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WOORD VOORAF
FEITEN EN CIJFERS
Dat de impact van het coronavirus in 2021 nog zo groot zou zijn!
Het is maar goed dat we dat begin 2021 niet konden bevroeden.
Onze crisisaanpak vroeg om een lange adem en om grote wendbaarheid bij landelijk telkens wijzigende richtlijnen als gevolg
van nieuwe OMT-inzichten en virusmutaties. We klaarden de
klus, opnieuw, met een onaflatende inspanning en inventiviteit
van alle medewerkers en daar zijn we trots op!
2021 was geen gemakkelijk jaar. Corona zorgde voor een acute
en grote impact op de kosten en opbrengsten. Daar waar in 2020
de coronacompensatie en reserves nog een oplossing boden, was
dat -op dat moment- geen uitgemaakte zaak waardoor in het
najaar van 2021 direct ingrijpen in de financiële situatie noodzakelijk was. Door de focus, meer dan daarvoor, volledig te richten
op cliëntencontact en onderhandelingen met financiers is het
ons gelukt het tij te keren.

Ondanks corona en de impact ervan op de gezonde bedrijfsvoering, zetten we in 2021 mooie stappen in het realiseren van
‘goede zorg’ en in het realiseren van de doelen uit ons Meerjarenbeleidsplan ‘Hart voor Herstel’. Goede zorg draait niet alleen om effectief behandelen. Het gaat ook om de wijze waarop
we dat doen en hoe cliënten dat ervaren en daarnaast om
maatschappelijke integratie en verbinding met iedereen die een
rol speelt in het leven van cliënten. En: om het faciliteren van
het herstelproces van de cliënt door uitvoering te geven aan het
concept van ‘positieve gezondheid’. We zetten stappen in de
wijze waarop we de cliënt, met eigen regie, helpen bij zijn herstel en in de wijze waarop we samenwerken met ons netwerk
bestaande uit formele en informele partijen.

HERSTELONDERSTEUNENDE
ZORG

In het jaarbeeld 2021 maken we een aantal van deze stappen
zichtbaar. Ook de Raad van Toezicht kijkt in dit jaarbeeld terug
op 2021.

SAMEN IN HET NETWERK

Tom van Mierlo & Robert Derksen
Raad van Bestuur

LEESWIJZER Dit jaarbeeld 2021 geeft je een impressie van hoe Reinier van Arkel, ondanks de coronapandemie
en de invloed daarvan op de bedrijfsvoering, werkte aan het realiseren van ‘goede zorg’. Goede zorg vanuit de
beleving van de mensen die een beroep op ons doen maar ook vanuit het oogpunt van hun naasten, verwijzers
en andere netwerkpartners en de medewerkers en vrijwilligers die deze zorg dagelijks bieden. Vanuit deze
pagina klik je eenvoudig door naar de diverse onderwerpen. Met behulp van een menu, bovenaan de pagina’s,
navigeer je door het jaarbeeld. Het document Jaarverantwoording in de zorg is in te zien op de website.

CORONA-AANPAK
TOEKOMSTBESTENDIGE
ORGANISATIE
TERUGBLIK
RAAD VAN TOEZICHT
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2021 IN HET KORT
Unieke cliënten 2021

Aantal cliënten per gemeente

539

Cliëntwaardering 2021

433

Zaltbommel

366

Maasdriel

12.853 cliënten

4.566

597

5.223 instromende cliënten, 5.706 uitstromende cliënten

’s-Hertogenbosch

Heusden

224 bedden ZVW en WLZ
20l bedden jeugdhulp
87 verblijfsplaatsen WMO
24 verblijfsplaatsen forensische zorg

Oss

536

Vught
Haaren

113

878

184
125

Bernheze

CQ index:
(159 waarderingen)
Zorgkaart Nederland:
(209 waarderingen)

539
Boxtel

8,4

Meierijstad

696

Tilburg

Top 10 meest voorkomende klachten 2021
1. Gedragsklachten
2. Stemmingsklachten
3. Angst- en spanningsklachten
4.	Suïcidale gedachten en suïcidaal
gedrag
5. Psychotische klachten
6.	Klachten naar aanleiding van een
traumatische gebeurtenis
7. Klachten met betrekking tot verslaving
8. Klachten met betrekking tot het lichaam
9. School- en leerklachten
10.	Klachten met betrekking tot het leggen
van contacten

8,2

Sint
Michielsgestel

263

Helmond
Eindhoven

Veldhoven

295

120

Aantal medewerkers 2021
1.730 (1.018 FTE) waarvan 78,86% cliëntgebonden: 1.366. Tot de cliëntgebonden functies horen:

(Vak)therapeuten,
maatschappelijk
werkenden

Psychologen,
pedagogen

Verpleegkundigen, Verzorgenden,
spv, verpleegkundig begeleiders
specialisten

Psychiaters,
artsen

Overig
Zorgadministratie
cliëntgebonden
secretarieel

336 vrijwilligers
78 stagiair(e)s

De gemiddelde duur van het dienstverband bedraagt 8,19 jaar en het gemiddelde aantal werkzame uren per week 26,84 uur (0,75FTE)

WOORD VOORAF

| FEITEN EN CIJFERS | HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG | SAMEN IN HET NETWERK | CORONA-AANPAK | TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE | TERUGBLIK RAAD VAN TOEZICHT

HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG
Beschermd wonen:
Woonwensenonderzoek

HIC-Jeugd: Een jaar
lang zonder separatie,
dwangbehandeling of
noodmedicatie

Niets over jou
zonder jou:
Medezeggenschap
van cliënten
Oog voor
ouderen

Regioteam Den
Bosch Binnenstad:
Aansluiten bij wat
de cliënt nodig heeft
voor herstel

”

Hoe beïnvloeden
sociale relaties en ptssklachten elkaar?

Een dossier dat
eigen regie van cliënten
versterkt
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REGIOTEAM DEN BOSCH BINNENSTAD

Het regioteam Den Bosch Binnenstad startte eind 2020 als
een pilot. De werkwijze van het regioteam is gestoeld op de
uitgangspunten van herstelondersteunende netwerkzorg.
Een snelle start van de behandeling, een herstelondersteunende intake en het werken met steungroepen maken
hier deel van uit. De aanpak van dit team richt zich op het
trans-diagnostisch werken. Dat wil zeggen dat het team,
dat uit verschillende disciplines bestaat, aan de slag gaat
met cliënten die klachten hebben die niet bij een specifieke
stoornis horen.

richt is op een specifieke specialistische behandeling, zoals bijvoorbeeld behandeling binnen het Psychotraumacentrum of de
verslavingszorg.

Met de herstelondersteunende intake kijkt het team naar wat
cliënten zelf vinden dat ze nodig hebben, wat voor hen belangrijk
is om te herstellen. Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van familie of andere dierbare naasten.

De tevredenheid over de dienstverlening is gemeten bij huisartsen en cliënten. Een huisarts geeft aan dat er ”gemakkelijker
en doelmatiger contact is” en “het vertrouwen om iemand aan
te melden groter wordt”. Ook de samenwerking met herstelacademie de Stijl wordt als grote toegevoegde waarde genoemd.
Het regioteam is inmiddels ‘een vaste waarde’ binnen Reinier van
Arkel; uiteindelijk zullen meerdere regioteams gaan ontstaan.

