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Bestuursverslag
1
Inleiding
Op weg naar beter. We streven er bij de Hezenberg naar om in een versneld tempo belangrijke
professionaliseringsslagen te maken om daarmee klaar te zijn voor ontwikkelingen in de toekomst.
ln 2017 zijn er belangrijke veranderingen gerealiseerd om dat doel te bereiken en dat kostte de
nodige inspanningen. Belangrijk daarbij was dat we als medewerkers vooral aan de juiste dingen
moesten werken. En dat vinden wij voor het jaar 2017 geslaagd.
De zorg heeft inhoudelijk een bijzonder ontwikkeltraject doorgemaakt en ook zijn plannen
ontworpen voor verdere zorgontwikkeling 2018.
Van de belangrijke stappen die zijn gezet, is misschien de belangrijkste dat we aan ons unique selling
point hebben gewerkt. Onze identiteitsdag was een succes waar we mee vooruit kunnen. Die dag
hebben wij onder andere onze waarden geformuleerd om als organisatie waardengeoriënteerde zorg
te kunnen bieden.
Om onze visie ook naar buiten te brengen geven is onze website meer in overeenstemming gebracht
met de identiteit van de Hezenberg. Patiënten staan centraal, die wij overigens in de dagelijkse
praktijk liever gasten noemen (om de zelfregie te bevorderen), naast de andere gasten van pastoraat
en retraite om een ieder in onze visie zo "gewoon" als mogelijk te helpen. Daarin ligt onze kracht:
professioneel volgens richtlijnen en standaarden en gewoon als mens. Om onduidelijkheid te
voorkomen is in dit verslag het begrip patiënt gehanteerd.
ln de voorgaande jaren heeft de organisatie veel keuzes gemaakt op basis van angst. Bijvoorbeeld
angst om geld uit te geven. Daar was in die jaren ook reden voor. We merken nu dat we steeds meer
keuzes weten te maken op basis van hoop en lukt het ons steeds beter om de mooie uitspraak van
Mandela waar te maken in onze organisatie:
"May your choices reflect your hope, not your fears"
De keuzes die we nu maken zijn steeds meer gebaseerd op visie. Onze hoop en verwachting zijn meer
en meer gericht op het plaatje dat aan het ontstaan is van de toekomst.
Dat plaatje maken we met elkaar.
Nu we als organisatie weer zwarte cijfers schrijven zijn we met elkaar vol hoop en verwachting 2018
binnen getreden en zijn we volop bezig onze ideeën in een meerjaren beleidsplan vast te leggen om
met elkaar dit unieke en bijzondere werk, ook in de toekomst, te kunnen blijven verwezenlijken.
Hattem, mei 2018
Anne Jan Kok MSc
Bestuurder
Hezenberg
Christelijk Centrum voor
GGZ, Pastoraat en Retraite
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Profiel van de organisatie
2.1

Algemene identificatiegegevens
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Adres

Hezenberg 6
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Plaats

8051 CB

Telefoonnummer

038 4445251
410 38 724

·

Hattem

Identificatienummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

2.2

info@hezenberg.nl
www.hezenberg.nl

Structuur van de organisatie

Stichting De Hezenberg is een Stichting die is opgericht in 1946. De werknaam van de stichting is van
Pastoraal centrum Hezenberg omgezet naar:
Hezenberg
Christelijk Centrum voor
GGZ, Pastoraat en Retraite
Gedurende het gehele verslagjaar was de bestuursvorm die van het Raad van Toezichtmodel,
bestaande uit vijf onbezoldigde leden van de Raad van Toezicht en een eenhoofdige, betaalde Raad
van Bestuur.
Alle werk wordt verricht binnen de Stichting De Hezenberg, behalve de Stichting Vrienden van de
Hezenberg bestaan er geen aanpalende BV's of nevenstichtingen.
Doel van de Stichting Vrienden is het werven van middelen ter ondersteuning van Stichting De
Hezenberg.

