2018 beloofde een spannend jaar te worden. Gelukkig heeft
het goed uitgepakt! We hebben ingezet op de transformatie
naar herstelgerichte zorgverlening en klinische opname als
een onderbreking van de ambulante zorg die we bieden.
Dat was best spannend maar steeds meer medewerkers en
betrokkenen gingen geloven in onze aanpak en boden steun.
Ook financieel kregen wij de boel op orde en staan we er
positief voor.

Wie leveren onze zorg?

Kerngetallen

GGZ WNB is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg
(ggz) met een sterke regionale verankering in Westelijk Noord-Brabant en
Tholen. Onze hoofdvestiging, voor klinische zorg, is Landgoed Vrederust in
Halsteren.

Aantal unieke
cliënten in
zorg op 31-12*

We werken vanuit de herstelgerichte zorgvisie waarbij ons doel is om onze
cliënten (weer) zo optimaal mogelijk mee te laten doen in de samenleving.
We doen dit met hoofd en hart!

Aantal
klinische bedden
(ZVW + WLZ)
*excl. BW-bedden

Man

Er ontstonden mooie initiatieven. Bijvoorbeeld de vrij toegankelijke ontmoetingsruimte op onze locatie ‘De Steiger’
waar cliënten zelf kiezen wat ze willen of kunnen: of het
nu schilderen, knutselen, kaarten of breien is. Er zijn hier
zelfs muziekavonden tot stand gekomen in het weekend.
Vergeet ook het idee om cliënten samen met honden te
laten werken niet; wat een succes! De inlopen bij diverse
gemeenten - laagdrempelige ontmoetingen tussen burgers
en ervaringsdeskundigen - ter preventie van psychische
klachten zijn zeker ook het vermelden waard.

Aantal medewerkers, incl.
ervaringsdeskundigen: 985

Politie

Financiers

Regionale
woningcorporaties

Familieraad

Groenhuysen
IGJ Kellebeek College
Dagbestedingaanbieders
Stadlander Onderwijsinstellingen
CJG
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locaties

Regionale Zorgverzekeraars
zorgorganisaties
DJI

Alwel

Bergen op Zoom

Samenwerkingsverbanden

SDW

Ondernemingsraad

Samen Deskundig

2017

4.481

2018

4.885
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375
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354
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338

2016

1.023
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933

2018

985

2016

787,23

2017

748,34

2018

724,83

2016

€ 69.836.051

2017

€ 71.092.383

2018

€ 72.829.102

- € 6.061.509

2016

- € 1.144.991

2017
2018

Ketensamenwerking
Adviesbureaus

5.100

Resultaat bedrijfsopbrengsten

tanteLouise Fontys
ASVZ
Juzt
Omliggende gemeenten

Cliëntenraad

*In gearceerde gemeenten zijn wij deels actief.

Aantal stagiaires: 41

We kunnen het niet alleen.
Wie zijn onze partners?
Een greep…

A59

locaties

Aantal vrijwilligers: 130

FTE’s

Totaal bedrijfsopbrengsten

Bravis

Hoofdlocatie

Aantal personeelsleden in loondienst
op 31-12

Vrouw
Vrouw

Ineke Strijp
Bestuurder
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Man

Vrouw

Kortom, genoeg reden(en) om vertrouwen te hebben in onze
toekomst. Dank aan iedereen voor zijn/haar bijdrage!

In deze
gemeenten
bieden we
ambulante
zorg

Man

2016

Roosendaal

+ € 717.396

Dit vinden cliënten
van onze zorg
Gemiddelde
waardering
jeugd

Gemiddelde
waardering
volwassenen

7,4 7,9

*Dit betreft het gemiddeld aantal clienten op de peildatum. Op andere momenten in het jaar kan het aantal lager of hoger liggen.