Het streven is binnen een week na aanmelding contact op te nemen met een cliënt voor een eerste telefonische screening. In die
screening kijkt het regioteam of iemand specialistische ggz nodig
heeft. Soms kan een basis-ggz-traject of ondersteuning vanuit
WMO passender zijn op het moment van aanmelding. Ook kijkt
het regioteam bij deze screening of de hulpvraag al duidelijk ge-

In juni 2021 is de pilot geëvalueerd met cliënten, familie en
samenwerkingspartners. De reacties zijn overwegend positief. Mensen zijn erg blij met de snelheid waarmee de cliënt bij
het regioteam terechtkan. Cliënten voelen zich echt gehoord,
staan centraal en ervaren gelijkwaardigheid in het contact. De
korte lijnen maken de samenwerking gemakkelijker.

Caglar Arisoy,
GZ-psycholoog

“Iemand die klachten heeft,
heeft die klachten vaak niet
alleen. Er is een omgeving bij
betrokken die ook wordt geraakt.
Daarom betrekken we de mensen in
de omgeving van de cliënt graag.”
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HOE BEÏNVLOEDEN SOCIALE RELATIES EN
PTSS-KLACHTEN ELKAAR?
Elisa van Ee bijzonder hoogleraar
Trauma-expert dr. mr. Elisa van Ee, werkzaam bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland, werd in mei benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief’ aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de
Radboud Universiteit. Deze leerstoel werd mogelijk gemaakt
door Reinier van Arkel, die hiermee haar eerste bijzonder hoogleraar in huis heeft. Inmiddels zijn dat er, met de benoemingen
van Paul van der Heijden en Koen Grootens begin 2022, drie.
De naam van haar bijzondere leerstoel luidt: ‘developmental
psychotraumatology’, oftewel ‘psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief’. Ze onderzoekt hoe de steun uit je sociale omgeving het ontstaan en het beloop van een traumatische ervaring en posttraumatische klachten beïnvloedt. En
andersom; hoe beïnvloeden PTSS-symptomen de ontwikkeling van een persoon en zijn naasten? Per leeftijdsfase kan er

verschil zijn in wat belangrijk is, dat noemen we het ontwikkelingsperspectief. In de praktijk ziet ze een grote groep mensen
die niet genoeg heeft aan de bestaande, evidence based behandelingen. Mensen gaan van het ene zorgprogramma naar
het andere of vallen terug in hun klachten. De leerstoel geeft
Elisa meer stem om dit thema te verankeren in zowel de geestelijke gezondheidszorg als de universitaire wereld
Psychotraumacentrum Zuid Nederland
Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC ZN) behandelt
mensen met een posttraumatische stressstoornis in de tweede
en derde lijn van de specialistische geestelijke gezondheidszorg.
De kwaliteit van de behandelingen is aangemerkt met het
TopGGz-keurmerk.

Elisa van Ee,
klinisch psycholoog/
psychotherapeut,
bijzonder hoogleraar

“De geestelijke gezondheidszorg heeft
zich te veel gericht op symptomen en
diagnoses, terwijl het belangrijk is te
kijken naar de persoon als geheel. Psychisch functioneren vindt altijd plaats
in context, dus die moet je meenemen
in je behandeling. Zo lever je betere
zorg en uiteindelijk mogelijk ook
kortere zorg.”

Zie ook de website van het Psychotraumacentrum
Zuid Nederland: https://www.reiniervanarkel.nl/ptczn
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EEN JAAR LANG ZONDER SEPARATIE, DWANGBEHANDELING
OF NOODMEDICATIE, HIC-JEUGD
Onze HIC-jeugd, onderdeel van Herlaarhof, bereikte in april
2021 een bijzondere mijlpaal in de Nederlandse kinder- en
jeugdpsychiatrie: voor het eerst is een HIC-afdeling (High &
Intensive Care) voor jongeren erin geslaagd om een jaar lang
geen enkele separatie, dwangbehandeling of noodmedicatie
toe te passen. Een opvallende prestatie, gezien de toenemende druk op de jeugd-ggz en HIC-afdelingen in Nederland.
De goede resultaten werden geboekt met een methodiek die
draait het om contact maken, werken aan herstel én de-escaleren.

In 2015 bedroeg het aantal gestarte separaties nog 44, in het
eerste jaar van de HIC-jeugd bij de ggz-instelling in Vught. Al
snel daalde het aantal separaties en andere dwangcijfers met
90% naar nagenoeg 0. De werkwijze van de HIC leidt ook tot
een forse vermindering van het aantal opnamedagen. De gemiddelde opnameduur bedroeg in 2020 8 dagen, in 2015 was
dit nog 60 dagen. De verkorting van de opnameduur betekent
ook dat meer jeugdigen gedurende het jaar gebruik kunnen
maken van de HIC, tegelijkertijd is het aantal her-jeugdopnames (cliënt die een tweede keer of vaker terugkeert) verminderd.

i Over Herlaarhof

Anne Pelzer,
kinder- en jeugdpsychiater HIC-jeugd

“Een opname op zich is in onze optiek
niet helend; we focussen op wat de
jeugdige en zijn omgeving nodig hebben om thuis verder te kunnen.
We bieden herstelondersteunende
zorg waarbij we zoveel mogelijk eigen
regie geven aan de jeugdige. Contact
en een gastvrije bejegening vormen de
basis van deze gebleken succesvolle
behandeling.”

Zie ook de website van Herlaarhof

WOORD VOORAF

| FEITEN EN CIJFERS | HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG | SAMEN IN HET NETWERK | CORONA-AANPAK | TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE | TERUGBLIK RAAD VAN TOEZICHT

WOONWENSENONDERZOEK BESCHERMD WONEN

Hoe ervaren cliënten hun woonomgeving en wat willen zij in
de toekomst?
Aan de hand van een woonwensenvragenlijst maakten cliënten
die verbleven binnen onze Beschermd Wonen-voorzieningen
hun woonwensen kenbaar. Meer dan de helft van deze cliënten vulden de vragenlijst in, wat ons een schat aan informatie
opleverde.. Het biedt ons inzicht in hoe cliënten hun huidige
woonomgeving ervaren en welke behoeften er zijn voor de
toekomst. Belangrijk ook omdat het richting geeft aan grotere besluiten in de toekomst, zoals aan welke eisen een woonvoorziening moet voldoen vanuit het perspectief van deze
cliëntengroep.

Welke
woonwensen zijn er?

65%
woont het liefste op een rustige plek in een stad of dorp.

70 %
woont graag op loopafstand van winkels/een ontmoetingscentrum.

8,5%
hecht waarde aan openbaarvervoervoorzieningen in de buurt.

66%
staat open voor een verhuizing, mits deze goed en in samenspraak voorbereid wordt.

43%
woont het liefst zelfstandig in een eigen appartement of kamer,
maar wel in de nabijheid van andere cliënten.

53%
vindt een tuin of park belangrijk.

