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Voorwoord
2017 is een intensief jaar geweest voor de kleinschalige zorgorganisatie Vinden & Binden Zorg en Welzijn waarbij
wij gaandeweg verschillende hobbels op de weg zijn tegengekomen. Ontwikkelingen in het dynamische
zorglandschap en binnen de organisatie, en kwaliteitseisen gesteld door onze financiers maakten krachtige
besluitvorming op meerdere fronten noodzakelijk. Anticiperend op deze ontwikkelingen heeft de organisatie
transities in gang gezet op meerdere domeinen, met als doel om meer rust, stabiliteit en duurzaamheid te creëren
in de organisatie en risico’s op aantasting van de kwaliteit en continuïteit van de zorg- en dienstverlening te
minimaliseren.
2017 was voor het personeel van Vinden & Binden Zorg en Welzijn het jaar van een hoge werkdruk. Deze hoge
werkdruk heeft de organisatie als een grote risicofactor ervaren ten aanzien van de duurzaamheid van het
personeel. Daarbovenop heeft de organisatie mede vanwege verlengde contractafspraken met de zorgkantoren in
2017 een verdere professionaliseringsslag in gang moeten zetten. De volledige transitie van PGB- naar ZINfinanciering heeft in 2017 aanvullende kennis en expertise van onze medewerkers gevergd. Niet ieder
personeelslid bleek over het juiste deskundigheidsniveau en capaciteiten te beschikken. Mede door de gestegen
werkdruk en deze professionaliseringsslag hebben er wisselingen in het personeelsbestand plaatsgevonden.
In 2017 heeft Vinden en Binden inspectiebezoeken gehad van de GGD Zuidoost-Brabant, GGD Hart van
Brabant, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Zorgkantoor (PGB-afdeling) en het CIZ (in opdracht
Zorgkantoor). De inspecties waren het gevolg van signalen en meldingen vanuit ex-cliënten en expersoneelsleden. Het doel van deze onderzoeken werd vooraf niet gecommuniceerd naar de organisatie waardoor
er veel onzekerheid ontstond binnen Vinden & Binden Zorg en Welzijn. In de toekomst willen wij transparantie
en openheid in de relatie met financiers en onderzoekinstanties verbeteren. Ondanks het gebrek aan
transparantie, is de organisatie sterk uit deze onderzoeken gekomen waarbij verbetermaatregelen zijn opgenomen
in ons kwaliteits(verbeter)management.
Vinden & Binden Zorg en Welzijn is in 2017 met betrekking tot haar kwaliteitsmanagementsysteem overgegaan
van HKZ- naar ISO 9001:2015-certficering. Binnen de ISO-norm staat leiderschap en kwaliteitsverbetering
conform de Plan-Do-Check-Act cyclus centraal. Verbetermaatregelen uit inspectiebezoeken zijn hierin
meegenomen. Daarnaast heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn moeten investeren in diverse systemen en de
automatisering hieromtrent, externe deskundigheid, interne scholing en intervisiebijeenkomsten alsook de
aanpassing en aanvulling van documentatie om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De eerste
stappen tot een verdere optimalisering van onze zorg- en administratieve processen zijn derhalve reeds genomen.
Om deze veranderingen succesvol te laten zijn, heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn in 2017 de focus gelegd
op verduurzaming van de interne organisatie waarbij het realiseren van ‘duurzame inzetbaarheid’ van het personeel
leidend is. Hiertoe is in 2017 het ESF-project ‘Op weg naar duurzame inzetbaarheid’ ontwikkeld. Het project is onder
meer gericht op het versterken van de eigen regie van medewerkers, zodanig dat zij medezeggenschap en
medeverantwoordelijkheid kunnen dragen binnen de organisatie en minder werkdruk ervaren.
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Als bestuurder van Vinden & Binden Zorg en Welzijn heb ik het volste vertrouwen in de toekomst van onze
organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat de in 2017 ingezette koers en het vervolg hiervan in de toekomst ons
onderscheidend vermogen verder zullen vergroten. De sleutel hiertoe vormen onze betrokken en bevlogen
professionals; zij vormen het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Hen ben ik zeer dankbaar en erkentelijk
voor hun inzet voor onze cliënten en onze organisatie.
Damien Juliana
Algemeen Bestuurder
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1. Inleiding
Voor u ligt het maatschappelijk jaarverslag 2017 van Vinden & Binden Zorg en Welzijn. Wij vinden het van
belang dat Vinden & Binden Zorg en Welzijn zich openbaar verantwoordt over haar maatschappelijke functieuitoefening en de aanwending van financiële middelen. Aan de hand van dit maatschappelijk jaarverslag
verantwoordt de organisatie zich over haar inspanningen en prestaties over de periode van 1 januari tot en met 31
december 2017. De grootste ontwikkelingen in 2017 waren:
• De omzetting van het kwaliteitsmanagementsysteem van HKZ- naar ISO 9001:2015 certificering;
• Het doorvoeren van verbetermaatregelen binnen het KMS conform aanbevelingen inspectiebezoeken;
• Wisselingen en professionalisering personeelsbestand en personeelsbeleid;
• Opening nieuwe locaties in Best (Gehandicaptenzorg en dagbesteding).
Vinden & Binden Zorg en Welzijn is een ambitieuze, kleinschalige zorgaanbieder die opereert vanuit de provincie
Noord-Brabant. De organisatie is gestart als een initiatief voor het bieden van crisishulp, persoonlijke begeleiding
en opvang aan mensen in nood die tussen wal en schip dreigen te vallen. Aan deze mensen bieden wij kwalitatief
hoogwaardige hulpverlening op basis van een grote mate van betrokkenheid en professionaliteit.
De kwaliteit en continuïteit van onze zorg- en dienstverlening wordt geborgd aan de hand van een gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsysteem. In 2017 zijn we succesvol overgegaan van een HKZ-certificering naar een ISO
9001-certificering van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Als onderdeel van dit systeem worden onder meer
(kwaliteits)doelstellingen, kern-prestatie-indicatoren (KPI’s), (MIC en MIM) meldingen, en primaire en secundaire
periodiek geëvalueerd en mogelijke verbeterpunten geïmplementeerd conform de PDCA-cyclus. Voorbeelden
van verbetermaatregelen op basis van deze evaluatie waren een herziening van de klachtenregeling en het
protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
In 2017 heeft een Zorgkantoor en twee gemeenten (inspectie)onderzoeken laten uitvoeren bij Vinden & Binden
Zorg en Welzijn. Ook heeft de zorginkoper van een van de zorgkantoren op 23 november 2017 een officieel
bezoek gebracht aan al onze woonlocaties in Best en heeft cliënten uitgebreid gesproken over de manier waarop
de zorg door de medewerkers van Vinden en Binden wordt geleverd en hoe ze de kwaliteit van die zorg ervaren.
Daarna heeft de zorginkoper ook medewerkers op deze woonlocaties gesproken.
Deze onderzoeken werden uitgevoerd na verschillende signalen vanuit ex-cliënten, het systeem rondom de cliënt
(cliëntsysteem) en ex-personeelsleden die bij de gemeenten en het zorgkantoor waren binnen gekomen. De
aanleiding van deze signalen past binnen het kader van onze complexe doelgroep. Door de overgang van PGB
naar ZIN ontstond er een belangverstrengeling onder een aantal cliënten (besteding zorggelden) en het
cliëntsysteem. Vinden & Binden heeft besloten om over te gaan van PGB- naar ZIN-financiering naar aanleiding
van signalen die de organisatie kreeg dat PGB-financiering niet goed aansloot bij de cliënten en het cliëntsysteem.
Hierdoor werden wij genoodzaakt afscheid te nemen van een aantal cliënten die niet wilden aansluiten bij ZINfinanciering, met een sterk ongenoegen bij deze groep1. Eenzelfde problematiek ontstond onder enkele
personeelsleden. Zij komen veelal uit eenzelfde omgeving/cultuur gelijk aan die van onze doelgroep. Het
personeel konden niet bieden wat werd vereist vanuit de organisatie en wet- en regelgeving (niet passende
zorgplannen en rapportages). Deze personeelsleden konden niet omgaan met feedback op
werkzaamheden/gedrag. Feedback op hen gedrag ervaren zij vanuit hun culturele achtergrond en of ervaring als
een persoonlijke aanval. Hierdoor hebben wij ook besloten afscheid te nemen van een aantal personeelsleden.
Dit, eveneens opnieuw met een sterk gevoel van ontevredenheid onder deze groep.

1

Brief SVB, Zorgkantoren en gemeentes (complexiteit doelgroep Vinden & Binden Zorg en Welzijn)
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Door bovenstaande gebeurtenissen ontstond er een grote mate van rancune bij ex-personeelsleden, ex-cliënten en
hun cliëntsysteem ten aanzien van Vinden & Binden Zorg en Welzijn2. Zij hebben het gevoel gekregen ‘wraak’ te
moeten nemen op de organisatie. Als gevolg hebben zij meldingen gedaan en signalen afgegeven bij zorgkantoren
en gemeenten, in plaats van bij Vinden & Binden Zorg en Welzijn.
Na volledige medewerking van de organisatie hebben de verschillende onderzoeksinstanties (GGD ZuidoostBrabant toezicht Wmo, GGD Hart van Brabant Toezicht Wmo, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en een
Zorgkantoor) conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan3. Zo bleek de personeelsadministratie en enkele
secundaire processen niet volledig op orde. Naar aanleiding van deze constatering heeft de organisatie het
personeelsbeleid herzien, het personeelsdossier aangepast en secundaire processen geoptimaliseerd. Daarbovenop
heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn haar communicatie richting de cliënt verbeterd met betrekking tot de
klachtenregeling en nieuwsbrieven.
2017 was een belangrijk jaar voor Vinden & Binden Zorg en Welzijn waarin we sterke ontwikkelingen hebben
doorgemaakt op zowel organisatorisch als zorginhoudelijk vlak. In 2017 hebben we naar aanleiding van de
bevindingen uit bovengenoemde onderzoeken, waaronder ongekwalificeerd personeel (17%) en één ontbrekend
VOG (GGD Hart van Brabant), opnieuw sterk ingezet op de professionalisering van het personeelsdomein. Dit
heeft geleid tot wisselingen in het personeelsbestand.
Het was een druk jaar voor ons personeel door onder meer inspectiebezoeken, de herziening van secundaire
processen en de omzetting van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit heeft geleid tot een hoge werkdruk in 2017
waardoor ten gevolge personeelsleden zijn uitgestroomd. Deze uitstroom werd verder versterkt door
personeelsleden die feedback te persoonlijk opvatten, onderlinge rivaliteit medewerkers, onderschatting van de
functie, gebrek aan affiniteit met de doelgroep, te complexe doelgroep et cetera. Hierdoor waren we genoodzaakt
om onze selectie- en werving procedure te herzien. Daarnaast hebben we het inwerkprogramma aangescherpt en
het controlesysteem op personeel versterkt (uitgebreide screening). De focus lag in de tweede helft van 2017 op
een verduurzaming en het bijscholen van ons personeel. In 2017 is de organisatie gestart met het ESF-project ‘op
weg naar duurzame inzetbaarheid’ met het doel de kwaliteit van arbeid te verhogen, de regie van werknemers te
versterken en de werkdruk te verlagen. In 2018 wordt verder ingezet op de verduurzaming van ons
personeelsbestand.
Sinds de oprichting in 2010 heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn een sterke groei doorgemaakt. De
organisatie is gestart met een drietal woonlocaties in Eindhoven, Best en Rijen. Het aanbod van beschermd
wonen is inmiddels uitgebreid met onder meer dagbestedingsactiviteiten en ambulante begeleiding. Het aanbod
aan woonlocaties is gegroeid en uitgebreid met locaties in Eindhoven, Rijen en Best. In 2017 zijn twee nieuw
locaties in Best geopend. Dit om enerzijds de stijgende vraag vanuit de markt naar ons unieke dienstenaanbod en
onze unieke methodiek, en het efficiënter inplannen van het personeel en het beter organiseren van zorg
anderzijds (minder reistijd en reiskosten). Naar verwachting zal deze vraag eveneens in de toekomst blijven
stijgen, mede door het overheidsbeleid waarin participatie en zelfredzaamheid van mensen continu meer worden
benadrukt. Daarnaast heeft de organisatie contractafspraken verlengd met twee Zorgkantoren. Dankzij deze
afspraken kunnen we met ingang van 2018 WLZ-zorg in natura leveren.
De versterking van ons personeelsbeleid en de betrokkenheid van ons huidige personeel bij onze cliënten, onze
samenwerkingspartners en onze organisatie heeft er mede toe geleid dat we met vertrouwen naar de toekomst
kunnen kijken. Voor 2018 is de organisatie voornemens de ingeslagen weg te continueren.
2

https://verkenjegeest.com/waarom-koesteren-we-wrok/
Raadpleeg voor de belangrijkste bevindingen en conclusies van de onderzoeken de website van Vinden & Binden Zorg en
Welzijn of de bijlage van dit verslag.
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2. Profiel van de organisatie
In dit hoofdstuk worden kerngegevens van Vinden & Binden Zorg en Welzijn beschreven, evenals de
(hernieuwde) organisatie-inrichting, de missie en visie, de doelgroep en het hulpaanbod van de organisatie.