2.2.1

Organigram

Het organigram per oktober 2017 was als volgt samengesteld:
Raad

Ondem eml/115"' ad

!--··--··--··

van Toeztcht

Raad v111 Bestuur

Qlëntenraad

Team Bedrijfsbureau
• Kwaliteit· en Rlsfcoman..-ment
• Commun icatie & PR
• Secretariaat Algemeen en Raad van

Eerste Geneeskundite

Bestuur

·-a~

• Bell!ldlll5JIIIIJ·8:~

Team Gastvrfjhefd
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Team Faciliteiten

2.2.2

Het intern e toezicht

De taak- en rolverdeling tussen toezichthouder en bestuurder is vastgelegd in een Reglement Raad
van Toezicht en een Reglement Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer
per jaar met de bestuurder, zo nodig vaker.
ln bijzondere gevallen overlegt de bestuurder met de voorzitter van de Raad van Toezicht en samen
bereiden zij de vergaderingen voor.

2.2.3

Toelating

De Hezenberg beschikt over een toelating (WTZi) voor medisch specialistische zorg. De capaciteit is
25 plaatsen en geldt voor verzekerden met een psychiatrische aandoening (verblijfsspecificatie:
psychiatrische aandoeningen algemeen).

2.2.4

Medezeggenschap

Ondernemingsraad
Hezenberg kent een Ondernemingsraad welke gewogen wordt verkozen: één lid uit het team
'behandeling' en twee leden uit de overige teams.
De OR vergadert tenminste zes keer per jaar, gedeeltelijk zonder en gedeeltelijk met de bestuurder.
Minstens één keer per jaar is er contact met de Raad van Toezicht. Omdat de organisatie qua
medewerkers-aantal onder de 50 medewerkers is gedaald, heeft de Ondernemingsraad samen met
de bestuurder een afweging gemaakt in welke vorm de medezeggenschap doorgang moet vinden. De
keuze is gemaakt tussen een Personeelsvertegenwoordiging en Ondernemingsraad. Deze keuze is
gevallen op het voortzetten van de ondernemingsraad omdat de medewerkers hier inmiddels aan
gewend zijn en omdat de kans groot is dat in de toekomst het medewerkers-aantal opnieuw boven
de 50 uit zal komen.
Cliëntenraad
De Cliëntenraad is uitgegroeid van 3 naar 5 leden. De leden zijn oud-GGZ cliënten van Hezenberg. De
Cliëntenraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar samen met de bestuurder en krijgt vooraf inzage in
de enquêteformulieren die door vertrekkende cliënten zijn ingevuld en verdere stukken van thema's
waarover de cliëntenraad medezeggenschap heeft. De Cliëntenraad ontvangt en raadpleegt ook
andere medewerkers uit de organisatie om beeld te krijgen van de beleidsontwikkelingen die
gevolgen hebben voor de cliënten. Twee keer per jaar hield de Cliëntenraad een gesprek met een
delegatie cliënten die op dat moment in behandeling is, dit aantal wordt in 2018 opgehoogd naar 4
maal per jaar.