8,5%
vindt contact met buurtbewoners of deelname aan
buurtactiviteiten in de woonomgeving belangrijk.
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EEN DOSSIER DAT EIGEN REGIE VERSTERKT EN
MEDEWERKERS ONDERSTEUNT
Een zorgvuldige voorbereiding vond in 2021 plaats om de majeure overgang naar het nieuwe elektronisch cliëntendossier
dat vanaf 1 januari 2022 in gebruik is, mogelijk te maken. Het
nieuwe dossier (OnsECD van Nedap) is gekozen vanwege de
gebruiksvriendelijkheid en heeft een open en moderne omgeving waarbij mobiel werken en eenvoudige informatie-uitwisseling mogelijk zijn. Het nieuwe dossier sluit aan bij de zorgvisie van Reinier van Arkel: De cliënt wordt met dit ECD meer
eigenaar van het eigen dossier. Naast een diagnose en behandelplan worden begeleidingsplannen en hersteldoelen meer
gemeengoed. Ook kan de cliënt zelf bepalen wie uit zijn naaste
omgeving en welke hulpverleners toegang krijgen en daarmee
betrokken worden bij het herstelproces. Een ander belangrijk
uitgangspunt is dat de tijd die de zorgverlener kwijt is aan administratie en registratie, vermindert.
Het gebruiken van een nieuw ECD is een ingrijpende verandering voor de medewerkers van Reinier van Arkel, maar ook voor
cliënten en naasten. Het jaar 2021 stond dan ook in het teken
van de voorbereidingen waarbij verschillende werkgroepen
zich bogen over de inhoud en invulling. Zowel behandelinhoudelijke thema’s (behandelplan, verslaglegging en communicatie)

als bedrijfsvoeringthema’s (cliëntenlogistiek, registratie en
facturatie) werden hierbij zorgvuldig onder de loep genomen.
Inzage cliënten en naasten via Caren
Een van de belangrijkste veranderingen voor cliënten en naasten volgde begin 2022. Fasegewijs wordt vanaf dan Caren uitgerold; een digitale gezondheidsomgeving die cliënten en hun
naasten inzage biedt in onderdelen van het dossier. Hiermee
krijgt de cliënt veel meer regie over zijn eigen herstel.
Ter voorbereiding van zorgprofessionals op het nieuwe dossier
en de openstelling ervan via Caren werd in 2021 ‘Klare taal’ geïntroduceerd, dat zich richt op het belang van helder en duidelijk rapporteren voor collega’s en cliënten. Want: Doen we dat
eigenlijk wel op een objectieve, cliëntvriendelijke manier? En,
is datgene wat ik opschrijf ook duidelijk voor mijn collega’s, zodat de continuïteit van zorg gegarandeerd is? ‘Klare taal’ attendeert medewerkers op het cliënt- en collegavriendelijk
rapporteren aan de hand van onze 3 kernwaarden:
• Betrokken: doelgericht en afgestemd op de cliënt en collega
• Betrouwbaar: feitelijk en in begrijpelijke taal
• Bevlogen: professioneel en op methodische manier

Chris van Doren,
verpleegkundig
specialist ggz

“In het nieuwe dossier gaan we werken
vanuit een beschrijvende diagnose die
we samen met de cliënt opstellen. Van
daaruit stellen we samen doelen op.
Op deze manier voelt de cliënt zich ook
echt eigenaar van het eigen behandelplan."
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OOG VOOR OUDEREN

Het aantal 65-plussers groeit tot 2030 van 3 miljoen naar
4,1 miljoen. Hiervan is 27 % kwetsbaar op lichamelijk, psychisch of sociaal vlak. Naar verwachting gaan zij de komende
jaren steeds meer gebruikmaken van zorg, waaronder geestelijke gezondheidszorg.
Mobiel Expertise Team Ouderen (MET Ouderen)
In januari 2021 ging het MET Ouderen als pilotteam van start.
Het is een specialistisch team voor ouderen met ernstige psychische aandoeningen. Dit team ondersteunt het FACT-team
structureel bij de behandeling en begeleiding van oudere
thuiswonende cliënten met complexe hulpvragen.
Zowel cliënten als medewerkers ervaren duidelijk de positieve
resultaten op de kwaliteit van zorg. Zo leidt het meekijken van
het MET Ouderen bijvoorbeeld tot medicatieaanpassingen en
aanpassingen in het somatisch beleid, rekening houdend met
de specifieke kenmerken van de ouderendoelgroep en adviezen ten aanzien van cognitieve screening.
Kleinschalig wonen binnen Magnolia
De ouderenzorg van Magnolia is in het kader van passende
zorg in 2021 gestart met de omvorming van de bestaande units
naar leefmilieus waar cliënten verblijven in een omgeving die

passend is voor gelijkgestemden met vergelijkbare behoeften en persoonlijke voorkeuren. De individuele behoeften
en mogelijkheden komen daarmee centraal te staan. De één
houdt immers van activiteit en gezelligheid, de ander van rust
en voorspelbaarheid. Er ontstaan vier leefsferen: een actieve
groep, sfeergroep, balansgroep en structuurgroep. In 2022
zullen cliënten die verblijven binnen Magnolia stapsgewijs
naar de voor hen passende groep verhuizen.

i Magnolia
Een van de concrete uitwerkingen van passende zorg was ook
de introductie van moodboards waarbij activiteitenbegeleiders met cliënten in gesprek gaan over wat voor hen belangrijk
is. Samen bespreken ze wat er voor de cliënt werkelijk toe doet
om het in het dagelijks leven naar de zin te hebben en te houden. Vervolgens maken ze samen een collage die in de eigen
woonruimte opgehangen wordt. Zo’n collage kun je zien als
een persoonlijk portret, het toont bijvoorbeeld wat iemands
interesses zijn, welk beroep iemand uitgeoefend heeft en ook
of iemand van open deuren en gezelschappen houdt of juist
meer houdt van stilte. Zo’n persoonlijk portret dat zichtbaar
aanwezig is, geeft richting aan hoe en met welke bejegening
het contact vorm en inhoud gegeven kan worden.

Cliënt

“Door het meekijken van het MET vanuit een andere bril heb ik de Lithiummedicatie afgebouwd. Dit heeft ertoe
geleid dat ik weer veel scherper en
meer alert ben. En dat bevordert mijn
zelfstandigheid.”
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NIETS OVER JOU ZONDER JOU

Hoe medezeggenschap van cliënten en cliëntenraden werkt
in het werk van de zorgprofessional.
Sinds 2020 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) van kracht. De wet gaat over de inspraak
en medezeggenschap van de cliënt. Een belangrijk onderwerp,
want iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht vormgeven en keuzes maken die aansluiten bij de eigen wensen en
behoeften. Naar aanleiding van de nieuwe wet zijn de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur in 2021 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst overeengekomen en is een nieuwe
visie op medezeggenschap van cliënten opgesteld. Uitgangspunt hiervan is dat we de cliënt bij zijn of haar herstel ondersteunen vanuit een brede kijk op gezondheid en dat we bijdragen aan het vermogen van mensen gebruik te maken van hun
veerkracht om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Om de betekenis van inspraak en medezeggenschap uit de
Wmcz te verduidelijken voor cliënten en medewerkers, maakte de Cliëntenraad een handreiking. Vormen van inspraak die
binnen Reinier van Arkel worden ingezet zijn o.a. spiegelgesprekken, huiskameroverleg, of een ‘pizza-overleg’ of bezoek
van team Cliëntinspectie.

i Over team Cliëntinspectie
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ARBEID ALS MEDICIJN

