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Inleiding 

Onze zorgvisie is ook in 2016 leidend voor de manier waarop we de zorg organiseren en hoe we reageren 
op regionale en landelijke ontwikkelingen. Deze Kaderbrief beschrijft de richting en de inrichting 
(plannings- en beleidscyclus) voor 2016. We bouwen voort op wat we de afgelopen jaren gerealiseerd 
hebben en anticiperen op hetgeen ons de komende jaren te wachten staat. In 2016 wordt gewerkt aan 
een ‘position paper’ / strategisch plan waarin wordt aangegeven hoe we de komende jaren de organisatie 
(steeds meer) vanuit onze zorgvisie laten aansluiten bij alle ontwikkelingen en ons willen verhouden met 
alle mogelijke belanghebbenden. De te verwachten financiering vormt daarbij het financiële kader. 
 
In 2014 en 2015 is de zorgvisie, zoals deze al eerder was gemaakt door de regionale cliëntenraden, 
aangevuld met ondersteunende visies vanuit de medewerkers en de organisatie. In 2015 werd, op de dag 
van de verpleging, dit drieluik op een creatieve manier gepresenteerd. De focus in onze zorgvisie ligt op 
datgene te doen dat wezenlijk bijdraagt aan het welzijn van onze cliënten en aan de relatie tussen cliënt 
en medewerker. Dichtbij onze cliënten en cliëntvertegenwoordigers, eenvoud wat betreft de 
organisatorische context, procedures en protocollen en werkend vanuit de deskundigheid van de 
medewerkers. 
Wij willen een ‘goed leven’ voor de cliënten en ‘mooi werk’ voor de medewerkers. En dat binnen 
financieel gezonde kaders.  Daarbij wordt ruimte gegeven voor meer regelvermogen van cliënten, 
verwanten en medewerkers. In zelforganiserende teams voeren zij gezamenlijk regie over hun woon- en 
dagbestedingslocatie.  Samen bepalen zij hoe een goed leven voor de cliënten en mooi werk voor de 
medewerkers wordt vormgegeven. Het proces om te komen tot zelforganiserende teams noemen we 
STERK: Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht. STERK is voor alle teams van toepassing. In 2015 
zijn we begonnen met het verSTERKen van teams. In een proces van 16 tot 20 weken werd de basis 
gelegd om te komen tot een zelforganiserend team. Ook in 2016 worden weer een groot aantal teams 
verSTERKt al zal de opzet van het proces op basis van de ervaring wel kunnen gaan verschillen.  
Nu teams meer vrijheid krijgen om het eigen zorgproces in te richten is het van belang om na te denken 
over wat ons bindt en hoe we vorm geven aan de gezamenlijke opdracht – de missie - die wij hebben. We 
leggen die gemeenschappelijke uitgangspunten vast in kaders. Soms worden kaders van buitenaf 
opgesteld (bijvoorbeeld het kwaliteitskader) maar veelal gaat het om kaders die we met elkaar maken.  
Het opstellen van die kaders doen we door een beroep te doen op de kwaliteiten van medewerkers, 
verwanten en waar mogelijk cliënten. Het aantal kaders houden we beperkt en de beschrijving kort en 
bondig. Kaders zijn ondersteunend, bedoeld om het dagelijks handelen te vergemakkelijken en om te 
zorgen dat het dagelijks handelen aansluit bij wettelijke vereisten. 
 