2.1 Kerngegevens
Categorie
Naam verslag leggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina/ website
Rechtsvorm

Informatie
Vinden & Binden Zorg en Welzijn
Ericssonstraat 2
5121 ML
Rijen
085-4883688
52061124
info@vindenenbinden.com
www.vindenenbinden.com
Besloten Vennootschap

Tabel 1: Kerngegevens Vinden & Binden Zorg en Welzijn

2.2 Organisatie-inrichting
Vinden & Binden Zorg en Welzijn is een snelgroeiende zorgorganisatie die opereert vanuit haar hoofdlocatie in
Rijen (Noord-Brabant). De organisatie heeft locaties verspreid over verschillende regio’s in Nederland. In de
toekomst ambieert de organisatie uitbreiding naar meerdere regio’s in Nederland, al naar gelang de hulpvraag
vanuit haar doelgroep. De focus ligt met name op de stedelijke gebieden.
Vinden & Binden Zorg en Welzijn hanteert in 2017 reeds een jaar een nieuwe organisatiestructuur welke in 2016
is geïmplementeerd. In 2017 zijn we daadwerkelijk toegegroeid naar de nieuwe organisatiestructuur (figuur 1). De
organisatie staat onder leiding van haar bestuurder en algemeen directeur, dhr. Damien Juliana. Bij een volle
bezetting wordt de bestuurder in de dagelijkse aansturing van de organisatie ondersteund door de
zorgcoördinator en de coördinator ondersteunende diensten (OD). Echter zijn deze functies in 2017 niet bezet
waardoor de taken en verantwoordelijkheden van deze functies zijn opgepakt door de bestuurder. In de toekomst
beoogt de organisatie toe te groeien naar een volle bezetting voor de functies zorgcoördinator en de coördinator
ondersteunende diensten.
In de dagelijkse aansturing van de organisatie wordt de cliëntenraad op regelmatige basis geconsulteerd. In het
kader van de Zorgbrede Governancecode heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn een Raad van Commissarissen
(RvC) ingesteld. De RvC heeft een toezichthoudende rol op het functioneren van de eenkoppige directie van
Vinden & Binden Zorg en Welzijn en controleert of de organisatie werkt binnen de kaders van de Zorgbrede
Governancecode (paragraaf 5.5). De organisatie is momenteel ingedeeld op basis van functionaliteit, zoals
weergegeven in onderstaand organogram.
Binnen Vinden & Binden Zorg en Welzijn zijn taken en verantwoordelijkheden zo veel mogelijk op de werkvloer
gelegd. Hierdoor worden medewerkers beter in hun kracht gezet, hebben zij duidelijk afgebakende taken en
verantwoordelijkheden toebedeeld gekregen en kan de organisatie efficiënter en effectiever functioneren. In de
organisatiestructuur zijn onnodige hiërarchische lagen verwijderd. Daarnaast wordt er niet gewerkt met managers
maar met coördinatoren. De reden hiervoor is dat de term ‘manager’ niet past bij een organisatie met een
kleinschalig, persoonlijk en flexibel karakter. Een andere belangrijke wijziging is dat de functie van
Maatschappelijk jaarverslag 2017 - Vinden & Binden Zorg en Welzijn - Pagina 8 van 39

cliëntenadministratie integraal is georganiseerd, waardoor het risico op onnodige afstemmingsproblemen is
geminimaliseerd en administratieve processen efficiënter verlopen.
De nieuwe organisatie-inrichting werpt reeds zijn vruchten af. Op basis van duidelijk afgebakende resultaat- en
verantwoordelijkheidsgebieden pakken medewerkers in toenemende mate en op proactieve wijze taken en
verantwoordelijkheden op. Vanzelfsprekend worden zij hier zorgvuldig op voorbereid en in begeleid en werkt
Vinden & Binden Zorg en Welzijn parallel aan de verdere professionalisering van het personeelsbestand en beleid. In onderstaande figuur (1) is de organisatie-inrichting gevisualiseerd.

Figuur 1: Organogram Vinden & Binden Zorg en Welzijn

2.3 Strategische positionering
De dynamische omgeving waarin Vinden & Binden Zorg en Welzijn zich bevindt, maakt een duidelijke en
toekomstgerichte strategische positionering noodzakelijk. Onze missie staat aan de basis van de strategische
positionering en geeft de bestaansreden en kernwaarden van de organisatie weer. Hieruit vloeit de visie voort,
welke richtinggevend is voor het toekomstbeeld van de organisatie.
2.3.1 Missie
Vinden & Binden Zorg en Welzijn staat voor het bieden van professionele zorg en ondersteuning, aansluitend op
de behoeften en achtergrond van de cliënt en op basis van een grote mate van betrokkenheid en integriteit.
Betrokkenheid door te kiezen voor een mensgerichte benadering waarbij op passievolle wijze wordt
tegemoetgekomen aan specifieke (culturele) behoeften en noden van de cliënt. Integriteit door met elkaar samen
te werken op basis van wederzijds vertrouwen, betrouwbaarheid, eerlijkheid, herkenning en erkenning, en
rechtvaardigheid. Vinden & Binden Zorg en Welzijn gelooft in de kracht van samenwerking, zowel intern als in
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haar relatie met (nationale en internationale) partnerorganisaties. Vinden & Binden levert een substantiële bijdrage
aan de kwaliteit van leven van de individuele cliënt en zorgt ervoor dat cliënten naar vermogen kunnen
participeren in de samenleving.
Vinden & Binden Zorg en Welzijn beschouwt ieder mens als uniek ongeacht ras, kleur, cultuur, religie en
geaardheid. Zij is geïnteresseerd in het verhaal van eenieder mens en in het bijzonder dat van mensen met een
beperking. De unieke eigenschappen, behoeften en vraag van mensen vormen het fundament onder het handelen
van de organisatie. Hierbij is er in het bijzonder aandacht voor verschillende culturele achtergronden van cliënten.
2.3.2 Visie
Vinden & Binden Zorg en Welzijn biedt kwalitatief hoogwaardige interculturele en transculturele zorg op maat
waarmee de zelfredzaamheid van cliënten met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek wordt
bevorderd. Hierbij gaan wij uit van de (culturele) achtergrond en eigen kracht van de cliënt. Wij stimuleren
progressie door een gerichte aanpak waaraan uitvoering wordt gegeven door een professioneel team dat, in
samenwerking met diverse (nationale en internationale) samenwerkingspartners, kwalitatief hoogwaardige zorg
verleent. In deze aanpak leggen professionals naadloos de verbinding tussen de culturele achtergrond van de
cliënt en het proces van zorgverlening.
2.3.3 Onderscheidend vermogen
Het onderscheidend vermogen van Vinden & Binden Zorg en Welzijn vloeit voor een belangrijk deel voort uit de
kracht van de medewerkers. Onze medewerkers denken en handelen vanuit een multicultureel perspectief en
hebben kennis van en affiniteit met diverse talen. Binnen de organisatie wordt er veel aandacht geschonken aan
houding en gedrag, doelgericht handelen, inzicht en reflectievermogen en collectivisme. Deze eigenschappen zijn
nodig om kwalitatief hoogwaardige interculturele en transculturele zorg op maat te kunnen bieden. Onze
medewerkers tonen een grote mate van betrokkenheid en motivatie bij de uitvoering van hun werk. Hun
betrokkenheid en motivatie komt tot uitdrukking in een hoge mate van flexibiliteit en inzetbereidheid, en een
groot verantwoordelijkheidsgevoel naar en empathie met de doelgroep. Daarnaast zijn medewerkers loyaal en
betrokken naar elkaar, op basis van professionele verantwoordelijkheid, een kritische grondhouding en kritisch
reflectievermogen ten aanzien van eigen gedrag en handelingen. Onder meer dankzij de kracht van onze
medewerkers zijn we onderscheidend ten opzichte van reguliere zorgaanbieders in het verbinden van de
multiculturele achtergrond van cliënten met kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening.
Verbinding tussen multiculturele achtergrond van doelgroep en zorg- en dienstverlening
De professionals van Vinden & Binden Zorg en Welzijn hebben een sterke affiniteit met en grote kennis van de
(culturele) achtergronden en problematieken van de doelgroep. Zij hebben veelal eenzelfde of vergelijkbare
culturele achtergrond als hun cliënten of zijn bekend met vergelijkbare milieus. De medewerkers van Vinden &
Binden Zorg en Welzijn weten naadloos de vertaalslag te maken tussen de culturele achtergrond(en) van hun
cliënten en zorg- en dienstverlening op maat.
De medewerkers van Vinden & Binden Zorg en Welzijn hebben kennis van meerdere culturen en weten er in
integratieve zin mee om te gaan. Multiculturele kennis en affiniteit geldt als een belangrijk criterium voor de
selectie van nieuwe medewerkers. De professionals van Vinden & Binden Zorg en Welzijn zijn in staat om op
professionele wijze invulling te geven aan het hulpverleningsproces binnen verschillende culturele contexten.
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Het perspectief van de culturele achtergrond van cliënten vormt ook de basis voor het opereren van de algehele
organisatie van Vinden & Binden Zorg en Welzijn. De organisatie werkt op basis van de ‘one family’ methode
waarbij er wordt uitgegaan van de grootfamilieverbanden. De cliënt wordt hierbij als een individu beschouwd dat
in nauwe relatie staat met en niet los kan worden gezien van de familiaire context en relaties daarbinnen. Deze
methode sluit naadloos aan bij de eigenschappen van de multiculturele doelgroep van Vinden & Binden Zorg en
Welzijn.
Persoonsgerichte zorg
In 2017 heeft Vinden & Binden zorg en welzijn aandacht besteed aan het versterken van persoonsgerichte zorg.
Per cliënt wordt periodiek geëvalueerd of de inzet van zorg en begeleiding nog wel voldoet en op welke manier
de cliënt vaardigheden kan ontwikkelen om minder afhankelijk en meer zelfredzaam te worden. Ook stimuleren
wij maatschappelijke participatie door, voor zaken als bijvoorbeeld dagbesteding en vrije tijdsinvulling, met cliënt
te kijken naar wat ook buiten onze eigen organisatie de mogelijkheden en voorzieningen zijn4.
Binnen onze persoonsgerichte zorg- en dienstverlening is in het bijzonder geïnvesteerd in het bevorderen van de
zelfstandigheid van cliënten op het gebied van zelfstandig wonen. De organisatie heeft bij aanvang van het
verslagjaar de specifieke woonwensen van alle cliënten geïnventariseerd in relatie tot zelfredzaamheid. Op basis
van deze inventarisatie is voor een aantal cliënten met lichtere indicaties gekozen voor een meer zelfstandige
woonvorm in plaats van een groepslocatie. Uit evaluaties is gebleken dat een meer zelfstandige woonvorm voor
deze cliënten bevorderlijk is voor hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid (kwaliteitsrapport 2017).