Dat werk een werkend medicijn is, daarover bestaat bij Reinier van Arkel geen enkele twijfel. We zijn dan ook trots op
‘onze’ drie methodieken die mensen met een psychische
aandoening begeleiden naar werk waarin we nauw samenwerken met UWV, gemeenten, werkbedrijven en werkgevers. Herstelgericht maatwerk waarbij de cliënt centraal
staat, behandeling & arbeid náást elkaar in plaats van ná elkaar en korte lijnen staan bij deze methodieken voorop.
Mensen die werken, zijn gezonder blijkt uit onderzoek. Psychische gezondheidsklachten behoren tot de belangrijkste
oorzaken voor uitval op de arbeidsmarkt. De methodieken
Werkgerichte Behandel Aanpak (WGB), Individuele Plaatsing
en Steun (IPS) en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) zet Reinier van Arkel succesvol in om cliënten
op weg te helpen naar werk of te helpen bij het behouden van
werk.
Om het belang van werk voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid te benadrukken en bewustwording te creëren bij cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners, organiseerden we in het voorjaar van 2021 de expeditie ‘Werk
als medicijn’. Een ontdekkingstocht over Zorgpark Voorburg
boordevol informatie over de waarde van werk, de huidige ar-

beidsmarkt en de ondersteuningsmogelijkheden om werk te
vinden of te behouden.

Caroline Douwes
Projectleider

i Individuele Plaatsing en Steun
i Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding
i Werkgerichte Behandelaanpak

“Zo'n 60 procent van de mensen met
een psychische kwetsbaarheid heeft
moeite om een baan te vinden. Dus
doen we er alles aan om samen met
partners in het netwerk mogelijkheden
te creëren en werkgevers goed te informeren en te ondersteunen.”
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SAMEN IN HET NETWERK
Passende
ICT-voorzieningen

Ypse en
Reinier van Arkel
halen de banden
aan

Woonmeij en
Reinier van Arkel
sluiten intentieovereenkomst

Thuis in
de wijk: in sterke
netwerken met elkaar
optrekken

Netwerkcentrum
psychodiagnostiek
Reinier van Arkel
deelnemer radicale
vernieuwing langdurige ggz

Convenant
‘Samenwerking in
Brabant’ ondertekend
Doorbraakproject
netwerkpsychiatrie

”

WOORD VOORAF

Eerste HIC
voor adolescenten
een feit
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YPSE EN REINIER HALEN DE BANDEN AAN

Psychische aandoeningen voorkomen of, indien ze zich voordoen, mensen zó ondersteunen dat zij op een voor hen zinvolle wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, dat
is waar Ypse voor staat. De waarden en behoeften van cliënten
vormen hierbij ons uitgangspunt en vragen om maatwerk en
samenwerking met alle betrokkenen in het netwerk rondom
de cliënt.

Een soepele aansluiting en samenwerking tussen preventieactiviteiten, de generalistische basis-ggz en specialistische
ggz zijn hierbij van belang. Net als korte lijnen met verwijzers
en andere samenwerkingspartners in het netwerk. Om de bestaande samenwerking tussen Ypse en Reinier van Arkel te
versterken, bereidden Ypse en Reinier van Arkel in 2021 een
fusie voor waarbij Ypse met ingang van 1 januari 2022 niet
langer een apart onderdeel is van de holding Reinier van Arkel
groep, maar een zorgeenheid van Reinier van Arkel.

i Over Ypse

Tanja Dankers,
directeur Ypse

"Om zo optimaal en flexibel mogelijk
aan te sluiten bij de behoeften van
de cliënt, naasten en partners in het
netwerk versterken we de bestaande
samenwerking.”

Meer over de werkwijze en het (preventieve)
aanbod van Ypse vind je op www.ypse.nl
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EERSTE HIC-ADOLESCENTEN IN NEDERLAND GEOPEND

In april 2021 opende de High & Intensive Care (HIC) voor 16tot en met 23-jarigen haar deuren. Hiermee ontstond een
uniek aansluitend acuut zorgaanbod. De zorggroep Kind en
Jeugd van GGZ Oost Brabant werkt er qua expertise en diensten nauw samen met Herlaarhof, ons expertisecentrum voor
kinder- en jeugdpsychiatrie. Herlaarhof kende al een HIC voor
jeugdigen van 12 tot 18 jaar. Met de toevoeging van de HIC voor
adolescenten bieden we zorg aan cliënten binnen de gehele
opschalingsketen van ambulante naar klinische zorg, waarbij
opgedane ervaringen, expertise en medische zorgkennis worden uitgewisseld.

De afdeling werkt volgens het HIC-gedachtegoed waarin we
een opname zien als een korte onderbreking van de ambulante behandeling. Een intermezzo gericht op herstel, zodat de
jongere zo snel mogelijk weer in de eigen omgeving kan deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Daan Creemers,
klinisch psycholoog
en directeur behandelzaken Kind en Jeugd bij
GGZ Oost Brabant

"We focussen op wat de jongere en zijn
omgeving nodig hebben om thuis verder te kunnen. Contact en een gastvrije
bejegening vormen de basis van deze
aanpak."

”

GGZ Oost Brabant en Herlaarhof bundelen diensten
en expertise
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CONCRETE AFSPRAKEN ZORGEN VOOR BETERE
AANSLUITING ZORG EN VEILIGHEID
Convenant ‘Samenwerking in Brabant’
Door het convenant ‘Samenwerking in Brabant’ dat de politie,
GGz Eindhoven, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel, RAV Brabant Midden-West-Noord, Ambulancezorg Gelderland-Zuid,
RAV Brabant-Zuidoost én het Openbaar Ministerie begin 2021
tekenden, werken zij nu nóg nauwer samen op thema’s als
orde en veiligheid, aangiftebeleid, vervoer en informatie-uitwisseling. In de praktijk betekent dit betere afstemming en
duidelijkere kaders. Voor cliënten die in een crisis raken, sluit
het zorgaanbod hierdoor nog beter aan.
In het convenant zijn onder andere aanvullende afspraken gemaakt over crisisbeoordeling, samenwerkingen op de ggz-terreinen en samenwerking in de wijk. Zo is afgesproken hoe

ggz-medewerkers ondersteuning kunnen krijgen van de politie in de wijk en in de klinieken. Deze en andere afspraken zijn
gemaakt om de efficiëntie van de acute zorgketen nog meer te
verhogen, de afspraken op de werkvloer uniformer te maken
en de samenwerking te intensiveren.
Waarom Oost-Brabant breed?
Afgelopen jaren zijn er successen opgedaan, die regionaal benut kunnen worden. Door gezamenlijk één convenant op te
stellen wordt geïnvesteerd in een gemeenschappelijke taal en
eenduidige beeldvorming. Het doel is om de samenwerking te
verbeteren om de samenleving, onze cliënten en onze medewerkers beter te kunnen dienen op een aantal gebieden.