In 2016 wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan het delen van kennis. Dan gaat het om kennis die al in 
de organisatie aanwezig is maar ook om kennis die beschikbaar is bij collega-organisaties en 
kennisinstituten.   
We richten ons op mensen met intensieve ondersteuningsvragen in Twente. Er is bij hen sprake van 
cognitieve beperkingen. Die beperkingen gaan soms samen met lichamelijke beperkingen en medische 
problemen en hebben veel invloed op hun ontwikkeling en het kunnen functioneren in deze samenleving. 
Voor een belangrijk deel gaat het om cliënten voor wie de zorg vanuit de Wlz gefinancierd wordt. 
Anderen worden gefinancierd door de gemeenten die de uitvoering van de Wmo, de Participatiewet en 
de Jeugdzorg op zich hebben genomen.  In 2016 zullen we ons contractbeheer met de 14 Twentse 
gemeenten versterken. Wij willen zichtbaar zijn in Twente. Dit betekent dat we ons brede aanbod aan 
diensten handhaven en waar mogelijk verbreden.  
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1. Goed leven: kaders voor uitvoering van de zorg 

 
Kern van een goed leven is gezien worden, deel uitmaken van het leven van anderen en invloed kunnen 
hebben op je eigen leven. Cliënten mogen erop vertrouwen dat we er voor hen zijn en blijven, dat hun 
wensen en verlangens gezien worden en dat er sprake is van een onvoorwaardelijke en volwaardige 
relatie, ook als het moeilijk wordt. Betrokken en goed opgeleide begeleiders, de beschikbaarheid van 
behandelaars maar ook een goede woning en dagbesteding die afgestemd is op de mogelijkheden van de 
deelnemers, zijn voorwaarden voor goede zorg die een goed leven mogelijk maakt. Zowel cliënten als 
medewerkers zijn daarin kwetsbaar en beiden kunnen rekenen op steun vanuit de eigen organisatie, maar 
ook van het CCE en kennisinstituten. We organiseren passende woon- en dagvoorzieningen in heel 
Twente. Dat doen we in kleinschalige en individuele woningen waarbij de cliënten onderdeel (blijven) 
uitmaken van hun sociale omgeving. Waar nodig bieden we wonen en dagbesteding op beschutte 
locaties, zoals op onze hoofdlocaties. We zijn een inclusieve organisatie die leerwerklijnen organiseert 
voor onze cliënten, zodat zij zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. 
 

De beste zorg  

We leggen de nadruk op het zelfstandig beslissingen kunnen nemen door medewerkers, cliënten en 
verwanten in het eigen team. Zij bepalen samen hoe zij de kwaliteit van zorg zien, waar ze willen 
verbeteren, wie ze daarbij nodig hebben en wanneer de verbetering klaar is. Daarin willen we van elkaar 
kunnen leren en met elkaar verder verbeteren. Vanzelfsprekend willen we aan het geldende 
kwaliteitskader voldoen.  De toetsing of we goed leven en mooi werk vormgeven zoals we dat hebben 
besproken, laten we uitvoeren door een onafhankelijke partij. Wij vragen deze onafhankelijke partij hun 
toetsing zo in te richten dat wij er van leren en dat de toetsing leidt tot een passend kwaliteitscertificaat 
Om van elkaar te kunnen leren moet je weten wat een ander doet. We gaan bezoeken organiseren. 
Teams worden bezocht door leden van een ander team. Deze ‘interne visitatie’ is een belangrijk 
onderdeel van het leerproces en ook onderdeel van het certificatietraject.  
 
Het kwaliteitshandboek wordt kritisch doorgenomen. Kaders die geen waarde opleveren voor het goede 
leven van de cliënt, mooi werk voor de medewerkers of een financieel gezonde organisatie, worden 
verwijderd. Daarbij zorgen we dat we wel blijven voldoen aan de vereisten zoals die door financiers en 
toezichthouders (VWS, IGZ, Zorgkantoor, gemeenten) zijn verwoord.  
 

Je stem laten horen 

Kern van STERK is dat cliënten, verwanten en begeleiders invloed hebben op de manier waarop de zorg 
georganiseerd is. In 2016 worden initiatieven ontwikkeld die moeten leiden tot gezamenlijke regie van 
cliënten, verwanten en medewerkers op alle niveaus van de organisatie. Speciale aandacht is er voor 
cliënten om hen te ondersteunen bij het naar voren brengen van hun verwachtingen en wensen. In 2016 
worden ook voor het niveau van de formele (wettelijke) medezeggenschap ideeën ontwikkeld om de 
regie met cliënten, verwanten en medewerkers gezamenlijk vorm te geven.  
 