2.4 Doelgroep
De doelgroep van Vinden & Binden Zorg en Welzijn bestaat uit mensen die kampen met een (licht)
verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Binnen onze doelgroep is er veelal sprake van een
triple diagnose. Voor wat betreft verstandelijke beperkingen hebben de huidige cliënten van Vinden & Binden
Zorg en Welzijn een IQ-norm van 45 tot 74. De verstandelijke beperkingen van onze doelgroep zijn voor hun
18e levensjaar geconstateerd. Het gaat hierbij om een hoog-risiconorm, waarbij sommige cliënten doorgaans te
kampen hebben met een combinatie van verscheidene problematieken zoals financiële problematiek (schulden,
armoede – 98%), justitieel verleden (criminaliteit, geweld – 2.5%), verslaving (alcohol, harddrugs, gamen – 2%),
sociale problematiek (opvoeding, identiteit, verwaarlozing, sociale achterstand - 100%), agressie en geweld
(bedreigingen, verbale/fysieke agressie, huiselijk geweld - 100%). Onze cliënten zijn allemaal ‘vroegtijdige
schoolverlaters’. De cliënten zijn in zorg op basis van de grondslagen VG (Verstandelijke Gehandicapten) en
GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).
Een groot deel van de cliënten van Vinden & Binden Zorg en Welzijn hebben de Curaçaose nationaliteit (79%).
Dit komt hoofdzakelijk door het grote netwerk van de cliënt. Cliënten in het netwerk van onze cliënten die
vastlopen bij of niet goed aansluiten bij andere zorginstellingen worden veelal doorverwezen Vinden & Binden
Zorg en Welzijn. Daarnaast worden familieleden van de cliënt met een zorgbehoefte in Nederland komen wonen,
vaak aanbevolen Vinden & Binden Zorg en Welzijn door de huidige cliënten, en zijn of haar cliëntsysteem.
Verdere werving gebeurt via het huisartsennetwerk van de organisatie (folders), gemeenten en GGZ-instellingen.
De cliënten hebben veelal nooit eerdere passende hulpverlening op maat ontvangen omdat reguliere
zorginstellingen onvoldoende kennis hebben van en affiniteit hebben met de specifieke kenmerken van deze
doelgroep. Door cultuurverschillen tussen reguliere instellingen en onze doelgroep sluit de hulpverlening niet
4

https://www.persoonsvolgendezorg.nl/persoonsvolgende-zorg-organisatie/vinden-en-binden/
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volledig aan bij de cliënt. De cliënten van Vinden & Binden Zorg en Welzijn binnen reguliere zorginstellingen
veelal geen duurzaam hulpverleningstraject doorlopen. Het traject begint goed, maar veelal ontbreekt de
duurzaamheid om het traject te voltooien. Het kunnen begrijpen en doorgronden van de culturele achtergrond
van mensen is een essentieel startpunt en onmisbaar onderdeel van kwalitatief hoogwaardige zorgverlening op
maat. Dit is tegelijkertijd een zeer uitdagende exercitie, waarbij de praktijk uitwijst dat enkel professionals met een
vergelijkbare achtergrond hiertoe de mogelijkheden hebben.
De doelgroep van Vinden & Binden Zorg en Welzijn wordt ten slotte gekenmerkt door unieke kenmerken welke
het gevolg zijn van een zogenaamd neokoloniaal trauma. Dit houdt in dat mensen de beleving en stellige
overtuiging hebben dat ze recht hebben op alles wat Nederland hen te bieden heeft en dat eigen inzet hiervoor
niet is vereist. Het vergt een grote mate van deskundigheid van de professionals om cliënten te leren inzien dat
het tonen van initiatief en motivatie worden verwacht binnen de Nederlandse normen en waarden. De
uiteindelijke doelstelling is dat mensen naar vermogen eigen regie nemen over hun leven en daarmee bijdragen
aan hun kwaliteit van leven en participatie in de Nederlandse samenleving.

2.5 Hulpaanbod
Vinden & Binden Zorg en Welzijn biedt brede specialistische zorg, bescherming en begeleiding aan haar cliënten.
In de praktijk wordt, na een zorgvuldige kennismaking met de cliënt en op basis van de inzet van diagnostisch
onderzoek en advies, in nauwe samenspraak met de cliënt en zijn of haar systeem een begeleidingstraject uitgezet
vanuit een omgeving van beschermd wonen. Cliënten worden continu geobserveerd in het primaire proces en het
begeleidingstraject wordt dynamisch afgestemd op en bijgesteld naar de wensen en behoeften van de cliënt. De
woonomgeving kan worden gecreëerd binnen een van de woonlocaties van Vinden & Binden Zorg en Welzijn of
in de thuissituatie van de cliënt (ambulant).
Voor het bieden van de zorg en ondersteuning wordt doorgaans gekozen voor een combinatie van onderstaande
diensten. Deze diensten dienen daarom in samenhang beschouwd te worden. In het hulpverleningstraject wordt
er gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het bieden van bescherming en veiligheid. Op deze
wijze wordt er structureel toegewerkt naar het verminderen van gedragsproblemen en het bevorderen van
zelfredzaamheid en participatie. Het verminderen van gedragsproblemen is tevens onderdeel van de
behandelingen die onze cliënten bij partner GGZ-instellingen krijgen. Het uiteindelijke doel is dat mensen zich
maatschappelijk en sociaal kunnen handhaven en dat zij hun vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid,
weerbaarheid en zelfstandigheid substantieel hebben verbeterd. In 2017 is derhalve ingezet op het versterken van
persoonsgerichte zorg voor cliënten waarbij de focus lag op het bevorderen van zelfstandigheid ten aanzien van
zelfstandig wonen. Het hulpaanbod van Vinden & Binden bestaat uit beschermd wonen, dagbesteding,
ambulante begeleiding.
Beschermd wonen/ Verblijfszorg
Onder beschermd wonen verstaat Vinden & Binden Zorg en Welzijn alle zorg en ondersteuning die wordt
geboden in combinatie met passende huisvesting. Onder passende huisvesting wordt verstaan een veilige
woonomgeving waarin wij naar vermogen zelfredzaam kunnen (samen) leven met de daartoe noodzakelijke zorg
en 24-uurs ondersteuning. Vinden & Binden Zorg en Welzijn beschikt over individuele woningen en
woongroepen waar maximaal 4 à 5 cliënten zelfstandig wonen onder continue begeleiding op basis van een
Volledig-Pakket-Thuis (VPT). Cliënten kunnen zich goed ontwikkelen als er sprake is van een sterke
betrokkenheid vanuit de omgeving. Mede vanuit hun multiculturele achtergrond zijn onze cliënten gewend aan
hechte relaties met hun sociale omgeving. Momenteel beschikt Vinden & Binden Zorg en Welzijn over
verschillende woonlocaties nauwe relatie met en op basis van een grote betrokkenheid vanuit hun omgeving.
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Door een onveranderd grote vraag neemt het aantal woonlocaties in de nabije toekomst naar verwachting snel
toe, met name in stedelijke gebieden.
Dagbesteding
Dagbesteding is doorgaans onlosmakelijk verbonden met het begeleidingstraject dat in nauwe samenspraak met
de cliënt wordt ontwikkeld. Een zinvolle besteding van de dag is voor iedereen, en dus ook voor de cliënten van
Vinden & Binden Zorg en Welzijn, essentieel. De cliënten van Vinden & Binden Zorg en Welzijn hebben de
mogelijkheid om zowel binnen als buiten de organisatie dagbesteding te genieten. Cliënten die binnen de
organisatie vormgeven aan hun dagbesteding helpen mee in het huishouden, onderhouden van de woonlocaties,
tuinieren, wassen en strijken, doen van boodschappen of het schoonhouden van de kantoren van de organisatie.
Cliënten die buiten de organisatie dagbesteding genieten werken naar vermogen en onder deskundige begeleiding
bij een van onze partnerorganisaties, waaronder buurtcentra of Kringloopwinkels. Verder huurt Vinden & Binden
Zorg en Welzijn sinds 2017 dagbestedingsruimtes bij een boerderijproject te Best. De cliënten zijn op deze locatie
ofwel bezig met uitdagende taken; zoals onder toezicht buitenshuis werken in de groenvoorziening, gras maaien,
composteren, snoeien, opruimen en afvoeren van restmaterialen, dieren voederen en verzorgen, of de cliënten
zijn bezig met; creatieve materialen (zoals tekenen, schilderen, kleuren, sieraden maken) en sportieve bezigheden,
zoals een wandeling maken met begeleiding, in combinatie met het uitlaten van de honden en het dagelijks uit
laten lopen van de paarden. Daarnaast geldt voor alle cliënten dat wekelijks in hun programma oefenmomenten
zitten waarin ze kunnen oefenen met basisvaardigheden die ze in het dagelijks leven nodig hebben, zoals taal en
rekenen.
Ambulante begeleiding
Afhankelijk van de behoeften en noden van de cliënt kan worden gekozen voor ambulante begeleiding. Deze
vorm van zorg en ondersteuning wordt geboden aan cliënten van Vinden & Binden Zorg en Welzijn wiens
toestand het toelaat om in een eigen thuissituatie te wonen om van daaruit begeleiding te ontvangen. De
begeleiding wordt specifiek afgestemd op de vraag en behoeften van de cliënt en wordt ingestoken op een of
meerdere van de volgende aandachtsgebieden: financiën, dagbesteding, huisvesting en huiselijke relaties,
geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid en zelfredzaamheid.
Overige dienstverlening
Naast de voornoemde diensten op het gebied van zorg en ondersteuning geeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn
in toenemende mate invulling aan de functie van kennis- en vraagbaak in de breedste zin van het woord. De
organisatie ziet het als haar taak om zowel in Nederland als op de Caribische eilanden haar kennis en expertise te
delen. Concreet organiseert Vinden & Binden Zorg en Welzijn jaarlijks meerdere congressen om kennis- en
expertisedeling te bevorderen tussen diverse organisaties en instanties in Nederland en op de Caribische eilanden.
Deze activiteiten zijn onderdeel van het strategisch speerpunt om in de komende jaren verder te bouwen aan een
hechte samenwerkingsrelatie met diverse organisaties, waarmee Vinden & Binden Zorg en Welzijn vanuit een
kennis delende rol samenwerkt aan het versterken van zorg en welzijn.
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3. Kernprestaties
In dit hoofdstuk worden de kernprestaties van Vinden & Binden Zorg en Welzijn beschreven in termen van
aantallen cliënten, capaciteit en productie, personeel en omzet.

3.1 Cliënten
Vinden & Binden Zorg en Welzijn is een snelgroeiende organisatie die zorg en ondersteuning biedt op basis van
Wmo-ZIN en Wlz-ZIN. In het verleden was de organisatie in sterke mate afhankelijk van financiering op basis
van PGB. De organisatie constateerde echter dat haar cliënten de financiële verantwoordelijkheden met
betrekking tot het PGB niet konden dragen. Vanuit hun culturele achtergrond zijn cliënten geneigd om PGBgelden op te eisen zodanig dat de maatschappelijke doelstelling van het PGB en/of de gezondheidstoestand van
de cliënten hiermee niet gebaat zijn5. De contractafspraken met gemeenten en zorgkantoren maken het mogelijk
dat Vinden & Binden momenteel alle zorg op basis van ZIN kan leveren, waarmee de problematiek rondom de
PGB-financiering kan worden opgelost. Vinden & Binden Zorg en Welzijn is al in 2016 gestart met het
overhevelen van cliënten van financieringsvorm PGB naar ZIN. IN 2017 is er enkel zorg geleverd op basis van
Zorg in Natura.
Op 1 januari 2017 had Vinden & Binden Zorg en Welzijn in totaal 21 cliënten in zorg (excl. 1 cliënt onderaanneming). Hiervan ontvingen 9 cliënten ondersteuning op basis van ZIN vanuit de Wet maatschappelijk
ondersteuning (Wmo) en 12 cliënten zorg op basis van ZIN vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is in figuur
2 gevisualiseerd.

Totaal aantal cliënten (1-1-2017)

12

9

Wlz

Wmo

Figuur 2: Totaal aantal cliënten naar financieringsvorm (peildatum 1-1-2017 - Qurentis)

Gedurende 2017 is een enkele cliënt overgeheveld vanuit de Wmo naar Wlz. Daarnaast zijn een drietal cliënten
ingestroomd op basis van Wlz-ZIN-financiering. Per 31 december 2017 had Vinden & Binden Zorg en Welzijn
derhalve in totaal 24 cliënten in zorg (excl. 1 cliënt onder-aanneming). Hiervan ontvingen 8 cliënten
ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning en 16 cliënten zorg vanuit de Wet langdurige zorg
(zie figuur 3).