Anke Jaspers,
teamchef Politie
Basisteam Maasland
en portefeuillehouder
‘Personen met verward
gedrag’

"Dit convenant laat zien hoe wij binnen
onze regio samen willen werken op het
gebied van onder andere triage, vervoer,
aangiftebeleid en vermissing. De samenleving blijft in beweging. Dit betekent dat
ook onze afspraken hierin meebewegen.
Kaders van de samenwerking hebben over
het algemeen een lokale verfijning. Vanuit
onze organisatie ligt de ambitie om deze
verfijning steeds kleiner te maken en uiteindelijk tot een uniform maar dynamisch
beleid te komen. Dat recht doet aan een
breed afgewogen behandeling van de
problematiek die ten goede komt aan de
burger."
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THUIS IN DE WIJK: IN STERKE NETWERKEN
MET ELKAAR OPTREKKEN
Soms moet je van gebaande paden afwijken, om mensen te
kunnen bieden wat ze nodig hebben. Bij ‘Thuis in de wijk’
werken we gebiedsgericht samen in wijken in ’s-Hertogenbosch. De oplossing begint bij de bewoner of cliënt met de
simpele vraag: wat heb jij nodig om goed te kunnen wonen
én leven? Thuis in de wijk is er voor mensen met acute zorgnood of met verward gedrag.
Reinier van Arkel werkt in dit netwerk nauw samen met gemeente ’s-Hertogenbosch, Breed Welzijn (Farent en MEE),
collega zorgaanbieders Cello (mensen met een verstandelijke
beperking), Novadic-Kentron (verslavingszorg) en de Bossche
woningbouwcorporaties vertegenwoordigd door Zayaz. Wat
begon met ‘Thuis in Zuidoost’, is in 2021 vanwege succes verbreed naar twee nieuwe wijken: West en Noord. De samenwerking in het netwerk van Thuis in de wijk sluit naadloos aan
bij ons gedachtengoed van herstelondersteunende zorg en
netwerkpsychiatrie.

Sneller ingrijpen zonder schotten
De achterliggende gedachte van Thuis in de wijk is dat je een
dreigende crisis kunt afwenden wanneer je iemand sneller ondersteunt. Niet meer wachten tot het heel slecht gaat. Zeker
bij kwetsbare mensen die niet snel zelf aan de bel trekken, is
dat een uitkomst. Bij Thuis in de Wijk haalt het wijkteam de
partijen écht bij elkaar om een gezamenlijk antwoord te vinden, door te werken volgens 5 vuistregels:

Barbara Brakkee,
projectmanager
Thuis in de wijk

"Maatwerk inzetten als het nieuwe normaal vraagt tijd om samen onderweg te
gaan maar vooral ook moed én lef om
de dingen anders aan te pakken."

i Vijf vuistregels van Thuis in de Wijk

Thuis in de wijk heeft ook een
korte informatieve folder:
“We kennen elkaar, zijn lokaal sterk. En nodigen elkaar
uit om over organisatie grenzen heen te kijken. Want we
merken dat het werkt: mensen met elkaar verder helpen
dan dat ieder van ons in zijn eentje kan doen.”
In ‘s-Hertogenbosch organiseren professionals zich rond mensen met
een acute zorgnood. Wat heeft iemand nodig op het gebied van wonen,
begeleiding of zorg, leefomgeving, daginvulling en financiën? We werken
samen mét bewoners aan oplossingen die duurzaam verder helpen.
Denken niet vóór hen. Doel is om te doen wat nodig is.
Dat vraagt ademruimte en scharrelruimte. Elkaar kennen, korte lijnen.
We zijn lokaal sterk, durven over organisatie grenzen heen te kijken,
kunnen verschillende belangen en perspectieven zien, en passen onze
eigen systemen en structuren zodanig aan waar dat beter past bij de
manier van werken. We nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid
voor gedragen oplossingen. Dit maakt Thuis in de Wijk een samenwerkingsnetwerk én werkwijze die leidt tot oplossingen en doorbraken die
geen van de partners op eigen houtje kunnen bewerkstelligen.

Thuis in de wijk is een samenwerking van:

Wil je meer informatie over Thuis in de wijk? Een casus inbrengen of heb
je een andere vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op via:
T HUI S I NDE WI JK@S -HE RTOG E NB OS CH.NL
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WOONMEIJ EN REINIER VAN ARKEL OP WEG NAAR
EIGENTIJDS EN HERSTELBEVORDEREND WONEN
o.a. de aanpassingen in het gebouw, de planning van de werkzaamheden en de zorg die Reinier van Arkel gaat bieden. Voor
de toekomstige bewoners van deze appartementen is sprake
van een nieuwe woonsituatie. Niet iedereen is namelijk gewend aan het wonen in een zelfstandige woonruimte en de
rol van wijkbewoner. Daarom wordt zorgvuldig verkend wat de
nieuwe situatie betekent voor bewoners en welke wijze van
begeleiding daarbij passend is.

Claudy Rikken,
sociaal projectleider
Woonmeij

"De inloopbijeenkomst bood omwonenden de mogelijkheid om
zorgen vroegtijdig in het traject
kenbaar te maken. Het eerste contact
is nu gelegd en natuurlijk blijven we
ook de komende tijd het gesprek met
elkaar voeren."

”

Woningcorporatie Woonmeij en Reinier van Arkel tekenden
in maart 2021 een intentieovereenkomst rondom samenwerking bij appartementencomplex De Hoogakkers aan de
Julianastraat in Schijndel. Een deel van de huidige appartementen krijgt hierbij op termijn een nieuwe bestemming als
appartementen voor inwoners uit Schijndel met een psychische kwetsbaarheid. De plannen werden in juli aan omwonenden toegelicht in een inloopbijeenkomst. Bezoekers spraken
er met medewerkers van Reinier van Arkel en Woonmeij over
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RADICALE VERNIEUWING LANGDURIGE GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
Reinier van Arkel deelnemer aan landelijke beweging
Begin 2021 startte de landelijke beweging ‘radicale vernieuwing langdurige geestelijke gezondheidszorg’. De beweging is
een initiatief van LOC samen voorbereid met de kennisinstituten Phrenos en Trimbos en de brancheorganisaties Valente
en de Nederlandse ggz. Samen met 11 andere ggz-instellingen
heeft Reinier van Arkel zich aangesloten bij de beweging.

Als landelijk netwerk werken we samen om de waarden van
mensen in de ggz steeds het uitgangspunt te laten zijn – en
niet de regels, protocollen, belangen, gewoontes of geld. Dit
omdat we als Reinier van Arkel geloven in de kracht van herstelondersteuning & netwerkpsychiatrie: alleen als we samenwerken met alle betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg kunnen we de verandering bewerkstelligen.

Meer over de beweging lees je op www.rvggz.nl
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DOORBRAAKPROJECT NETWERKPSYCHIATRIE
In samenwerking en samenhang werk maken van herstel

Dicht bij huis de hulp ontvangen die past bij de hulpvraag die
er voor jou toe doet, door de professional en naaste die jou
het beste verder kan helpen. Voor mensen met (complexe)
psychische hulpvragen is het vandaag de dag nog niet vanzelfsprekend. De huidige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg is nog te gefragmenteerd, ondergebracht in
verschillende zorgechelons en wordt aangeboden door een
veelheid aan instanties.

netwerkpsychiatrie eind 2020 uitgewerkt in het werk-leerboek ‘Netwerkpsychiatrie, samenwerken aan herstel en gezondheid’ en startte begin 2021 het landelijke doorbraakproject met een looptijd tot september 2023. In het doorbraakproject werken 11 ggz-instellingen, waaronder Reinier van Arkel,
aan concrete verbeteringen in de zorg door in een (tijdelijk)
samenwerkingsverband met gemeente en sociaal domein bestaande kennis en goede voorbeelden te implementeren.