Jaarbeeld 2018
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De inzet van
ervaringsdeskundigen
is verder ingebed in
de organisatie. Ze zijn
goed geïntegreerd
binnen de diverse
afdelingen en vervullen
een waardevolle rol voor
zowel cliënt als collega.

E-health

ln het verlengde van het
zero tolerance-beleid bij
drugsgebruik, -bezit en
-handel is besloten om na
een pilot drugshonden in
te zetten op het Landgoed
Vrederust en de beschermd
wonen-locaties.

Ervaringsdeskundigen

In 2018 hebben de kwaliteit
van de zorg en de veiligheid
van cliënten en medewerkers
veel aandacht gekregen en
zijn er, binnen de beperkte
mogelijkheden, opnieuw verbeteringen gerealiseerd. Denk
aan het opnemen van familieparticipatie in het zorgproces.

Inzet drugshonden

Er zijn plannen gemaakt
en uitgevoerd voor
het terugdringen van
de wachtlijsten. Door
versterking van personeel
in de FACT-teams en in de
basis ggz (GGZuidland)
zijn de eerste resultaten al
merkbaar.

Kwaliteit, veiligheid, clienten familieparticipatie

Wachtlijsten

Wat hebben we in 2018 o.a. gedaan?

E-health, een digitaal
hulpmiddel voor zowel
cliënt als zorgverlener,
hebben wij doorontwikkeld.
Hiermee krijgen de
clienten meer regie over
hun eigen gezondheid en
behandeling.

Inzet van domotica voor betere en veiligere
zorg in de nacht. We kunnen sneller op
signalen en vragen van de cliënt inspelen.

1909-2019: Landgoed Vrederust
viert haar 110-jarig bestaan!
Om dit bijzondere feit te vieren is een
jubileumlogo ontwikkeld. Het hele
jaar door vinden er in het kader van
onze verjaardag activiteiten plaats.

Wat gebeurt
er in 2019?

Boeien en binden van (nieuwe)
medewerkers. Opleidingen maken
hier een belangrijk deel van uit.

Het landgoed gaat zich ontwikkelen richting
een ecologisch zorglandschap met andere
zorgpartners. Ook wordt er verbouwd en
worden gebouwen afgestoten

ZVW: 46,7%

Jeugdwet: 4,3%

WLZ: 19,8%

Forensisch: 11,5%

WMO 2015: 13,6%

Overig: 4,1%

Raad van Toezicht aan het woord...
De Raad van Toezicht is blij dat in 2018 voor het eerst sinds jaren
weer een positief financieel resultaat is behaald, gekoppeld aan
een zorginhoudelijk goede ontwikkeling naar meer herstelgerichte
behandeling. Met stakeholders zijn afspraken gemaakt voor een
passende financiering van deze inhoudelijke werkwijze en ook voor
de ontwikkeling van het landgoed tot een gebied waar meer vormen
van zorg bijeen worden gebracht. De Raad van Toezicht heeft grote
waardering voor de grote inzet en het goede resultaat van alle
medewerkers, de bestuurder en de bestuursraad en de betrokkenheid
van de ondernemingsraad, clientenraad en familieraad. De tijdelijke
inzet van een eenhoofdige Raad van Bestuur heeft veel opgeleverd
waardoor gestart kon worden met de voorbereiding naar herstel van de
tweehoofdige bestuursvorm met ook een inhoudelijk bestuurder. Door het
overlijden van een toezichthouder en het aflopen van de zittingstermijn
van diverse leden is ook de werving en selectie van nieuwe Raad van
Toezicht-leden ingezet.
Vanwege de gunstige ontwikkeling richt de Raad van Toezicht zich nu nog
meer op de kwaliteit van zorg, waarbij financiering als voorwaardelijke
voorziening wordt besproken. We ronden dit jaar met vertrouwen in de
toekomst af.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Vraag via info@ggzwnb.nl om een toelichting. Kijk voor
ons volledige jaarverslag op www.jaarverantwoordingzorg.nl
onder ‘gegevens bekijken’