5

Brief SVB, Zorgkantoren en gemeentes (complexiteit doelgroep Vinden & Binden Zorg en Welzijn)
Maatschappelijk jaarverslag 2017 - Vinden & Binden Zorg en Welzijn - Pagina 14 van 39

Totaal aantal cliënten (31-12-2017)

8

16

Wlz

Wmo

Figuur 3: Totaal aantal cliënten naar financieringsvorm (peildatum 31-12-2017 - Qurentis)

Zoals reeds beschreven is er enkel zorg geleverd op basis van contracten met gemeenten en Zorgkantoren. Zorg
en ondersteuning op basis van een PGB was in 2017 niet aan de orde. Met de overstap naar ZIN heeft Vinden &
Binden Zorg en Welzijn de voornoemde geschetste problematiek rondom de PGB-financiering op kunnen
lossen.
Vinden & Binden Zorg en Welzijn biedt zorg aan cliënten met uiteenlopende nationaliteiten en culturele
achtergronden. Over het verslagjaar 2017 had het merendeel van de cliënten (79%) de nationaliteit gerelateerd aan
Curaçao. Figuur 4 visualiseert de verdeling naar nationaliteit van alle cliënten die in 2017 in zorg zijn geweest.

Figuur 4: Verdeling van cliënten naar nationaliteit
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3.2 Capaciteit
De hulpverlening wordt vormgegeven vanuit een van de woonlocaties van Vinden & Binden Zorg en Welzijn of
in de thuissituatie van de cliënt. Over het verslagjaar 2017 beschikte Vinden & Binden Zorg en Welzijn over de
volgende locaties voor beschermd wonen met bijbehorende capaciteit (zie tabel 2).
Locatie (adres)
Best
Rijen
Eindhoven
Rotterdam
Den Haag
Totaal

Maximale capaciteit
18
4
4
4
1
31

Benutte capaciteit
16
4
3
2
1
25

Tabel 2: Locaties met bijbehorende capaciteit

3.3 Productie
Over het verslagjaar 2017 bedroeg de totale productie Wlz-ZIN van Vinden & Binden Zorg en Welzijn
634.982,59 euro. Het overgrote deel van de productie Wlz-ZIN wordt gegenereerd door de V461 (6VG excl. BH
incl. DB) producten.

Productie 2017 Wlz
€450.000,00
€400.000,00
€350.000,00
€300.000,00
€250.000,00
€200.000,00
€150.000,00
€100.000,00
€50.000,00
€V461

V430

V441

Figuur 6: Productie Wlz-ZIN 2017 (Qurentis)

In verslagjaar 2017 is er door Vinden & Binden Zorg en Welzijn in totaal 299.296,17 euro aan Wmo-ZIN zorg
geleverd. Het overgrote deel van de productie Wmo-ZIN wordt gegenereerd door de 15A06 (Beschermd wonen:
outputgericht (zwaar) producten.
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Productie 2017 Wmo
€140.000,00
€120.000,00
€100.000,00
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07210

15A04
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08111

Figuur 7: Productie Wmo-ZIN 2017 (Qurentis)

Uit onderstaande figuur valt af te leiden dat het overgrote deel van de productie wordt gegenereerd vanuit de
Wlz-ZIN-zorgproducten (68%). De Wmo productie van Vinden & Binden Zorg en Welzijn bedraagt voor 2017
32% van de totale productie.

Productie 2017 Wlz/Wmo
32%

68%

Wlz

Wmo

Figuur 8: Verdeling productie 2017 Wlz/Wmo (Qurentis)

Zoals reeds beschreven bedroeg de totale productie van Vinden & Binden Zorg en Welzijn over het verslagjaar
voor Wlz-ZIN 634.982,59 euro (68%), Wmo-ZIN 299.296,17 euro (32%) en de productie van de onderaannemer
2.286,25 euro (0%). De totale productie voor 2017 bedraagt 936.565,01 euro. Ten opzichte van het verslagjaar
2016 betekent dit een productiestijging van meer dan 8% (859.875,68 in 2016). De verdeling van de productie in
2017 zijn per zorgproduct (in euro’s en procenten) in onderstaande tabel (3) verder gespecificeerd.
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Productie per product 2017
Productie 2017 Wlz
V461
€
424.847,32
V430
€
156.560,43
V441
€
53.574,84
Totaal
€
634.982,59
Productie 2017 Wmo
15A06
€
128.016,00
07210
€
71.211,50
15A04
€
42.000,00
04320
€
14.916,72
02001
€
14.490,00
02A16
€
13.497,60
02200
€
13.157,95
08111
€
2.006,40
€
299.296,17
Productie onderaanneming
BH-IND
€
2.286,25
Totaal
€
2.286,25
Totaal

€

45%
17%
6%
68%
14%
8%
4%
2%
2%
1%
1%
0%
32%
0%
0%

936.565,01 100%

Tabel 3: Productie 2017 (Qurentis)

3.4 Personeel
Vinden & Binden Zorg en Welzijn hecht veel waarde aan haar kleinschalige organisatiestructuur op basis van
korte communicatielijnen en een grote mate van verantwoordelijkheden en autonomie voor de uitvoerende kern.
We zijn derhalve zeer smal georganiseerd en minimaliseren hiermee de overheadkosten. In 2017 is het
personeelsbestand ten aanzien van de uitvoerende kern op enkele plekken gewijzigd. Echter door herziene
werving en selectieprocedures en een verbeterd inwerkprogramma bestaat het personeelsbestand enkel uit
deskundige en bekwame professionals. Daarnaast beschikt de organisatie over deskundige stagiaires ter
ondersteuning van de professionals in het primaire proces en de ondersteunende processen. Een aantal
ondersteunende diensten (o.m. kwaliteit en beleid en financiën) werd in 2017 uitbesteed aan externe adviseurs.
Vinden & Binden Zorg en Welzijn heeft de betrokkenheid van haar medewerkers hoog in het vaandel staan. Er
wordt onder meer een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd om medewerkers te betrekken bij de totstandkoming
en uitvoering van beleid. Daarnaast worden regelmatig studiedagen en scholingsactiviteiten georganiseerd om de
competenties en vaardigheden te borgen en verstevigen.
Per 1 januari 2017 had Vinden & Binden Zorg en Welzijn 12 professionals in dienst hetgeen neerkomt op 11,9
fte. Deze medewerkers vervulden de functies zoals weergegeven in figuur 6 (Qurentis).
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Figuur 6: Medewerkers verdeeld naar functie (peildatum: 1 januari 2017 - Qurentis)

In 2017 heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn haar personeelsbeleid intensief geprofessionaliseerd. Om een
juiste invulling te geven aan dit beleid heeft de bestuurder van de organisatie gefungeerd als HRM-professional.
Hierdoor was de bestuurder in een grotere mate werkzaam op de ‘werkvloer’ ten opzichte van eerdere jaren. Dit
heeft geleid tot inzichten met betrekking tot de hoge werkdruk van het personeel. Hierdoor lag de focus in de
tweede helft van 2017 op een verduurzaming van het personeel met het doel werkdruk op de werkvloer te
verminderen. Ter illustratie; het controlesysteem (rapportages en registratie etc.) werd verbeterd en er werd
wekelijks een planning samengesteld op basis van prioriteiten.
2017 was tevens het jaar van een professionalisering van het personeelsbeleid. Binnen de professionalisering van
het personeelsbeleid lag de focus op de aanscherping van de werving- en selectieprocedure. Daarbovenop is er
een inwerkprogramma gerealiseerd welke nauw aansluit bij de organisatiepraktijk van Vinden & Binden Zorg en
Welzijn. In 2017 is er veel verloop (betreffende instroom en uitstroom) van personeel geweest. Zo werd ervoor
om de interne financiële administratie te versterken een specialist financiële administratie aangewezen. Uit intern
onderzoek concludeert de organisatie dat een aantal medewerkers niet geschikt zijn om langdurig om te gaan met
de zeer complexe doelgroep van Vinden & Binden. De complexe doelgroep en inspectiebezoeken leidden tot een
hoge werkdruk, met als gevolg “valse” burn-out klachten (42% - onjuiste klachten) en ziekteverzuim. Echter werd
er door een groot deel van het personeel niet aangegeven dat zij een hoge werkdruk ervaarden. Hierom zijn de
vragen naar de Arboarts verscherpt. Als gevolg van een hoge werkdruk bestond er in 2017 een hoge uitstroom
van personeelsleden.
Per 31 december 2017 bestaat het team van Vinden & Binden Zorg en Welzijn uit 15 medewerkers (inclusief
eenkoppige directie) hetgeen neerkomt op 13,3 fte. Deze medewerkers vervulden de functies zoals weergegeven
in figuur 7 (Qurentis).

Maatschappelijk jaarverslag 2017 - Vinden & Binden Zorg en Welzijn - Pagina 19 van 39

Figuur 7: Medewerkers verdeeld naar functie (peildatum: 31 december 2017 - Qurentis)
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4. Maatschappelijk ondernemen
In dit hoofdstuk verantwoordt Vinden & Binden Zorg en Welzijn zich over haar dialoog met diverse
stakeholders, de relatie met diverse samenwerkingspartners en de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan
maatschappelijk ondernemen met inachtneming van duurzaamheid.

4.1 Dialoog met stakeholders
Vinden & Binden Zorg en Welzijn heeft in 2017 meer dan ooit tevoren geïnvesteerd in het consolideren van haar
bestaande relaties met zowel interne als externe stakeholders. Wij beschouwen onze cliënten als de belangrijkste
interne stakeholders. Vanuit de ‘one family’ methode beschouwen wij hen samen met hun achterban (wettelijke
vertegenwoordigers, familie en/of bewindvoerders) en onze professionals als één grote familie. In 2017 is de
verdere fundering gelegd voor de medezeggenschap van de cliëntenraad binnen Vinden & Binden Zorg en
Welzijn. Onze cliëntenraad en de Raad van Commissarissen (RvC) worden te allen tijde geraadpleegd bij
meerdere besluitvormingen en de algehele gang van zaken binnen de organisatie. Als resultaat van de
stakeholderanalyse ziet Vinden & Binden tevens in ex-cliënten invloedrijke stakeholders. Deze stakeholders
hebben in onze ervaring echter gehandeld onder het mom van ‘onwetendheid’. Echter hebben zij wel degelijk de
intentie op de organisatie te schaden (rancune)6. In plaats van dat zij naar Vinden & Binden Zorg en Welzijn
kwamen met meldingen, stapten zij naar gemeenten en zorgkantoren, waarop inspectiebezoeken het gevolg
waren. Er is in 2017 beleid ontwikkeld om mogelijke negatieve berichtgeving (bij bijvoorbeeld financiers) vanuit
deze groep te neutraliseren. Daarbovenop heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn de klachtenprocedure verder
aangescherpt en geprofessionaliseerd, waardoor we beter kunnen inspelen op feedback van zowel onze (ex)
cliënten en hun achterban.
Vinden & Binden Zorg en Welzijn ziet in haar personeelsbestand het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Er
wordt derhalve veel waarde gehecht aan de relatie met de medewerkers. Echter is er geconstateerd dat vanwege
onze hoog-complexe doelgroep, het zeer lastig goed personeel te vinden. In dialoog met onze professionals is het
gehele personeelsdomein integraal geprofessionaliseerd. Nieuwe functies en posities binnen de organisatie zijn in
2017 verder ingebed. Hiertoe zijn tevens in de taak- en functieomschrijvingen en bijbehorende competenties
verder aangescherpt en verfijnt. Daarnaast is onze filosofie, TOER, verder geconsolideerd binnen Vinden &
Binden Zorg en Welzijn. TOER staat voor Transparantie, Openheid, Eerlijkheid en Rechtvaardigheid. Samen
met de medewerkers is gekozen voor een resultaatverantwoordelijke organisatie. Dat wil zeggen dat er
gezamenlijk duidelijk afgebakende resultaatgebieden zijn gedefinieerd met resultaten die medewerkers dienen te
behalen. Vanuit de organisatiestructuur waarin taken en verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn
verankerd hebben medewerkers meer eigen regie gekregen om deze resultaten te behalen. Vanzelfsprekend zijn
medewerkers zorgvuldig betrokken, begeleid en ondersteund bij de integrale vernieuwing van het
personeelsdomein.
In 2017 ten aanzien van duurzame inzetbaarheid intensief geïnvesteerd in onze medewerkers. In de visie van
Vinden & Binden Zorg en Welzijn helpen duurzame medewerkers ‘de gezonde organisatie te verstevigen’. Aan de hand
van het ESF-project is gewerkt aan het vergroten van de kwaliteit van arbeid binnen de organisatie, en het
verbeteren van de (interculturele) samenwerking tussen medewerkers onderling, en tussen medewerkers en
cliënten. Daarnaast verwacht de organisatie de werkdruk voor de werknemers te verlagen door de investering in
de duurzame inzetbaarheid. Verdere uitvoering van het ESF-project vindt plaats in 2018.
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In 2017 is besloten het selectie- en wervingsbeleid te herzien en strengere eisen te stellen aan contractverlenging
op het gebied van bevoegdheid en bekwaamheid. Dit besluit is genomen ten gevolge van de bevinding dat exwerknemers de organisatie in een negatief daglicht hebben gebracht bij financiers en andere stakeholders, met
negatieve gevolgen voor onder meer contractering.
Vinden & Binden Zorg en Welzijn heeft eveneens intensief geïnvesteerd in de dialoog en relatie met de externe
omgeving. De gemeenten en zorgkantoren zijn in 2017 belangrijke externe stakeholders gebleken voor de
organisatie. Vinden & Binden Zorg en Welzijn heeft opnieuw uitvoerig aandacht gevraagd voor het feit dat PGBfinanciering niet passend is voor haar specifieke, complexe en multiculturele doelgroep (brief gemeente en
Zorgkantoren). Dit heeft geleid tot een overheveling van PGB-cliënten naar cliënten die gefinancierd werden op
basis van Zorg In Natura.
Vinden & Binden Zorg en Welzijn voelt een grote verantwoordelijkheid in het informeren van de financiers in
het kader van PGB-gelden. De PGB-gelden sluiten namelijk niet goed aan bij onze doelgroep waardoor de
signalen heeft afgegeven aan de financiers met betrekking tot de niet-goed-aansluitende PGB-financiering op
onze doelgroep. Als organisatie hebben we ons eveneens in 2017 gesteund gevoeld in de gezamenlijke aanpak van
de PGB-problematiek. Vinden & Binden Zorg en Welzijn heeft met succes zorgcontracten verlengd voor de
regio’s Brabant-Zuidoost, West-Brabant en Rotterdam. Voor deze regio’s zijn overeenkomsten afgesloten met
twee zorgkantoren, waardoor WLZ-zorg op basis van ZIN in 2017, eveneens in 2018 kunnen worden doorgezet.
Vinden & Binden Zorg en Welzijn wordt door partnerorganisaties op de Caribische eilanden reeds gezien als een
gevestigde zorgorganisatie. In 2017 heeft de organisatie haar warme banden met de stakeholders op de Caribische
eilanden geconsolideerd. In de toekomst zal de organisatie haar netwerk van externe stakeholders verder
uitbreiden, mede met het oog op de beoogde geografische uitbreiding alsook de uitbreiding van doelgroep en
dienstenaanbod.

