

-50.000
-498.427
0

50.000
179.721
0

-548.427

229.721

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

9
10
11

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

12
13

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

14

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Public Relations
Bestemmingsreserve transitie
Bestemmingsfondsen

Bestuursverslag 2018 Geriant

40

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

Ref.
€

2018
€

2017
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutatie voorzieningen

-548.937

6

0
-94.405

225.259

11.148
2.518
-94.405

13.666

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

1

-29.936

-260.014

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- vorderingen
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

2
3
2

-270.002
669.046
0

- kortlopende schulden

7

-143.611

-9.673
774.921
-14.816
1.402.567
225.497
-417.845

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest

14

510

-912.149
-673.224
4.462

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

510
-417.335

4.462
-668.762

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

-417.335

-668.762

4.902.540
4.621.122

5.571.302
4.902.540

-281.418

-668.762

Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
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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 2018 ondersteuning
inzake behandelfunctie aan de organisaties Warm Thuis, Vrijwaard, De Marke, Reigershoeve,
Jonkerszorg en Alkcare.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum
31 december 2018.

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 resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De presentatie van het OHW is ten opzichte van vorig jaar veranderd.
De verantwoording van de OHW post ultimo boekjaar is met ingang van de jaarrekening 2018
gesplitst over activa en passiva. Per verzekeraar is bepaald of er sprake is van een positief saldo
aan OHW of een negatief saldo aan OHW. Bij een positief saldo is de OHW-positie onder de activa
verantwoord en bij een negatief saldo is de OHW-positie onder de passiva verantwoord.
Ten behoeve van het inzichtsvereiste zijn de vergelijkende cijfers ook aangepast.
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 passiva, 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 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/gbGGZ-producten
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 voorschotten die van verzekeraars
ontvangen zijn 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 in 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
Stichting Geriant heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht
op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat
de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Geriant. De verplichtingen, die voortvloeien uit
deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
Zorg en Welzijn. Geriant betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt
betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden
nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de
dekkingsgraad.De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk
schommelen. In februari 2019 bedroeg de dekkingsgraad 100,8%. Het vereiste niveau van de
dekkingsgraad is 124,8%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 6 jaar
hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Geriant heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij
het pensioenfonds, 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).
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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
8. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt
voor het komende jaar € 378.451 voor de komende 5 jaar € 1.300.635 en daarna € 860.004.
Geriant is in 2009 een huurcontract aangegaan met Bergermeer BV voor de huisvesting
van regioteam Noord-Kennemerland-Zuid.
In 2014 is dit contract stilzwijgend verlengd voor een periode van vijf jaar.
Voor het contract met Bergermeer BV is een bankgarantie afgegeven van € 17.990.
Voor het regioteam West-Friesland wordt een locatie gehuurd van GGZ Noord-Holland-Noord.
Dit contract had een looptijd tot 1 augustus 2018 maar is in 2018 verlengd tot 1 augustus 2020.
Geriant heeft tot en met 2020 een huurovereenkomst afgesloten met Omring voor de huisvesting van
regioteam Kop van Noord-Holland bij verpleeghuis Den Koogh in Den Helder.
Voor de locatie in Heerhugowaard is in 2007 met Magentazorg een huurovereenkomst aangegaan
voor de duur van twintig jaar. Deze overeenkomst is aangegaan voor zowel het vergunningsplichtige
als het niet-vergunningsplichtige deel van de huisvesting in Heerhugowaard.
De dienstverlening van een aantal facilitaire zaken door Magentazorg wordt in 2019 gecontinueerd
onder de constructie van een gemene rekening. In 2019 wordt dit opnieuw geëvalueerd.
Met RAM Infotechnology is een contract afgesloten voor de hosting van de ICT-omgeving van Geriant.
Het contract loopt tot 1 augustus 2020. Per jaar betaalt Geriant ca. € 235.000 voor de hosting van
de ICT-omgeving.
Met Topicus is in 2013 een contract afgesloten voor het gebruik van een Electronisch Cliëntendossier.
Dit contract had een looptijd van vijf jaar, tot oktober 2018. In 2018 is verlengd voor één jaar.
Per jaar betaalt Geriant ca. € 135.000 voor het gebruik van het Electronisch Cliëntendossier.
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren en zorgverzekeraars op de
gedeclareerde zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie.
De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor
geen verplichtingen opgenomen in de balans.
Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen
van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij
instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt
in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg.
Ook voor instellingen in andere sectoren kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing
zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond
vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld,
welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk.
Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbiomzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor 2018 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.649,7 miljoen (prijsniveau
2017).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbiomzetplafond over 2018. Stichting Geriant is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van
de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren.
Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting
per 31 december 2018.
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5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
9. Opbrengsten zorgprestaties
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Gefactureerde DBC's en gbGGZ-producten
Wijkverpleging
Mutatie onderhanden werk
Mutatie voorziening overschrijding/tekort schadelastplafond
Correcties voorgaande jaren
Overgangsregeling NHC
Opbrengsten ZVW

4.789.399
2.864.830
-89.765
-75.982
788
0
7.489.270

4.749.274
3.458.033
129.707
-111.064
-2.137
-12.685
8.211.128

Vrijval project Meer dan Wonen
Opbrengsten Wet Langdurige Zorg
Voorziening overproductie WLZ

0
2.036.005
-218.589

801.184
1.033.437
0

Totaal

9.306.686

10.045.749

Toelichting:
De opbrengsten van de zorgprestaties bestaan uit DBC's, gbGGZ-producten Wijkverpleging en Wet
Langdurige Zorg.
De opbrengst 2018 van de DBC's en gbGGZ-producten is bepaald door een inschatting te maken van de
verwachte schadelast per verzekeraar. Daarbij is per verzekeraar gekeken of het afgesproken aantal
DBC's en gbGGZ-producten wordt gerealiseerd en hoe de gemiddelde prijs zich verhoudt tot de
productieafspraken.
De opbrengsten van schadelastjaar 2017 zijn bepaald. Bij dit schadelastjaar is bepaald of er een
overschrijding van de productieafspraak plaatsvond en of de in het contract afgesproken gemiddelde
prijzen werden overschreden. De mutatie op het schadelastjaar is opgenomen onder de mutatie
voorziening overschrijding/tekort schadelastplafond.
N.a.v. een materiële controle is er een correctie geweest op de opbrengsten WLZ, ter grootte van
€ 34.929, dit is in mindering gebracht op de opbrengsten WLZ.
Per saldo bedragen de totale WLZ-opbrengsten € 2.036.005,-.
Het afgesproken budget voor WLZ is € 1.817.416. Daarmee ontstaat voor Geriant een overproductie
van € 218.589,- dit is voorzien en verantwoord onder 'voorziening overproductie WLZ'.

10. Subsidies
De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidie Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds)
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2018
€

2017
€

27.811

15.410
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5.1.7 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Geriant heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 8 mei 2019.
De raad van toezicht van Stichting Geriant heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering
van 8 mei 2019.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
De Kassiersfunctie voor het Netwerk Dementie heeft Geriant per 1-1-2019 overgedragen aan Omring.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
A. Jansen
voorzitter Raad van Toezicht

W.G.
E. van Duijn
Lid Raad van Toezicht

W.G.
F.F. Lampkamp
Lid Raad van Toezicht

W.G.
M.C. Dekker
Lid Raad van Toezicht

W.G.
J.A.J. Vuister
directeur/bestuurder t/m 31/12/2018

W.G.
R. Huijsman
directeur/bestuurder vanaf 01/01/2019
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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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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