Netwerkpsychiatrie wil als verbinder van zorgvormen bewerkstelligen dat het verhaal van de cliënt het centrale uitgangspunt vormt in een daadwerkelijke samenwerking die bijdraagt
aan het herstel en de gezondheid. Daartoe is het concept van

i Netwerkpsychiatrie

Tom van Mierlo,
voorzitter
Raad van Bestuur
Reinier van Arkel

"Het met elkaar delen en doorontwikkelen
van netwerkpsychiatrie helpt ons tot betere
zorg te komen. Het concept reikt nadrukkelijk de hand vanuit de ggz naar het
sociaal domein om samen invulling te
geven aan de hulpvraag van de cliënt en
de omgeving."

Vraag jezelf af hoe jij met netwerkpsychiatrie
kunt samenwerken aan herstel en gezondheid?
Handvatten nodig? Bekijk de animatie op YouTube

of de website van Kenniscentrum Phrenos.
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NETWERKCENTRUM PSYCHODIAGNOSTIEK

In 2021 starten we met de instellingsbrede, fasegewijze implementatie van een psychodiagnostisch centrum binnen Reinier
van Arkel. Het doel is het verhogen van de kwaliteit van psychodiagnostiek en daarmee cliënten sneller een goed beeld
van hun problematiek te bieden, zodat zij de best passende
zorg krijgen. We doen dit door instellingsbreed in te zetten op

up-to-date materiaal, deskundigheidsbevordering, stimuleren
van teamoverstijgende onderlinge samenwerking en de fasegewijze implementatie van een psychodiagnostisch netwerk.
Zo dragen we ook zorg voor uniformiteit in diagnostiek en maken we adequaat gebruik van de aanwezige expertise.

Psychodiagnostiek
COZ

Psychodiagnostiek
Zorgpark Vught

Netwerk
centrum
psychodiagnostiek
Psychodiagnostiek
Bethaniestraat

Psychodiagnostiek
Herlaarhof
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SAMENWERKEN IN HET NETWERK MET PASSENDE
ICT-VOORZIENINGEN
De zorg eigentijds verlenen, face-to-face waar nodig of digitaal
als het kan, in de wijk, dicht bij de cliënt of netwerkpartij. Om
dat te faciliteren voerden we in 2021 grote ICT-veranderingen
door. We maakten de beweging van eigen servers richting 'de
cloud'. Daardoor is het voor medewerkers gemakkelijker om
overal en altijd toegang te krijgen tot onze systemen en kunnen we systemen gemakkelijker koppelen. Ook moderniseerden onze werkplekken door de overschakeling naar Office 365
waardoor medewerkers eenvoudiger samenwerken met elkaar
en met netwerken.

Richard de Fijter,
manager ICT

"Het vernieuwde ICT-landschap
brengt Reinier van Arkel en onze
medewerkers veel op het gebied
van stabiliteit, mobiliteit, snelheid
en samenwerking en ondersteunt
de beweging die we als Reinier van
Arkel maken naar netwerkpsychiatrie
en zelforganisatie."
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HOSTEL ZWANENHUIS

Of je nu jong of oud, vitaal of kwetsbaar bent, in de Bossche
samenleving moet iedereen mee kunnen doen en heeft iedereen recht op een eigen plek. Oók mensen met een psychische aandoening en een verslaving. Door hun problemen kan
zelfstandig wonen voor hen, tijdelijk of langdurig, niet mogelijk zijn. Omdat ze de grip op het leven kwijt zijn en steeds
verder verwijderd raken van de maatschappij.
Hostel Zwanenhuis, naast het bestaande hostel aan de Van
Broeckhovenlaan het tweede hostel in ’s-Hertogenbosch, geeft
hen de grip op het leven en een plekje in de maatschappij
terug. In 2021 legden we de laatste hand aan een intensief
voorbereidings- en realisatietraject waarin we nauw samenwerkten met woningcorporatie Zayaz, Novadic-Kentron en de
gemeente 's-Hertogenbosch.

In het hostel, gelegen aan de Zuiderparkweg, krijgen cliënten
een rustige en veilige plek om te wonen en hulp om hun leven
weer op de rit te krijgen. Bewoners leren er hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen en beter om kunnen gaan met hun psychische kwetsbaarheid of verslaving. Daarbij is ook aandacht
voor de leefomgeving in de buurt. Zo werken we samen toe
naar een inclusieve samenleving.
Hostel Zwanenhuis opende de deuren op 1 april 2022. Het hostel biedt nu plek aan 30 mensen met een chronische drugs- of
alcoholverslaving en een psychische kwetsbaarheid. Zij krijgen
er 24-uur per dag zorg, intensieve begeleiding en toezicht. De
bedoeling van hun verblijf is dat ze toewerken naar een meer
zelfstandig leven.

i Over de naam Zwanenhuis

Arianne van Hoorn,
Teammanager en
verpleegkundig
specialist ggz

"In het hostel gaan we ervanuit,
net als bij het hostel aan de Van
Broeckhovenlaan, dat mensen
samen met deskundige begeleiding
werken aan hun herstel. De mate
en vorm van herstel varieert per
persoon, van heel klein tot groot."
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FAMILIE- EN BETROKKENENRAAD VIERT 10-JARIG JUBILEUM

In september vierde de Familie- en Betrokkenenraad (FBR)
met een gezellig feest met cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers en vrijwilligers het 10-jarig bestaan. De FBR behartigt de algemene belangen van familie en indirect dus ook van
cliënten. Op die manier wil de FBR goede zorg bewaken. Het
belangrijkste doel van de FBR is het stimuleren van de betrokkenheid van de familie.
De feestelijke dag werd afgetrapt met de onthulling van ’de
boom en het bankje’ in de voortuin van Magnolia een van de
zorglocaties op Zorgpark Voorburg in Vught. Er was een heerlijke lunch en een fototentoonstelling in het 'Living Museum'
die de 10 jaren van de FBR in beeld bracht.
Het geplande symposium werd vanwege de geldende coronabeperkingen uitgesteld naar 2022.

Meer informatie over de vele activiteiten
van de FBR lees je in het jaarverslag 2021

Familie- en Betrokkenenraad Reinier van Arkel
Jaarverslag 2021
Familie- en betrokkenenraad

FBR
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DE IMPACT VAN CORONA
Heel 2021 was de invloed van de coronapandemie nog duidelijk voelbaar voor cliënten, hun naasten en medewerkers. Quarantaine, isolatie, COVID-afdelingen om besmette cliënten zelf
van de nodige zorg te voorzien, een testteam voor cliënten en
op sommige momenten in het jaar ook voor medewerkers, een
vaccinatiestraat. En de uitdaging om de kwaliteit, veiligheid en
continuïteit van zorg zo min mogelijk in het gedrang te laten
komen daarbij bijsturend op basis van de nieuwe inzichten en
maatregelen van de overheid en RIVM. Enkele malen kondigden
we de alarmfase ‘oranje’ af, vanwege een fors oplopend coronagerelateerd verzuim, maar telkens wisten we met veel inzet en
flexibiliteit de zorgcontinuïteit ‘in de lucht’ te houden.

team bestaande uit bijna 25 eigen medewerkers en collega's
van de apotheek Jeroen Bosch Ziekenhuis zetten in enkele
dagen ruim 1.000 prikken bij cliënten en zorgmedewerkers.
Een belangrijke mijlpaal waarvoor de Nederlandse ggz samen
met MIND en NvvP intensieve gesprekken voerde met het
ministerie van VWS om ervoor te zorgen dat ook cliënten en
zorgmedewerkers in de ggz een plek kregen in de landelijke
vaccinatiecampagne.
In heel 2021 werden in totaal 4501 vaccins en boosters gezet
bij cliënten en medewerkers, ook van het hostel en Maatschappelijke Opvang.