4.2 Samenwerking
Al uit de vorige paragraaf blijkt dat Vinden & Binden Zorg en Welzijn samenwerking met zowel interne als
externe relaties hoog in haar vaandel heeft staan. Binnen samenwerking beschouwen wij transparantie als
sleutelwaarde. Dit is de basis voor een duurzame samenwerkingsrelatie en sluit 1-op-1 aan bij onze TOERfilosofie. Ondanks dat transparantie binnen samenwerkingsrelaties essentieel is, heeft de organisatie in 2017
opgemerkt dat niet elke samenwerkingspartner voldoende transparant is in de communicatie. Hierdoor zijn met
twee gemeenten vertroebeld. Zo is er bijvoorbeeld een materiële controle uitgevoerd zonder gecommuniceerde
aanleiding. De vertroebeling geldt met name voor samenwerkingsrelaties met verschillende financiers als
Gemeenten en Zorgkantoren. Vinden & Binden Zorg en Welzijn heeft in 2017 reeds de eerste stappen gezet tot
een verbetering van transparantie met alle samenwerkingspartners, op welke in 2018 eveneens nadrukkelijk de
focus ligt. Enkel zo ontstaan er sterke en duurzame samenwerkingsrelaties.
Naast de interne en externe stakeholders als samenwerkingspartners heeft de organisatie in 2017 intensief
geïnvesteerd in hechte en professionele samenwerkingsrelaties met ketenpartners. Vinden & Binden Zorg en
Welzijn beschouwt samenwerking met betrouwbare en deskundige ketenpartners als essentieel om kwalitatief
hoogwaardige zorg- en dienstverlening op maat te kunnen realiseren. Op de eerste plaats werkt de organisatie op
basis van contractafspraken samen met verschillende gemeenten voor het leveren van beschermd wonen. Op
basis van deze afspraken en samenwerking levert Vinden & Binden Zorg en Welzijn zorg en ondersteuning op
grond van de WMO. In 2017 hebben de medewerkers van Vinden & Binden en Zorg en Welzijn ervaren harder
te moeten werken om te ‘bewijzen’ dat er kwalitatief goede zorg werd geleverd. Meer rapportages, meer
administratie, inspectiebezoeken et cetera. Dit allemaal in het kader van transparantie. Ondanks dat deze
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transparantie bijdraagt aan een goede kwaliteit van zorg en een sterke verantwoording, leidden deze extra
werkzaamheden ook tot een hogere werkdruk onder het personeel.
Zoals reeds beschreven heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn de samenwerking in 2017 verlengd met twee
Zorgkantoren. De organisatie heeft deze samenwerking geïnitieerd om samen met de zorgkantoren te werken aan
een structurele oplossing voor de cliënten die de organisatie hebben verlaten omwille de problematieken rondom
de financieringsvorm PGB. In samenwerking met twee Zorgkantoren zijn we in 2017 gestart met de verdere
professionalisering van de interne organisatie, mede doordat aan de levering van WLZ-ZIN strenge eisen zijn
verbonden op het gebied van de kwaliteit en continuïteit van de zorg en dienstverlening. Er is onder meer
intensief geïnvesteerd in automatisering van processen door middel van een succesvolle implementatie van een
kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 (gecertificeerd) en de borging van het elektronisch
cliëntendossier (ECD).
In 2017 heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn ook nauw samengewerkt met andere verwijzende organisaties en
ketenpartners, waaronder GGZ-instellingen en verslavingszorginstellingen. Vinden & Binden Zorg en Welzijn
heeft met deze organisaties goede, professionele relaties opgebouwd. Ketenpartners benaderen ons voor advies
en overleg wanneer men vastloopt in de behandeling en begeleiding van cliënten met uiterst complexe
problematieken. Voor de diagnostiek werkt Vinden & Binden Zorg en Welzijn samen met het Eindhovens
Psychologisch Instituut en het Psychologisch Instituut Tilburg. Indien noodzakelijk kan de organisatie gebruik
maken van de psychiatrische expertise via Psycho Eindhoven of psychiater D. Vinkers uit Rotterdam. Daarnaast
doen we voor wat betreft onderzoek en diagnostiek regelmatig een beroep op de diensten van Bureau Janssen.

4.3 Duurzaamheid
Vinden & Binden Zorg en Welzijn vindt duurzaamheid in de brede zin van het woord essentieel voor de
levensvatbaarheid van de organisatie. De directie van de organisatie streeft ernaar duurzaamheid te laten
doorklinken in alle facetten van de organisatie. Met de integrale vernieuwing van het personeelsdomein heeft de
organisatie ingezet op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Om deze ambitie kracht bij te zetten is
er in 2017 gestart met het ESF-project; ‘op weg naar duurzame inzetbaarheid’. Het project is onder meer gericht op
het verhogen van de kwaliteit van arbeid van de medewerkers, het verlagen van de werkdruk binnen de
organisatie, en het versterken van de eigen regie van medewerkers, zodanig dat zij medezeggenschap en
medeverantwoordelijkheid beter kunnen dragen. Op 7 juli en 8 november zijn twee themadagen georganiseerd als
aftrap van het project. De resultaten van deze dagen vormen de concrete invulling voor de verdere uitvoering van
het ESF-project in 2018.
Vanzelfsprekend staan milieu- en duurzaamheidsaspecten ook hoog op de agenda van Vinden & Binden Zorg en
Welzijn. De organisatie werkt met groene stroom en hanteert een beleid voor zuinig printen. Voor de komende
jaren is Vinden & Binden Zorg en Welzijn voornemens om het algehele functioneren van de organisatie verder te
verduurzamen in de brede zin van het woord.
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5. Toezicht, bestuur en medezeggenschap
In dit hoofdstuk verantwoordt Vinden & Binden Zorg en Welzijn zich over het toezicht op het bestuur en het
algehele functioneren van de organisatie, de werking van het bestuur en de medezeggenschap van diverse
stakeholders die betrokken zijn bij de organisatie.

5.1 Zorgbrede Governancecode
Als zorginstelling met een maatschappelijke verantwoordelijkheid werkt Vinden & Binden Zorg en Welzijn op
basis van de Zorgbrede Governancecode. Dit betekent dat de organisatie ook in het verslagjaar 2017 systematisch
heeft gewerkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening en bedrijfsvoering.
De organisatie werkt hierbij met een uitgebreide PDCA-cyclus op basis van de volgende stappen: (1)
beleidsvorming en jaarplanning, (2) opstellen begroting, (3) rapporteren en sturen, (4) opstellen jaarrekening, (5)
evaluatie beleidsjaar en (6) jaarverslaglegging. Dit is conform de ISO 9001:2015 norm. Aan de hand van deze zes
stappen heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn de PDCA-cyclus geborgd:
• PLAN (input): het vaststellen van de doelstellingen van geboden zorg en de processen en middelen die
nodig zijn om resultaten te leveren die in overeenstemming zijn met de eisen van de cliënten en het
beleid van de organisatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de context: geldende wet- en regelgeving,
risico’s en kansen. De doelstelling is om risico’s te elimineren dan wel minimaliseren en kansen op te
pakken en te realiseren;
• DO: het uitvoeren van wat gepland is. Deze stap omvat het primaire proces met daarbij de
ondersteunende processen;
• CHECK (output): het monitoren en meten van de geboden zorg en de daarbij ondersteunende
processen ten opzichte van gepland beleid, doelstellingen, eisen en activiteiten. Continu verbeteren van
de waardering door cliënten, (ondersteunende) processen en de uitkomsten van zorgverlening is het
uitgangspunt;
• ACT: het ondernemen van acties om de geboden zorg of ondersteunende processen te verbeteren.
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Figuur 8: Plan-Do-Check-Act cyclus Vinden & Binden Zorg en Welzijn

Vinden & Binden Zorg en Welzijn is op 21 mei 2013 statutair heropgericht ter verkrijging van haar WTZierkenning. De organisatie heeft deze erkenning op 22 april 2015 verkregen voor de functies persoonlijke
verzorging, begeleiding, 24-uurs verblijf, kortdurende verblijf (logeeropvang) en het Volledig Pakket Thuis (VPT).
Vinden & Binden Zorg en Welzijn beschikt over een erkend kwaliteitssysteem en is in 2017 gecertificeerd
conform de ISO 9001:2015 norm (voorheen HKZ-norm). Voor de externe audit zijn alle aanbevelingen uit de
inspectiebezoeken meegenomen.

5.2 Raad van Commissarissen
In het kader van de Zorgbrede Governancecode beschikt Vinden & Binden Zorg en Welzijn over een Raad van
Commissarissen als onafhankelijk toezichthoudend orgaan. De organisatie beschikt over een procedure voor het
benoemen van zowel de directie als de Raad van Commissarissen. Deze benoemingen worden voorafgegaan door
een zorgvuldige selectieprocedure op basis van functieprofielen. De Raad van Commissarissen is nauw betrokken
bij de samenstelling, werving en beoordeling van de directie. Binnen Vinden & Binden Zorg en Welzijn is er een
vergaderschema vastgesteld voor bijeenkomsten van de directie en de Raad van Commissarissen afzonderlijk
alsook voor de gezamenlijke bijeenkomsten. Om deze vergadering effectief en efficiënt te doen verlopen, wordt
de Raad van Commissarissen adequaat, tijdig en op transparante wijze voorzien van accurate informatie met
betrekking tot zorginhoudelijke, organisatorische en financiële aspecten. De Raad van Commissarissen heeft als
opdracht om de directie van Vinden & Binden Zorg en Welzijn gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.
Over het verslagjaar 2017 had de Raad van Commissarissen van Vinden & Binden Zorg en Welzijn de volgende
samenstelling:
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Naam

Benoemingsdatum

Expertise

Hubert Fermina
Otto Deddens

01-01-2016
01-01-2016

Zorginhoudelijk Lid van Commissie van Toezicht P.I. Lelystad
Secretaris Stichting Ruimte voor je Relatie
Juridisch

Nevenfunctie
(KvK: 55586333)
Secretaris Stichting Optieplan Conbit
(KvK: 17136881)
Secretaris Stichting Pelgrim Onderweg
(KvK: 14099374)

Vrijwilliger Stichting Eindhoven Bouwt
(Coördinator Oekraïnereizen) (KvK: 51492598)
Jan Verstijnen

01-01-2016

Financieel

Voorzitter Ondernemers Vereniging Haaren
Secretaris/penningmeester Coöperatie
GroenewoudGlas u.a.