2.3
2.3.1

Kerngegevens

Kernactiviteiten en nadere typering

Hezenberg biedt klinische geestelijke gezondheidszorg (medisch specialistische zorg), pastorale
hulpverlening en een verblijf voor retraitecliënten (andere activiteiten). De organisatie vervult deze
functies op basis van de christelijke levensbeschouwing en richt zich op de leeftijdsgroepen
jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Hezenberg is toegankelijk voor iedereen ongeacht
geloofsovertuiging, levensbeschouwing of (culturele) achtergrond.
Medisch specialistische zorg
Cliënten worden door de huisarts of specialist verwezen voor een intake. Indien de ernst en duur van
de problematiek dat noodzakelijk maakt, worden zij ingeschreven als GGZ-patiënten en ontvangen
behandeling conform de Zorgverzekeringswet.
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Hezenberg GGZ verleent wat betreft verzekerde zorg uitsluitend kortdurende medisch specialistische
behandeling. Deze behandeling vindt plaats in een setting en een context waarin expliciet aandacht
is voor zingeving en christelijke spiritualiteit. Dit laatste is ook de reden dat cliënten vanuit het hele
land bewust kiezen voor aanmelding bij Hezenberg GGZ.
De doelgroep bestaat voornamelijk uit cliënten die reeds (vaak langdurig) zijn behandeld in de
Specialistische GGZ met onvoldoende resultaat. De belangrijkste diagnosegroepen zijn
stemmingsstoornissen, dikwijls recidiverend, posttraumatische stressstoornissen, angststoornissen
en obsessief-compulsieve stoornissen.
Overige activiteiten
Hezenberg Pastoraat biedt pastoraal psychologische zorg, zowel in ambulante setting als met verblijf
(maximaal 9 Patiënten). Voor zover deze groepsgewijs met verblijf plaats vindt, noemen wij dit onze
'Pastorale-Weken'. Hierbij gaat het vooral om ingrijpende psychosociale hulpvragen en problemen
met een levensbeschouwelijke factor bij cliënten die daarmee in de thuissituatie zijn vastgelopen.
Het gaat hierbij voor het grootste deel om private financiering. Een deel van de cliënten krijgt het
vergoed uit een aanvullende ziektekostenverzekering.
Binnen Hezenberg Retraite zijn er maximaal 9 plaatsen beschikbaar voor persoonlijke retraite met
verblijf. Ook worden deze ruimtes ingezet voor het faciliteren van een groepsbijeenkomst zoals
teambuilding of managementoverleg.

2.3.2

Patiënten/cliënten, capaciteit, productie

Cliënten

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

intakes met potentiële cliënten
afgewezen cliënten na intake
cliënten zelf afgezegd
tot de behandeling doorgelaten cliënten

GGZ-verblijfsdagen
Andere verblijfsdagen
Ambulante gesprekken

2.3.3

207
51
16
140

227
52
19
156

260
82
10
168

4.932
574
73

5.322
984
47

5613
533
39

Personeel

Ultimo 2017 bestond de Dienst Behandeling en Begeleiding uit 43 medewerkers in Fte als volgt
uitgedrukt:
g
~-en
Psychiaters
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
Psychotherapeuten
Psychologen
Vaktherapeuten
GGZ-Agoog
Maatschappelijk Werkenden

0,42
1,77
0,66
0,44
0,30
0,66
0,80
6

0,55
1,56
0,66
0,44
0,40
0,61
0,40

0,55
1,44
0,55
1,16
0,30
0,61
0,33

Daarnaast werken mee, allen in deeltijd:

Pastoraal werkers
Muziektherapeut
Psychomotore therapeut
Slaapwachten

1,10
0,40
0,15
0,30

1,20
0,40
0,15
0,30

1,08
0,40
0,15
0,30

3,50
1,93
2,67
1,00

4,49
1,05
2,61
0,80

4,51
1,05
2,61
0,80

De Ondersteunende Diensten bestaan uit:

Medewerkers Gastvrijheid
Medewerkers Onderhoud en veiligheid
Medewerkers administratie/ secretariaat en staf
Directie

2.3.4

Vrijwilligers

Binnen Hezenberg zijn ongeveer 70-80 vrijwilligers actief. Gemiddeld genomen maken dagelijks
ongeveer 4 à 5 vrijwilligers onderdeel uit van de werkzaamheden die gedaan worden. De
belangrijkste vrijwilligerstaken zijn: cliëntentoezicht, receptieontvangst, bos- en tuinonderhoud.
Voor het onderdeel 'Retraite' is een groep gastvrij-ontvangst vrijwilligers beschikbaar van ongeveer
35 mensen.
De vrijwilligers worden aangestuurd door betaalde medewerkers, afhankelijk van waar de vrijwilliger
wordt ingezet. Deze betaalde medewerkers dragen ook zorg voor werving en selectie, training,
kwaliteitsbewaking e.d.