Als een van de eerste ggz-instellingen startten we
met vaccineren
Een van de eerste coronaprikken binnen de instellingen voor
geestelijke gezondheidszorg werd in februari 2021 gezet in de
vaccinatiestraat van Reinier van Arkel. Het draaiboek en de
inrichting werden binnen een week gerealiseerd en een prik-

CoroNAzorgmodule
voor zorgprofessionals

Het leven van
jongeren staat
'on hold'

”
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CORONAZORGMODULE VOOR ZORGPROFESSIONALS

Medio 2020 ontwikkelde het Psychotraumacentrum de
coroNAzorgmodule voor zorgprofessionals. Ook in 2021
was dit bijzondere aanbod beschikbaar. Tijdens het, online, Europese ESTSS-congres over trauma en menta-

Elisa van Ee,
klinisch psycholoog/
psychotherapeut,
bijzonder hoogleraar

le gezondheid tijdens de wereldwijde pandemie in juni,
leverde het Psychotraumacentrum Zuid Nederland een
belangrijke bijdrage door de coroNAzorgmodule te presenteren en een groepsdiscussie te begeleiden met als
onderwerp ‘group discussion on a framework of good clinical practice for care to health care workers during the
COVID-19 pandemic’.

“Sommige zorgprofessionals
hebben ondersteuning nodig, maar
de drempel om ondersteuning te
vragen of in therapie te gaan is erg
hoog. Bij diegenen die de stap zetten
en in therapie gaan, blijken de resultaten van de CoroNAzorgmodule
veelbelovend.”

WOORD VOORAF
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HET LEVEN VAN JONGEREN STAAT 'ON HOLD'

Jongeren van middelbare scholen, ROC’s, HBO’s en universiteiten zijn meestal veerkrachtig, jong en gezond. Maar wat zijn de
consequenties als zij onder invloed van de coronapandemie en
daarbij afgekondigde lockdowns niet de dingen kunnen doen
die zij normaal doen? Hun leven staat ‘on hold’, terwijl dit een
levensfase is waarin heel veel gebeurt. Ze maken belangrijke
ontwikkelingen door op het gebied van het zelfstandig worden, uit huis gaan, hechte vriendschappen en romantische relaties aangaan. In een onderzoek voortkomend uit een unieke
samenwerking tussen ROC Koning Willem I college, GGD Hart
voor Brabant, Universiteit Utrecht en Reinier van Arkel en gefinancierd door de Universiteit Utrecht, brachten we in kaart
wat de invloed van de coronamaatregelen is op de psycho-sociale en emotionele ontwikkeling van jongeren.
Ongeveer 500 jongeren vulden een online vragenlijst in. Zo
kregen we een goed beeld van de invloed van de maatregelen
op hen; 40% van de jongeren tussen 16 – 23 jaar bleek bijvoorbeeld in een extra kwetsbare situatie te zitten vanwege
corona.

Uit het onderzoek bleek onder andere dat de meerderheid van
de jongeren die deelnamen het moeilijker vond om aan schoolopdrachten te werken, te sporten en uitstapjes te doen. Bijna
de helft van de jongeren ervoer tijdens de eerste lockdown
te weinig privacy, maar bijna 65% vond wel dat ze voldoende steun kreeg van de mensen die belangrijk voor ze zijn. De
helft vond dat het contact met vrienden slechter was tijdens
die eerste lockdown. Twintig procent zei dat het contact met
huisgenoten juist beter was. Ongeveer 65% van de jongeren die werden ondervraagd voor het onderzoek gaf aan dat
het wel redelijk tot goed lukte om zelfstandig te worden en
goed voor zichzelf te zorgen. Het schoolwerk ging moeizamer.
Slechts de helft kon de aandacht en concentratie opbrengen
om goed aan school te werken.

Paul van der Heijden,
klinisch psycholoog/
psychotherapeut
praktijkopleiding van
de psychologische
vervolgopleidingen tot
gezondheidszorgpsycholoog,
bijzonder hoogleraar

"Het onderzoek laat onder andere
zien hoe belangrijk het is jongeren te
motiveren om naar buiten te gaan en
vrienden op te zoeken in plaats van
de hele dag binnen achter een beeldscherm te zitten. Gelukkig wordt er
nu steeds meer samengewerkt met
scholen en jongerenwerkers."

WOORD VOORAF

| FEITEN EN CIJFERS | HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG | SAMEN IN HET NETWERK | CORONA-AANPAK | TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE | TERUGBLIK RAAD VAN TOEZICHT

TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE

Meer tijd met de cliënt realiseren
Een actieplan volgde, om een gezonde bedrijfsvoering te realiseren waarmee de ambities van Reinier van Arkel werden veiliggesteld. In de acute fase van deze aanpak stuurden we op:
• het realiseren van méér tijd met de cliënt;
• het verlagen van het (mede door corona veroorzaakte) ziekteverzuim;
• het stopzetten van niet noodzakelijke uitgaven.
Met vereende kracht lukte het ons, het financiële resultaat
2021 te keren.

Speerpunten voor een gezond en wendbaar Reinier van Arkel
Om ook de komende jaren een duurzaam financieel gezonde
zorginstelling te zijn, die wendbaar kan inspelen op de maatschappelijke uitdagingen, zijn in het actieplan ook de contouren van het Reinier van Arkel van de toekomst geschetst.
Netwerkpsychiatrie is daarbij voor Reinier van Arkel hét antwoord op meerdere maatschappelijke vraagstukken, zoals de
toegankelijkheid van zorg ten tijde van toenemende personele en financiële schaarste. Dat lossen we immers niet alleen op.
De beweging naar het netwerk toe zetten we daarom verder
door. Daarnaast leggen we de prioriteit bij ‘slimme bedrijfsvoering’, zodat we duurzaam financieel gezond worden en ook
daadwerkelijk kunnen investeren in de zorg van morgen, zoals
goede huisvesting voor cliënten, investeren in onze medewerkers en kunnen zorgen voor noodzakelijke zorginnovaties.
In twee veranderprogramma’s ‘Netwerkzorg’ en ’Slimme bedrijfsvoering’ geven we hier in 2022 met elkaar verder invulling
aan.

”

Corona zorgde voor een acute en grote impact op de kosten
en opbrengsten. Daar waar in 2020 de coronacompensatie
en reserves nog een oplossing boden, was dat voor 2021
geen uitgemaakte zaak waardoor in het najaar direct ingrijpen in de financiële situatie noodzakelijk was.