Oprichter/bestuurder Stg. Behoud Historisch
Besef
Tabel 4: Raad van Commissarissen Vinden & Binden Zorg en Welzijn

5.3 Directie
De directie van Vinden & Binden Zorg en Welzijn, in de persoon van haar bestuurder en algemeen directeur, dhr.
Damien Juliana, is eindverantwoordelijk voor het algehele functioneren van de organisatie. Tot de belangrijkste
taken en verantwoordelijkheden van de directie worden gerekend: strategische positionering van de organisatie,
definiëren, monitoren en bijstellen van beleids- en kwaliteitsdoelstellingen conform de planning & control cyclus,
netwerk- en relatiebeheer en de integrale interne bedrijfsvoering (inclusief organisatorische, financiële, personele
en zorginhoudelijke aspecten).
De directie van Vinden & Binden Zorg en Welzijn is nauw betrokken bij het primaire proces. De bestuurder en
algemeen directeur vertaalt strategische beleidskeuzes in tactisch en operationeel beleid. Daarnaast geldt de
bestuurder als boegbeeld van de organisatie in de richting van interne en externe stakeholders. In deze
hoedanigheid is de directie het belangrijkste aanspreekpunt voor (externe) partners en stakeholders.

5.4 Bedrijfsvoering
In 2017 heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn intensief geïnvesteerd in de professionalisering van de
bedrijfsvoering. Het accent ligt hierbij op het borgen van deskundigheid, bevoegdheid, bekwaamheid en capaciteit
binnen de organisatie. Vinden & Binden Zorg en Welzijn constateert een sterke afhankelijkheid van externe
partnerorganisaties voor de inrichting en uitvoering van de kritische bedrijfsprocessen. Vinden & Binden Zorg en
Welzijn heeft in 2017 verdere stappen gezet tot het werven van de noodzakelijke interne kennis en expertise. Dit
door onder meer in het wervings- en selectiebeleid aandacht te besteden aan die aspecten waarop interne
deskundigheid, bevoegdheid, bekwaamheid en capaciteit nog onvoldoende voor handen is. De uiteindelijke
doelstelling is dat Vinden & Binden Zorg en Welzijn minder afhankelijk is van het inhuren van externe
deskundigheid en capaciteit, waarbij duurzaam intern personeel de fundering betreft van de organisatie. Dit komt
de continuïteit van de organisatie ten goede en levert naar verwachting tevens kostenbesparingen op.
Daarnaast speelt digitalisering en automatisering een belangrijke rol binnen de professionalisering van de
bedrijfsvoering van Vinden & Binden Zorg en Welzijn. In 2017 heeft de organisatie het cliëntvolgsysteem binnen
Qurentis verder geoptimaliseerd met de doelstelling om het gehele primaire proces van zorgverlening in Qurentis
onder te brengen. Dit heeft in 2017 onder meer geleid tot aanzienlijke voordelen op het gebied van effectiviteit en
efficiëntie. Daarnaast zijn de financieel-administratieve processen in Qurentis ondergebracht. Qurentis biedt
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behalve een cliëntvolgsysteem aansluiting op het digitale berichten- en declaratieverkeer, hetgeen als eis wordt
gesteld door onder meer de zorgkantoren.
Qurentis is een integraal systeem waarin naast de financieel-administratieve processen, tevens onze
personeelsadministratie is ondergebracht. In 2017 hebben alle medewerkers de gedraaide uren geregistreerd
binnen dit integrale systeem. Met een koppeling naar de systemen van Salarispoint is hiermee de volledige
salarisverwerking en -uitbetaling gedigitaliseerd. Voor wat betreft kwaliteitsmanagement heeft Vinden & Binden
Zorg en Welzijn in 2017 gebruik gemaakt van een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem. Binnen dit systeem is
het kwaliteitsmanagement van Vinden & Binden Zorg en Welzijn geborgd conform de ISO 9001:2015 norm.
Hierin is het werken aan kwaliteit conform de Plan-Do-Check-Act cyclus de leidraad.

5.5 Cliëntenraad
Vinden & Binden Zorg en Welzijn hecht veel waarde aan het centraal stellen van de cliënt en zijn of haar sociale
netwerk in het hulpverleningsproces. De organisatie vindt het van essentieel belang dat er maximaal tegemoet
wordt gekomen aan de keuzevrijheid en de wensen van de cliënt. Het belang hiervan wordt in het bijzonder
onderstreept door de kwetsbaarheid en uniciteit van de doelgroep van de organisatie. De culturele achtergronden
en problematieken van de cliënten van Vinden & Binden Zorg en Welzijn maken het noodzakelijk dat er
naadloos wordt ingespeeld op de behoeften van deze doelgroep. De directie van de organisatie hecht daarom veel
waarde aan het betrekken van cliënten bij de strategische koersbepaling en besluitvorming. Zij heeft hiertoe een
cliëntenraad in het leven geroepen welke op zeer regelmatige basis wordt geconsulteerd door de directie.
Vinden & Binden Zorg en Welzijn beschikt over een driekoppige cliëntenraad die de belangen van de cliënten
behartigt. In 2017 was de inzet en betrokkenheid van de cliëntenraad optimaal. De cliëntenraad heeft de directie
gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien. In 2017 heeft er in totaal zes keer een vergadering
plaatsgevonden met de cliëntenraad. Daarbovenop heeft de raad deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten in
het kader van Persoonsgerichte Zorg (PGZ). Wij hebben onze cliënten zeer betrokken bij PGZ.
Doelen 2017
Voor het jaar 2017 heeft Vinden en Binden Zorg en Welzijn in samenwerking met de cliëntenraad de volgende
doelen gesteld:
1. Kwaliteit verbeteren boodschappen en maaltijden;
2. Dezelfde doelgroepen bij elke woning;
3. Goede communicatie naar cliënten toe;
4. Uniforme informatievoorziening voor ambulante cliënten als beschermd wonen cliënten;
5. Bij het aannemen van personeel moet er een uitgebreid vooronderzoek (screening) uitgevoerd worden;
6. Er moeten goede groepsgesprekken worden gehouden.
Maatregelen 2017
Op basis van de bevindingen van de cliëntenraad heeft de organisatie verschillende verbetermaatregelen
doorgevoerd. Alhoewel de zorginstelling een kleine organisatie betreft, wordt er gewerkt conform richtlijnen en
wet en regelgeving. Daarbovenop heeft de organisatie alles op alles gezet om de bovenstaande doelen in 2017 te
behalen. Ten aanzien van bovengenoemde doelen heeft de organisatie de voorraden van de boodschappen
verbeterd (vers fruit en wekelijkse boodschappen), doelgroepen wordt elke iedere locatie op elkaar afgestemd, de
communicatie/ transparantie richting cliënten is verbeterd, nieuwe locaties in Best zijn geopend, en bij alle
wervingen van medewerkers is grondig vooronderzoek verricht.
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6. Beleid, inspanningen en prestaties
In 2017 heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn een aantal belangrijke stappen gezet die de positie van de
organisatie verder hebben versterkt. De organisatie heeft een integrale vernieuwing van het personeelsdomein
doorgevoerd. Het huidige personeel sluit aan bij dit beleid. Er verder gebouwd aan de fundering van de
organisatie-inrichting, waarbij de eigen regie van medewerkers is vergroot door het opzetten van het ESF-project;
‘op weg naar duurzame inzetbaarheid’. Deze interventies hebben geleid tot een hechter, deskundiger en professioneler
team van medewerkers. Medewerkers spreken elkaar aan op taken en verantwoordelijkheden, er is een
preventiemedewerker aangesteld, er worden meldingen gemaakt van disfunctioneren, risico’s ten aanzien van
personeel zijn in kaart gebracht en het ziekteportaal is verbeterd waardoor het beter aansluit bij het proces. Zoals
reeds beschreven heeft Vinden & Binden in 2017 de toekomstbestendigheid van de organisatie vergroot dankzij
met succes verlengde contractafspraken met de Zorgkantoren. Hierdoor kan de organisatie met ingang van 2018
eveneens zorg in natura leveren, hetgeen goed aansluit bij haar doelgroep en ook de levensvatbaarheid van de
organisatie aanzienlijk vergroot. Daarnaast is de organisatie gestart met een nauwgezette professionaliseringsslag
van de bedrijfsvoering, onder meer door de aanschaf en implementatie van diverse systemen.

6.1 Algemeen beleid
In 2017 is er door Vinden & Binden Zorg en Welzijn hard gewerkt om de interne organisatie verder te
bestendigen en professionaliseren. 2017 is op meerdere fronten een succesvol jaar geweest voor Vinden &
Binden Zorg en Welzijn, met onder meer de volgende resultaten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlengde contractafspraken met twee Zorgkantoren;
Een verbeterd inwerkprogramma nieuw personeel;
Controleformulieren op basis van authenticiteit;
Borging organisatie-inrichting met bijbehorende functies;
Borging van cliëntvolgsysteem (ECD);
Succesvol voltooien overgang HKZ naar ISO 9001:2015 certificering;
Nieuwe locaties Best (2);
Optimalisatie samenwerking cliëntenraad;
Integrale vernieuwing van het personeelsdomein;
Professionalisering van het personeelsbestand en -beleid;
Inbedding van TOER-filosofie;
Verbeteren medicatieveiligheidsbeleid in het kwaliteitsmanagementsysteem;
Inbedding persoonsgerichte zorg in dienstverlening;
Consolidatie internationale samenwerking met Caribische eilanden;
Herzien selectie- en werving procedure;
Invoeren online workspace;
Verbeterde communicatie tussen locaties (telefonisch doorverbinden);
Doorvoeren verbetermaatregelen inspectiebezoeken conform de PCDA-cyclus;
Succesvolle opstart ESF-project; ‘op weg naar duurzame inzetbaarheid’.
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Los hiervan bestond er tevens enige hectiek binnen de organisatie in 2017. Zo ervaarde het personeel van Vinden
& Binden Zorg en Welzijn een hoge werkdruk door onder meer de inspectiebezoeken en de hoog complexe
doelgroep. Ten gevolge bestonden grote wisselingen in het personeelsbestand door uitstroom van personeel.