2.4

Werkgebieden

Vanwege het christelijke karakter en de specifieke functies van Hezenberg is er gekozen voor een
landelijk adherentiegebied. Dit betekent in de praktijk dat 60% van de cliënten binnen een straal van
90 km rondom Hezenberg woont en 40% van de cliënten een grotere afstand moet afleggen om ons
te bezoeken.

2.5

Samenwerkingsrelaties

Hezenberg werkt samen met verschillende organisaties als GGZ klinieken, Specialistische GGZ, PAAZ
afdelingen, vrijgevestigden, huisartsen om haar zorg in ketenverband te kunnen realiseren. Soms
gaat het ook om gezamenlijke in-company-trainingen, maar meestal betreft het een samenwerking
ten behoeve van de cliënten. Zo worden crisisactiviteiten waarbij opschaling nodig is tot bijvoorbeeld
separatie in samenwerking met een vaste collega-instelling ingevuld. Deze situaties komen
doorgaans niet vaker dan vijf keer per jaar voor. Daarom is ervoor gekozen om hier op deze wijze
invulling aan te geven.
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Bij Hezenberg GGZ is er een nieuwe achterwachtfunctie in het leven geroepen voor crisisinterventies.
Er wordt samengewerkt met een viertal psychiaters uit de directe omgeving die ingezet worden als
de voorw acht ruggenspraak nodig heeft en niet meer zelfstandig de crisis kan beslechten.
Wat betreft de zorgverzekeraars had Hezenberg in 2017 een co ntract met VGZ en Zilveren Kruis. Met
de andere zorgverzekeraars werd per cliënt op basis van restitutie afgerekend.
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Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1

Normen voor goed bestuur

Het bestuur van Hezenberg functioneert op basis van het Raad van Toezichtmodel. De taakverdeling
tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn reglementair geborgd. De Raad van Toezicht
en Raad van Bestuur conformeren zich aan de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Coder
en deze wordt volledig toegepast.
De normen voor Good Governance worden toegepast onder de condities van een voortdurend
proces van reflectie en communicatie over de waarden die ten grondslag liggen aan deze normen.
Op basis van haar visie streeft het bestuur ernaar om verantwoordelijkheden zo diep mogelijk binnen
de organisatie te delegeren, zodat er bij de medewerkers betrokkenheid ontstaat op de
werkzaamheden en hun rol daarin.

3.2

Raad van Bestuur

ln het verslagjaar 2017 was er het gehele verslagjaar sprake van eenhoofdige
bestuurdersverantwoordelijkheid door:

De heer A.J. Kok MSc

Bestuurder

Parttime
80%

Januari t/m
december

•
•

Senior-Adviseur
Transmissie
Bestuurslid stichting
Present

De Raad van Toezicht is van mening dat zijn nevenfuncties niet zullen leiden tot
belangenverstrengeling. De bestuurder is bezoldigd conform de nieuwe modelregeling van de NVTZ.

De Governance Code wordt toegepast zoals beschreven in het document: 'Zorgbrede Governance 2017 (consultatieversie, 23 mei
2016)' Code 2015, boz Brancheorganisaties Zorg'.
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3.3

Raad van Toezicht

Ultimo het verslagjaar 2017 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

De heer Drs. A.

Putten

66

2011

2019

Financiën

•

Barneveld

61

2014

2018

GGZ

geen

Meppel

37

2017

2021

Manageme

•

Vriendenstichting Hezenberg

Benschop
Mevrouw Drs. T.
Gunter
Mevrouw Ds. T. K.

nt I

Kwint MA

identiteit

Vice voorzitter Raad van Toezicht
Stichting PCBO Meppel

•

Voorzitter kwaliteitsregister
Geestelijk verzorgers (SKGV)

De heer Dr.