Robert Derksen
Lid Raad van Bestuur

“De ingezette koers naar netwerkpsychiatrie is de juiste. Koopman
Reinier van Arkel was ons ver vooruit;
al bij onze start in 1442 streefde
hij naar inclusie en maatschappelijk
meedoen. De uitvoerders van zijn
testament realiseerden zich dat
samenwerking met ‘geburen’ (de
wijk) en stadsbestuur hiervoor
voorwaardelijk waren.”

WOORD VOORAF
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TERUGBLIK 2021 RAAD VAN TOEZICHT
Het afgelopen jaar stond in het teken van de wisselingen in de Raad van Bestuur en het
team van directeuren, de aanhoudende coronapandemie en de ombuigingsoperatie om
het hoofd te bieden aan oplopende financiële tekorten. De coronatijd betekende een
zware belasting voor de organisatie. Desondanks heeft Reinier van Arkel zich door adequaat ingrijpen goed staande weten te houden, waarvoor de Raad van Toezicht waardering uitspreekt aan medewerkers en leidinggevenden. Inmiddels heeft de organisatie de weg ingezet naar verder herstel en opbouw naar ‘een nieuwe realiteit’.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2021 plenair zes keer met de Raad van Bestuur. Leden
van de raad zijn zoals gebruikelijk aanwezig geweest bij twee overleggen van de Raad
van Bestuur met de Cliëntenraden en de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad.
Naar goed gebruik vergaderen de twee Raad van Toezicht-commissies voorafgaand aan
elke Raad van Toezicht-vergadering. Verder vond er een heidag plaats in augustus, waar
ook de jaarlijkse zelfevaluatie, met de reflectie van de trainee, op de agenda stonden. De
toezichtvisie van de Raad van Toezicht staat vermeld op de website.

In juni namen we afscheid van bestuursvoorzitter Eddy van Doorn. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage de afgelopen jaren om Reinier van Arkel vanuit een zeer lastige
situatie weer tot een levensvatbare en gewaardeerde organisatie te maken. Met de benoeming van Robert Derksen lukte het ons om in de vacature binnen de Raad vav Bestuur
te voorzien. In de benoemingsprocedure hebben directeuren, cliëntenraden, ondernemingsraden en anderen een rol gehad, wat heeft bijgedragen aan draagvlak voor de keuze, ook al
valt er in het proces nog te leren en te verbeteren. Sinds die tijd functioneert Tom van Mierlo
als voorzitter van het collegiaal bestuur. Voor de overgangsperiode tussen het vertrek van
Van Doorn en de aanstelling van Derksen, is Daan Boot aangetrokken als interim-bestuurder
bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht is verheugd dat Sander Feuth bereid bleek om met ingang van mei 2021 de functie van bestuurssecretaris te gaan vervullen.

Belangrijke gespreksonderwerpen het afgelopen jaar waren behalve de wisselingen in bestuur en directie, de zorgkwaliteit en aanzet tot regio-teams in de wijk, de versterking van
het Rijnlands organiseren en functioneren, de ontwikkeling van vastgoed en ICT, de selectie en benoeming van een nieuwe accountant, de wijzingen in de organisatiestructuur
(zoals de integratie van Ypse B.V. binnen de Stichting Reinier van Arkel en de overdracht
van de aandelen van Dymphna B.V. aan de Reinier van Arkel Groep) en de aanpassing van
de statuten (op basis van nieuwe wetgeving zoals de WBTR, WTZa en WMCZ en de nieuwe
governance code) en diverse reglementen (zoals bestuursreglement, reglement van geneesheer-directeur en medische staf) en eigen commissiereglementen (zoals dat van de
remuneratiecommissie).

Ook binnen de Raad van Toezicht zelf vonden enkele veranderingen plaats. Als opvolger
van mevrouw Annelies de Moet mochten we begin 2021 mevrouw Ankie van Rossum als lid
benoemen. Toen ook is zittend lid mevrouw Suzanne Leijendekkers benoemd tot vicevoorzitter.

Op basis van de jaargesprekken begin 2021 is een bezoldiging voor de bestuurders vastgesteld die in overeenstemming is met de WNT en die volgens de Raad van Toezicht past bij
de waardering voor hun functioneren. De vergoeding voor de voorzitter en leden van de
Raad van Toezicht is gebaseerd op het eerder bepaalde uitgangspunt van 9% en 6% van
de maximale bezoldiging van de bestuurder (de WNT gaat uit van maximaal 15% resp. 10%).

”
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Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en P&O
De Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en P&O is, als vaste commissie van de Raad van
Toezicht, in 2021 vijfmaal bijeengekomen. De commissie beoordeelt en adviseert het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, de kwaliteit van het personeelsbeleid binnen de context van
de vigerende arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. Daarnaast fungeert de commissie
ook als klankbord voor de Raad van Bestuur.

i Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en P&O
In 2021 zijn de volgende thema’s aan de orde geweest: hoog specialistische jeugdzorg, de
invoering van de Wvggz, herstelondersteunende zorg, netwerkpsychiatrie en regionalisering, en overzicht en analyse incidenten, calamiteiten en klachten. Een gepland miniatuurbezoek aan een FACT-team kon door de coronapandemie in 2021 helaas geen doorgang
vinden.
Tevens heeft de commissie in 2021 tweemaal overleg gevoerd met delegaties van de cliëntenraden van Reinier van Arkel, Ypse en Maatschappelijke Opvang. Ook is informeel
overlegd met een delegatie van de Familie- en Betrokkenenraad. De kracht van ervaringsdeskundigheid en de gemeenschappelijke belangen en thema’s van de te onderscheiden
cliëntenraden stonden hierbij centraal.
Auditcommissie Financiën, ICT en Vastgoed
De Auditcommissie Financiën, ICT en Vastgoed (kortweg ACF) is in 2021 zes keer - meestal
voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht - bijeengeweest.

i Auditcommissie Financiën, ICT en Vastgoed

Vast onderdeel op de agenda van de ACF zijn de maandrapportages en liquiditeits-overzichten waarmee de (financiële) bedrijfsvoering wordt gemonitord. In 2021 zijn verder de
volgende onderwerpen in de ACF aan de orde geweest: implementatie van het nieuwe
elektronisch cliëntendossier ONS NEDAP, de invoering van het Zorgprestatiemodel als
nieuwe bekostigingssystematiek, de business case van de Adolescentenkliniek Herlaarhof, de effecten van de coronapandemie op de (financiële) bedrijfsvoering, de jaarrekeningen 2020 en de accountantsverslagen van de Reinier van Arkel Groep en de onderdelen,
het jaarplan en de begroting 2022, de zorgcontractering, de aanpak Slimme Bedrijfsvoering 2022 en de selectie van de nieuwe accountant voor Reinier van Arkel. Vanwege de
impact en de lange doorlooptijd is bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkeling van
Zorgpark Voorburg.
In 2021 heeft de Raad van Toezicht een nieuwe accountant voor Reinier van Arkel benoemd. De ACF heeft het selectieproces van de nieuwe accountant voorbereid en gecoördineerd en de leden van ACF hebben deelgenomen in de selectiecommissie. Op voordracht van de selectiecommissie is PwC met ingang van het boekjaar 2022 als nieuwe
accountant benoemd.

Rienk Goodijk
Voorzitter Raad van Toezicht
Reinier van Arkel groep

www.reiniervanarkel.nl