6.2 Meerjarenbeleid
In 2016 heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn strategisch meerjarenbeleid geformuleerd voor de komende
jaren welke in 2017 is aangescherpt. Het inzetten van het meerjarenbeleid in 2017 en het kenbaar maken hiervan
aan de medewerkers heeft geleid tot meer inzicht in onze organisatie, vraagstukken en projecten.
Verdere professionalisering van de interne organisatie en bedrijfsvoering
Vinden & Binden Zorg en Welzijn heeft in 2017 intensief geïnvesteerd in de professionalisering van de interne
organisatie en bedrijfsvoering. In het komende jaar wil Vinden & Binden Zorg en Welzijn deze
professionaliseringsslag continueren. Concreet beoogt de organisatie het verder inbedden van de organisatieinrichting in de organisatiecultuur, met name door bepaalde vacante functies in te en eventuele bijstellingen te
doen aan reeds bezette functies. Dit zal uiteindelijk leiden tot het minder uitbesteden van taken. Eveneens is de
organisatie voornemens om het gebruik van Qurentis te bespoedigen, zodat alle medewerkers op de hoogte zijn
van de mogelijkheden en werking van het systeem. De interne AO/IC heeft binnen Vinden & Binden Zorg en
Welzijn is verbeterd en heeft een centrale plek gekregen binnen de organisatie. In 2018 wordt eveneens het
kwaliteitssysteem verder ingebed in de organisatie. Hiertoe zijn in 2017 reeds de eerste stappen gezet met de
overheveling van HKZ naar ISO 9001:2015 certificering. Parallel aan deze aanscherping en herziening wordt het
nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd. In 2018 ligt het accent ook op de verdere inbedding van
de filosofie van TOER. Vinden & Binden Zorg en Welzijn staat voor transparantie in de breedste zin van het
woord. We geloven enkel in samenwerkingsrelaties waarbij transparantie het sleutelwoord is. Voor de komende
periode ligt daarom de focus op het verbeteren van duidelijke en transparante communicatie tussen Vinden &
Binden Zorg en Welzijn en financiers (Gemeenten en Zorgkantoren).
Daarnaast laten zowel de medewerkers als de organisatie zien waarmee zij bezig zijn en welke (tussentijdse)
resultaten zijn behaald. De organisatie-inrichting, de bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering zijn inzichtelijk. De
kwaliteitscertificering is daar een goed voorbeeld van. Vinden & Binden Zorg en Welzijn ambieert een structuur
en cultuur van openheid en transparantie. Medewerkers moeten zich veilig (kunnen) voelen om open en eerlijk
met en naar elkaar toe te zijn tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.
Verdere professionalisering van het personeelsdomein
In 2017 is het personeelsbeleid intensief geprofessionaliseerd. Er is onder meer ingezet op de ontwikkeling van
een procedure werving- en selectie. Daarnaast is een inwerkprogramma geconstrueerd dat passend is voor en
nauw aansluit bij de organisatiepraktijk van Vinden & Binden.
Medewerkers functioneren niet altijd in lijn met de visie en filosofie van de organisatie. Als belangrijke
tekortkoming signaleert de organisatie dat een proactieve en transparante attitude incidenteel ontbreekt onder
medewerkers. Er is in 2017 onvoldoende sprake geweest van een organisatie waarin ‘we doen wat we zeggen en
we zeggen wat we doen’ waardoor er regelmatig ruis ontstond. Met betrekking tot de verdere professionalisering
van het personeelsdomein werd ingezet op proactieve een houding van het personeel, in plaats van het ‘reactief’
handelen. Hierdoor werden taken en verantwoordelijkheden proactief opgepakt, waarbij transparante en
eenduidige terugkoppeling over de status van taken en verantwoordelijkheden ontstond. Daarbij is er gestart met
het werken op basis van weekplanningen waardoor er meer structuur ontstond in het werk van het personeel
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(directiebeoordeling). Zoals reeds beschreven heeft er in 2017 een transitie plaatsgevonden op het domein van
personeel. Onderdeel van deze transitie eist een vernieuwing en professionalisering van het integrale
personeelsbeleid met als doelstelling om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. In 2017 is
Vinden & Binden Zorg en Welzijn hiertoe succesvol het ESF-project ‘op weg naar duurzame inzetbaarheid’ gestart.
De organisatie wil toe groeien naar een vast, duurzaam en professioneel team van medewerkers waarop gebouwd
kan worden om zo deze professionaliseringsslag te realiseren.
Vinden & Binden Zorg en Welzijn constateert dat de ingezette verbeteracties in 2017 reeds tot gewenste
resultaten leiden. De inbedding van de nieuwe organisatie-inrichting geeft medewerkers meer
verantwoordelijkheid en regie in de uitoefening van taken en activiteiten. Hernieuwde functieomschrijvingen met
bijbehorende competenties hebben geleid tot meer resultaatverantwoordelijke kaders aan de hand het
functioneren en de behaalde resultaten van medewerkers periodiek worden geëvalueerd. Tot slot heeft
intensivering van training en scholing geleid tot deskundigheidsbevordering van de medewerkers en
conformering van medewerkers aan de filosofie van TOER. Vinden & Binden Zorg en Welzijn is daarom
voornemens om de ingeslagen weg in 2018 voort te zetten.
Geografische uitbreiding van de organisatie
Sinds het ontstaan van Vinden & Binden Zorg en Welzijn heeft de organisatie een gevestigde positie verworven
in met name Zuidoost-Brabant en West-Brabant, dit mede dankzij verlengde contractafspraken met twee
Zorgkantoren. Vanwege een hoge vraag naar ons zorgaanbod in Best enerzijds, en strategische overwegingen
anderzijds heeft de organisatie in 2017 gekozen voor de opening van twee nieuwe locaties te best.
Intensivering van marketing en communicatie
Vinden & Binden Zorg en Welzijn is van mening dat er tot op heden onvoldoende gebruik wordt gemaakt van
het inzetten van marketing en communicatie om maximaal bekendheid te geven aan het onderscheidend
vermogen van de organisatie. Het is met name de bestuurder van de organisatie die een netwerkende rol vervult
en naar buiten treedt als vertegenwoordiger van de organisatie. Vinden & Binden Zorg en Welzijn is voornemens
om in de komende jaren meer in te zetten op marketing en communicatie. Indien nodig zal een nieuw marketingen communicatieplan worden opgesteld met concrete handvatten hoe de unieke aanpak en methodiek van
Vinden & Binden Zorg en Welzijn binnen de juiste kanalen voor het voetlicht kan worden gebracht.

6.3 Kwaliteit van zorg- en dienstverlening
Kwaliteit van zorg betekent voor Vinden & Binden Zorg en Welzijn dat er continu en met wordt gewerkt aan het
waarborgen en verder aanscherpen van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg7. In 2017 heeft Vinden &
Binden Zorg en Welzijn sterk gewerkt aan het waarborgen en continu verbeteren van de kwaliteit en continuïteit
van de zorg- en dienstverlening. De focus ligt hierbij op het doeltreffend, doelmatig en duurzaam inzetten van de
noodzakelijke zorg en ondersteuning. Het bestuur van Vinden & Binden zorg en welzijn kijkt, ondanks het
drukke en intensieve jaar in het kader van al die inspectiebezoeken en controles door derden, met tevredenheid
terug op het verslagjaar. De organisatie heeft op vele fronten stappen gezet. Er is hard gewerkt aan
kwaliteitsbehoud en -verbetering, met als resultaat dat het kwaliteitssysteem van de organisatie opnieuw is
gecertificeerd conform ISO 9001:2015 (kwaliteitsrapport 2017).

Raadpleeg het kwaliteitsrapport gehandicaptenzorg (Wlz) Vinden & Binden 2017 voor de wijze waarop de organisatie in
het verslagjaar 2017 heeft gewerkt aan het waarborgen en continu verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de zorg- en
dienstverlening t.a.v. van gehandicaptenzorg.
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6.3.1 Cliënttevredenheid
In 2017 is er door Vinden & Binden Zorg en Welzijn een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten
hiervan zijn geanalyseerd en verwerkt door de directie in samenspraak met de cliëntenraad. De directie is
verantwoordelijk voor het opstellen van een rapport naar aanleiding van de analyse. Dit rapport bevat onder
andere aanbevelingen welke worden besproken met de cliëntenraad.
Aan dit onderzoek hebben in zijn totaliteit 24 cliënten deelgenomen. Op hoofdlijnen zijn de respondenten
positief ten aanzien van de bejegening door de medewerkers van Vinden & Binden Zorg en Welzijn. Echter
gaven de cliënten wel aan structurele groepsgesprekken te missen. Dit ervaren zij als een gebrek. Hiertoe heeft de
organisatie in 2017 nog structurele groepsgesprekken geïntroduceerd op iedere locatie en zal dit in de toekomst
borgen. Ook missen de cliënten soms persoonlijke aandacht. Hierdoor geven de cliënten aan totaal geen
begeleiding te hebben ontvangen. In 2017 hebben cliënten minder persoonlijke aandacht ontvangen doordat het
personeel meer tijd kwijt was aan administratieve taken, inspectiebezoeken en controles van derden in het kader
van transparantie. In 2018 willen we het gebrek aan persoonlijke aandacht verbeteren door meer tijd vrij te maken
voor de cliënt. De resultaten van het onderzoek met betrekking tot voeding/maaltijden laat verbetering zien ten
opzichte van eerdere onderzoeken. Verder ervaren de respondenten de hoge werkdruk van de werknemers. Er
wordt aangegeven dat er weinig tijd wordt besteed aan het psychisch welbevinden van de cliënt door de
medewerkers. Door de opstart van het ESF-project beoogt de organisatie de medewerkers meer tijd vrij te laten
maken voor de cliënt waarbij persoonlijke aandacht de sleutelwoorden zijn.
6.3.2 Klachten
Vinden & Binden Zorg en Welzijn doet zijn best om cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Cliënten
kunnen een beroep doen op de klachtenprocedure van de organisatie mochten zij om welke reden dan ook niet
tevreden zijn met de zorg- en dienstverlening van Vinden & Binden Zorg en Welzijn. De organisatie streeft
ernaar om de klachten van cliënten allereerst mondeling af te handelen (optie 1), door samen met de cliënt en zijn
of haar vertegenwoordiger en de desbetreffende medewerkers of coördinator in gesprek te gaan. Medewerkers
maken een ontevreden cliënt, diens vertegenwoordiger of nabestaande zo nodig attent op de klachtenregeling en
de klachtenfunctionaris. Indien de klacht naar tevredenheid van alle betrokkenen kan worden afgedaan met een
wederzijds gesprek, dan wordt deze oplossing op schrift gesteld op het daarvoor bestemde klachtenformulier en
wederzijds ondertekend. Indien de klacht niet met de directe medewerker waarover de cliënt ontevreden is kan
worden opgelost, gaat de leidinggevende in gesprek met de cliënt.
Mocht de klacht vervolgens nog steeds niet opgelost zijn, dan wordt er een klachtenfunctionaris ingeschakeld.
De klachtenfunctionaris heeft ten minste de volgende taken:
• Hij of zij informeert cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers of nabestaanden, medewerkers en
derden over de klachtenregeling;
• Hij of zij adviseert cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers of nabestaanden en helpt hen
desgevraagd bij het formuleren van hun klachten;
• Hij of zij helpt cliënt en hun wettelijke vertegenwoordigers of nabestaanden met het oplossen van hun
onvrede.
Wanneer ook de klachtenfunctionaris of het bestuur niet tot een oplossing kan komen welke voor alle
betrokkenen toereikend is, kan Vinden & Binden Zorg en Welzijn gebruik maken van de diensten van de externe
klachtencommissie van De Geschillencommissie Zorg. Een klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend
bij de klachtencommissie.
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Een klacht kan worden ingediend bij de geschillencommissie. Contactgegevens van de klachtencommissie zijn
opgenomen in het klachtenreglement8. De commissie zal dan een uitspraak doen en een voor Vinden & Binden
Zorg en Welzijn vindend advies geven voor een oplossing van de klacht. Afhankelijk van de uitspraak van de
klachtencommissie en de mogelijkheden om de zorgverlening voort te zetten, zal Vinden & Binden Zorg en
Welzijn op zoek gaan naar een interne oplossing. Als deze niet mogelijk is, kan een oplossing ook bestaan uit het
afsluiten van de zorgverlening. Hierbij zal Vinden & Binden Zorg en Welzijn indien gewenst bemiddelen bij het
zoeken van een vervangende zorgverlener of zal hij zorgdragen voor een concrete beëindiging van de
zorgverlening. Raadpleeg voor verdere informatie onze klachtenreglement.
In 2017 heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn 1 officiële klacht ontvangen.
6.3.3 Medezeggenschap
Vinden & Binden Zorg en Welzijn hecht veel waarde aan medezeggenschap. De organisatie beschikt over een
cliëntenraad om cliënten en hun vertegenwoordigers nauw bij de totstandkoming en uitvoering van het
organisatiebeleid te betrekken. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening is een belangrijk terugkerend thema op de
agenda van de cliëntenraad. Verdere thema’s en doelen zijn reeds beschreven in paragraaf 5.5. De cliëntenraad
heeft in 2017 zes bijeenkomsten gehad. Daarnaast heeft de raad in 2017 verschillende bijeenkomsten van PGZ
bijgewoond.
Naast cliënten en hun vertegenwoordigers worden ook de medewerkers van de organisatie nauw betrokken bij
het functioneren en de koers van de organisatie. Personeel heeft namelijk een gezamenlijk belang. Wij verwachten
van het personeel dat zij elkaar aanspreken op taken, afspraken en verantwoordelijkheden en dat zij meldingen
maken bij disfunctioneren of tegenwerking.
Alle medewerkers worden meerdere malen per jaar uitgenodigd voor laagdrempelige bijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten worden ervaringen, wensen en behoeftes gedeeld welke ten gunste zijn voor de verdere
ontwikkeling van Vinden & Binden Zorg en Welzijn en de rol van de medewerkers binnen de organisatie.
Daarnaast voert Vinden & Binden Zorg en Welzijn periodiek een medewerkerstevredenheid-onderzoek uit. In
2017 heeft Vinden & Binden Zorg en Welzijn een medewerkerstevredenheid onderzoek uitgevoerd. Negen
medewerkers hebben hieraan deelgenomen (respons 75%). De belangrijkste bevindingen betreffen onder meer
dat 89% van de respondenten aangeeft ontevreden/ zeer ontevreden te zijn ten aanzien van de inwerkperiode.
Daarnaast geven 2 respondenten aan een te hoge werkdruk te ervaren.
Vinden & Binden Zorg en Welzijn hecht veel waarde aan de feedback van haar medewerkers. Mede naar
aanleiding van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de medewerkers, heeft de
organisatie in 2017 de volgende verbetermaatregelen in gang gezet:
• Herziening van de inwerkprocedure;
• Opnemen functioneringsgesprekken in de kwaliteitsjaarplanning;
• Behoefteonderzoek naar de doorgroei- en scholingsbehoeften van medewerkers aan de hand van de
functioneringsgesprekken;
• Verdiepend onderzoek naar de ervaren werkdruk en afbakening van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
• Maken van duidelijke afspraken omtrent pauzering;
• Zorgvuldige bespreking van secundaire arbeidsvoorwaarden tijdens functioneringsgesprekken en
onderzoeken welke mogelijkheden hieromtrent bestaan;
8
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•

Sturing op het scheiden van afval ten gunste van het milieu.