Udenhout

64

2016

2020

GGZ

•

Lid Commissie Buitenlands

J.M.H.P.

Gediplomeerden Volksgezondheid

Timmermans

VWS

•

Voorzitter Federatie
Gezondsheidszorgpsychologen en
Psychotherapeuten FGZPt

•

Lid Regionale klachtencommissie
WKCZen BOPZ

•

Lid Beroepsveldencommissie
(BVC) Bacheloropleiding Social
Studies Leiden

•

Praktijkopleider GZ-psychologie

•

Voorzitter Redactieraad De
Psycholoog

De heer Mr. M.B.

Zwolle

58

2012

2020

HRM &

Tol

Juridische

voorzitter

zaken

•

Voorzitter Klachtencommissie

•

Voorzitter van de

Stichting Sprank
geschillenadviescommissie
Hogeschool Viaa

De heer Drs. P.

Harderwij

Verhagen

k

61

2017

2021

GGZ/

•

Secretaris van de stichting
Psychiatrie en Religie

•

Visiteur in het kader van de
kwaliteitsvisitaties van de Ned.
Vereniging voor Psychiatrie.

•

Accrediteur in het kader van de
accreditatie bij- en nascholing van
de Ned. Vereniging voor
Psychiatrie

•

Redacteur, lid van de redactie van
het tijdschrift Groepen, van de
Ned. Vereniging voor
Groepsdynamica en
Groepspsychotherapie

identiteit
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•

Als deskundige lid van het college
van het opzicht (inzake
misbruikrelaties) van de
Protestantse Kerk in Nederland

De Raad van Toezicht heeft in 2017 acht keer vergaderd, telkens in aanwezigheid van de bestuurder.
Tijdens een deel van één van de vergaderingen heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren en
dat van de bestuurder geëvalueerd buiten aanwezigheid van de bestuurder.
Eén keer per jaar houden de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht respectievelijk een
functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek met de bestuurder aan de hand van een vooraf
opgesteld gespreksprotocol. Van deze gesprekken wordt verslag gedaan in de vergadering van de
Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht ontvangt voorafgaand aan de vergadering een schriftelijke
'Voortgangsrapportage' van de Raad van Bestuur en een cijfermatig verslag m.b.t. cliëntenaantallen
en financiën over de achterliggende periode, met uitzondering van kwartaalrapportages op
inkomsten en uitgaven.
Onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich met name op heeft gericht zijn:
•
De financiële situatie c.q. continuïteit van de Hezenberg;
•
Het opstellen van een profielschets nieuwe Raad van Toezicht-leden
•
EGK
•
Identiteit
•
Strategisch beleid
•
Zorgpaden
De Raad van Toezicht heeft de Jaarrekening 2016 en de begroting 2017 goedgekeurd.
De bestuurder is in mei 2017 decharge verleend voor het gevoerde beleid over het jaar 2016.
De Jaarrekening is besproken in een vergadering waarin ook de externe accountant aanwezig was.
Eind 2017 heeft mevrouw Drs. T. Gunter afscheid genomen en begin 2017 zijn de heer Drs. P.
Verhagen en mevrouw Ds. T. K. Kwint MA toegetreden tot de RvT.
De Raad van Toezicht werkt met twee commissies:
1. Voorbereidingscommissie vergadering
2. Financiële commissie
Leden van de Raad van Toezicht worden niet beloond voor hun werkzaamheden, maar ontvangen
een vergoeding.
De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht wordt gewaarborgd door jaarlijks de lijst
'nevenfuncties' te toetsen.

3.4

Bedrijfsvoering

De werkorganisatie bestaat uit twee afdelingen: een afdeling Behandeling & Begeleiding en een
afdeling Bedrijfsvoering.
De afdeling Behandeling & Begeleiding bestaat uit:
1. Team GGZ
2. Team Pastoraat
3. Team Retraite
De afdeling Bedrijfsvoering kent drie teams:
1. Team Gastvrijheid
2. Team Faciliteiten
10

3.