6.3.4 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk
Vinden & Binden Zorg en Welzijn is een kleinschalige organisatie die de eigen regie en verantwoordelijkheid
centraal stelt. De organisatie gaat uit van de professionele autonomie en de deskundigheid van de medewerkers.
Dit betekent dat de medewerkers de vrijheid krijgen om op basis van teamafspraken en de binnen de
beroepsgroep geldende normen, naar eigen inzicht invulling te geven aan het hulpverleningsproces. De
organisatie verwacht van de medewerkers dat zij eigen initiatief tonen binnen de gestelde zorginhoudelijke,
organisatorische en financiële kaders. Dit betekent dat de medewerkers worden gestimuleerd om actief mee te
denken in de organisatie.
Er is al meermaals beschreven dat Vinden & Binden Zorg en Welzijn in 2017 intensief heeft geïnvesteerd in de
integrale vernieuwing van het personeelsdomein. Hierbij heeft de organisatie aanzienlijk geïnvesteerd in
vernieuwing van het personeelsbeleid en de processen hieromtrent. Vinden & Binden Zorg en Welzijn hecht
daarnaast veel waarde aan opleiding en scholing, met als doelstelling een duurzame inzetbaarheid van de
medewerkers te ontwikkelen. Het ESF-project ‘op weg naar duurzame inzetbaarheid’ wordt derhalve in 2018 verder
uitgevoerd ten aanzien van de bevordering van duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

6.4 Financieel beleid
Het jaar 2017 is met een positief resultaat van € 91.421,- afgesloten waardoor het eigen vermogen is gestegen tot
€ 33.305,-. Voor de financiële cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening 2017 van Vinden & Binden Zorg en
Welzijn.
6.4.1 Hoofdlijnen financieel beleid
Over het verslagjaar 2017 zijn de nodige financiële investeringen gedaan om de zorg- en dienstverlening van
Vinden & Binden Zorg en Welzijn uit te breiden. Vanzelfsprekend gaan de gedane investeringen gepaard met een
substantieel aandeel van kosten over het verslagjaar 2017. De organisatie heeft additionele kosten gemaakt op het
gebied van huisvesting; extra locaties zijn geopend te Best. Hierdoor is er meer zorgprestaties verleend en zijn er
eveneens meer zorggelden binnengekomen. Daartegenover is er op elke locatie intensief geïnvesteerd om de
brandveiligheid te optimaliseren en heeft het personeel medicatie- en BHV-trainingen gevolgd. Dit bracht extra
kosten met zich mee. Echter door het meer gecentraliseerd organiseren van zorg (meerdere locaties van Best),
werden reiskosten en personeelskosten gereduceerd. Daarentegen zijn door onregelmatige uren en toeslagen
salariskostenaanzienlijk gestegen. Deze verandering heeft een grote invloed op de kosten van kleinschalige
zorgorganisatie zoals Vinden & Binden Zorg en Welzijn. Daarnaast heeft door professionalisering en
deskundigheidsbevordering van het personeel, alsmede de inbedding van de organisatie-inrichting en de opstart
van het ESF-project (waarvan 50% wordt gesubsidieerd), geleid tot een aanzienlijk aandeel personeelskosten t.o.v.
de totale kosten (>47%) van het aandeel personeelskosten. In 2017 is Vinden & Binden Zorg en Welzijn gestart
met het internaliseren en borgen van meer deskundigheid en capaciteit in de interne organisatie. Dit naar
aanleiding van een sterke afhankelijkheid van Vinden & Binden Zorg en Welzijn van externe partijen en
organisaties voor ondersteunende diensten, waaronder ondersteuning op het gebied van kwaliteit, HRM en
financieel-administratieve processen. De organisatie verwacht dat het vergroten van de interne deskundigheid en
capaciteit uiteindelijk tot lagere kosten en minder risico’s leidt dan de uitbesteding van een groot aantal diensten
aan externe partijen. Tegelijkertijd is de verwachting dat de gedane investeringen vanaf 2018 tot meer eigen regie
en verantwoordelijkheden voor uitvoerende medewerkers zullen leiden, alsook tot een reductie van de overhead.
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De reeds beschreven inspectiebezoeken hebben in 2017 eveneens invloed gehad op de financiële bedrijfsvoering
van de organisatie. Deze onderzoeken hebben een grote impact gehad op de organisatie en hebben veel tijd van
het personeel van Vinden & Binden Zorg en Welzijn gevergd. Bovendien hebben de onderzoeken geleid tot een
grote mate van onzekerheid onder het personeel. De impact van de beide inspectiebezoeken in 2017, plus de
materiele controle die in 2017 door CZ-afdeling PGB over 2016 werd uitgevoerd, is voor onze organisatie zeer
fors. Vooral het onderzoek van CZ (wat op dit moment nog steeds niet is afgerond) levert een groot risico op,
doordat de accountant de beoordeling van de nacalculatie hierdoor eerst uit heeft moeten stellen en uiteindelijk
een oordeelsonthouding heeft afgegeven. Daarnaast heeft dit alles ook een negatief effect op het tijdig kunnen
leveren van de jaarrekening over 2017.
6.4.2 Toekomstverwachtingen
Vinden & Binden Zorg en Welzijn heeft het jaar 2017 gebruikt voor de versterking van de interne organisatie
waarbij de focus lag op de duurzame inzetbaarheid van het personeel. De organisatie verwacht dat de
inspanningen en prestaties over 2017 zullen bijdragen aan een toekomstbestendige financiële situatie voor Vinden
& Binden Zorg en Welzijn. In de nieuw ingebedde organisatie-inrichting zullen uitvoerende medewerkers meer
eigen regie en verantwoordelijkheden bezitten, waarmee eveneens een verdere reductie van de overhead kan
worden gerealiseerd. Onnodige managementlagen zijn al verwijderd en taakverbreding en -verruiming heeft ertoe
geleid dat alle processen met minder medewerkers kunnen worden uitgevoerd. De focus ligt komende jaren op
het versterken van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerker, en daarmee de verduurzaming van de
organisatie in zijn geheel.
Bij het realiseren van de strategische speerpunten zoals gedefinieerd in dit document, het strategisch
meerjarenbeleidsplan en het jaarplan 2018 wordt eveneens als doelstelling gesteld dat deze de financiële situatie
van de organisatie ten goede moeten komen. Vanzelfsprekend zijn deze speerpunten enkel en alleen te realiseren
met de noodzakelijke investeringsruimte. Uitbreiding van de organisatie vereist investeringen in het huidige en het
nieuwe personeel, evenals investeringen in onder meer huisvesting. Daarnaast zijn ook op andere fronten
investeringen noodzakelijk om de in 2017 ingeslagen weg in 2018 te kunnen continueren. Tegelijkertijd is de
uitdaging om financiële risico’s te minimaliseren, bijvoorbeeld door het gelijktijdig aanleggen van financiële
reserves als buffer.
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Referenties
Voor het opstellen van het maatschappelijk jaarverslag 2017 zijn de volgende documenten geraadpleegd:
• Kwaliteitsrapport gehandicaptenzorg 2017 (Wlz);
• Directiebeoordeling 2017;
• Rapportages inspecties (zie bijlage 1 voor de conclusies);
• Brief SVB, Zorgkantoren en Gemeenten;
• Materiële controle 2016; bevindingen advocaat;
Een aantal van bovenstaande documenten kunt u zelf raadplegen door onze website te bezoeken of deze op te vragen bij onze
administratie.

Maatschappelijk jaarverslag 2017 - Vinden & Binden Zorg en Welzijn - Pagina 36 van 39

Bijlage 1
Conclusies inspectiebezoeken en maatregelen Vinden & Binden Zorg en Welzijn:
Conclusies inspectiebezoeken
(verbeterpunten)
Uit de personeelsadministratie blijkt
dat niet alle medewerkers (17%)
beschikken over een diploma passend
bij de functie die zij uitvoeren. Zorg
ervoor dat alle medewerkers
aantoonbaar in het bezit zijn van een
diploma passend bij de functie.

Bron (inspectierapport)

Uit de personeelsadministratie blijkt
dat een VOG mist voor een enkele
medewerker. Zorg ervoor dat alle
medewerkers aantoonbaar in het bezit
zijn van een geldige verklaring omtrent
het gedrag die afgegeven is voordat de
werkzaamheden bij de aanbieder
aanvangen.

GGD Zuidoost-Brabant
(in opdracht van de
gemeente)

De VOG is onmiddellijk aangevraagd
na constatering. Daarnaast wordt er
voorafgaand aan indiensttreding van
nieuw personeel een VOG geëist.

Draag zorg voor dat bij aanname van
een cliënt een aanmelding met een
gedegen intake en plaatsingsprocedure
uitgevoerd wordt volgens de wettelijke
regelgeving en het vastgelegde beleid
van de organisatie.

GGD Hart van Brabant
(in opdracht van de
gemeente)

Het intake- en plaatsingsproces is
herzien en wordt uitgevoerd conform
procedure welke is gebaseerd op
wettelijke eisen. De procedure is tevens
opgenomen in het
kwaliteitsmanagementsysteem.

Draag zorg voor continuïteit in het
personeelsbestand.

GGD Hart van Brabant
(in opdracht van de
gemeente)

In 2017 is het personeelsbeleid
geprofessionaliseerd. Binnen deze
professionalisering lag de focus op de
aanscherping van de werving- en
selectieprocedure.

GGD Zuidoost-Brabant
(in opdracht van de
gemeente)

Maatregelen Vinden & Binden
Zorg en Welzijn
De screeningsprocedure voor nieuw
personeel is aangescherpt en het
personeelsbeleid is herzien.

Zorg voor een actuele en op de
GGD Hart van Brabant
aanbieder toepasbare gedragscode voor (in opdracht van de
medewerkers.
gemeente)

Gedragscode is aangescherpt en
opgenomen in het
kwaliteitsmanagementsysteem.

Stel voor de Wmo gefinancierde
cliënten een op de organisatie
toegespitste klachtenregeling
op volgens de vastgestelde procedure.

GGD Hart van Brabant
(in opdracht van de
gemeente)

Het klachtenreglement is herzien.
Het klachtenreglement wordt duidelijk
gecommuniceerd richting de cliënten
van Vinden & Binden Zorg en Welzijn.

De klachtenregeling is niet ingericht
conform de Wkkgz

Inspectie Gezondheidzorg
en Jeugd (IGJ) – (in
opdracht van het CZzorgkantoor

Communiceer duidelijk naar cliënten
de verschillende klachtenregelingen en
aansluiting bij de klachtencommissie

GGD Hart van Brabant
(in opdracht van de
gemeente)
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bijvoorbeeld via de website van de
organisatie.
Administratie:
- Urenbriefjes komen niet overeen
met facturen
- Zorgovereenkomst tarief komt niet
overeen met gefactureerd tarief
- Er ontbreekt een zorgplan
- Foute facturatie (onnauwkeurig)
- Niet kloppende zorgproducten aan
indicties

Rapport materiële controle
PGB 2016 (in opdracht
van het Zorgkantoor CZ)

Het controlesysteem binnen de
organisatie is aangescherpt (bv.
verbeterde urenregistratie van het
personeel) waardoor de interne
administratie is verbeterd.

Tabel 5: Conclusies inspectiebezoeken en maatregelen Vinden & Binden Zorg en Welzijn
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