Team Bedrijfsbureau

Vanwege de visie en omvang van de organisatie vallen alle teams rechtstreeks onder de
verantwoordelijkheid van de bestuurder. De teams zijn daar waar mogelijk zelf organiserend
ingericht of hebben een primus inter pares.
Er is geen Management Team. ln plaats daarvan heeft een afgevaardigde van elk team zitting in een
afstemmingsoverleg waar de bestuurder over organisatiebrede thema's besluiten neemt onder
invloed van de afgevaardigden, Cliëntenraad en Ondernemingsraad.
De bestuurder wordt ondersteund door het bedrijfsbureau. De financieel-administratieve organisatie
is goed op orde. De accountant (Baker-Tilly-Berk) heeft daarover geen zwaarwegende opmerkingen
gemaakt. Driemaandelijks wordt een intern exploitatieoverzicht gemaakt, maandelijks een productieen liquiditeitsoverzicht. Deze worden besproken in het afstemmingsoverleg en de gezamenlijke
vergadering van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
De salarisadministratie was in 2017 in zijn geheel uitbesteed aan Axis te Nunspeet. En er werd bij
ziekmeldingen gebruik gemaakt van Arbo-dienst 'Perspectief te Harderwijk.
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Beleid, inspanningen en prestaties
4.1

Meerjarenbeleid

Het meerjarenbeleid is gericht op het zo effectief mogelijk innemen van een positie in de zorgketen
voor GGZ, als medisch specialistisch behandelcentrum voor kortdurende therapie met verblijf.
Het gaat dan met name om cliënten die al langere tijd ambulant behandeld worden in de eerste of
tweede lijn, maar daar onvoldoende baat bij hebben (gehad). Om hun behandeling over een
zogenaamd 'dood punt' te helpen, dan wel een versnelling of impuls te geven, geeft de setting van
intensieve behandeling met verblijf in de meeste situaties een doorslaggevend effect. Na de
behandeling op de Hezenberg gaat de cliënt voor behandeling of begeleiding terug naar de verwijzer.
Deze positie in de zorgketen wil Hezenberg blijvend combineren met een sterk accent op
levensbeschouwing en spiritualiteit vanuit de ervaring dat deze combinatie de behandeling zowel
faciliteert als versterkt.
Hezenberg is zich bewust van de tendens tot beddenreductie en versterking ambulante zorg. Daarom
houden we de behandelperiode zo kort mogelijk en hanteren we scherpe aannamecriteria. Uit
ervaring weet Hezenberg dat voor een specifiek contingent cliënten een kortdurende intensieve
behandeling in de tweede lijn een medisch noodzakelijke en onmisbare voorziening is.
Om kostenbesparende bijdrage te leveren in de GGZ richt de Hezenberg haar zorg zo efficiënt en
effectief mogelijk in. De andere dienstverlening van de Hezenberg is derhalve preventief van aard en
wordt over het algemeen op alternatieve wijze bekostigd.
ln 2017 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van opties die uitgangspunt zijn voor het
strategisch lange termijnbeleid. Voor deze inventarisatie zal ook een deel van 2018 nog worden
gebruikt. ln 2018 zullen we verder voortbouwen op de professionaliseringsslag die in 2017 is
gemaakt. Met name zal de implementatie van ICT ondersteuning nog verder zijn beslag moeten
krijgen zodat de bedrijfsvoering efficiënter, flexibeler en toekomstbestendiger wordt. Tevens zal dit
jaar benut worden voor de volgende topics:
•
•
•
•
•

Nadere invulling van het Strategisch lange termijn beleid en de doorrekening daar van;
Ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten in relatie tot wat de samenleving van ons vraagt;
Ontwikkeling van fundraisingstrategie;
Implementatie van ICT-functies als zorgdomein en CRM;
Aanscherping m.b.t. AVG;

•

Ontwikkeling van nieuw scholingsplan primair en ondersteuningsproces;
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