Goede zorg is veilige zorg  

Cliënten en medewerkers hebben recht op een veilige omgeving. We kunnen echter niet alle risicovolle 
situaties voorkomen. We willen die situaties dan wel zo goed mogelijk kennen en leren van incidenten. 
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Dat leren gebeurt vooral in de teams door het bespreken van de incidenten. In 2016 leggen we de nadruk 
op medicatieveiligheid  en het omgaan met geweld in de relatie tussen cliënt en begeleider.   
In 2014 zijn we over gegaan op het baxteren van medicatie. In 2016 zal een uitgebreide evaluatie 
plaatsvinden om zicht te krijgen op de (toename van) medicatieveiligheid. Daarbij wordt niet alleen de 
gebaxterde medicatie geëvalueerd, maar ook de niet-gebaxterde medicatie.  
 
Geweld is beschadigend voor de begeleider, medecliënten en de cliënt zelf en leidt tot een verstoorde 
relatie. We blijven begeleiders actief ondersteunen in het omgaan met geweld. Dat begint bij het 
herkennen van signalen bij anderen en bij zichzelf. En gaat over in het kunnen inzetten van vaardigheden 
om geweld af te wenden of te kanaliseren. Onze inzet blijft gericht op het vermijden van fysieke en 
verbale confrontaties en het beperken van beheersmaatregelen. Voor medewerkers is een interne 
training beschikbaar en bij teams die vaak of ingrijpend te maken krijgen met geweld worden speciaal 
opgeleide begeleiders ingezet. We blijven begeleiders stimuleren om geweldsincidenten te melden. 
Incidenten worden in het eigen team besproken en adequaat afgehandeld. Bij zich herhalende of ernstige 
incidenten wordt de gedragskundige betrokken. Ook kan het team een beroep doen op gespecialiseerde 
ondersteuning. Bij incidenten met een ernstige impact wordt ook de regiomanager betrokken. De 
incidentencommissie analyseert regelmatig de ingezette en in te zetten acties om incidenten in aantal en 
ernst te beperken en draagt er zorg voor dat er ook organisatiebreed kan worden geleerd van incidenten.  
 

Leven in vrijheid 

In een volwaardige relatie past het niet om elkaar de vrijheid te benemen. Slechts in situaties waarin de 
cliënt zichzelf of anderen ernstig in gevaar brengt passen we middelen en maatregelen toe die hem in zijn 
vrijheid beperken. Concreet betekent dit dat er geen Zweedse banden meer worden gebruikt. Ook wordt 
er onverminderd ingezet op de afbouw van lijf-gebonden fixaties zoals polsbandjes, armkokers en 
voetriempjes. Die inzet geldt ook voor ruimtelijke vrijheidsbeperkingen zoals het gebruik van 
afzonderingsruimtes en kamers die op slot gaan. De afbouw van het gebruik van psychofarmaca (in 2015 
is gestart met het  afbouwen van benzodiazepines) krijgt  in 2016 een vervolg met de afbouw van 
gedragsregulerende medicatie. In 2015 was er al veel aandacht voor dwangmaatregelen die worden 
toegepast. In 2016 worden alle vrijheid beperkende en dwangmaatregelen opnieuw geïnventariseerd en 
getoetst op rechtmatigheid, doelmatigheid en proportionaliteit. Bij alle bestaande en nieuwe ingrijpende 
maatregelen en bij maatregelen die langer dan zes maanden worden toegepast, wordt een ‘second 
opinion’ gevraagd van een gedragskundige of een arts met expertise op dit terrein. 
 

Innovatie 

Ook in 2016 willen we innoveren. De nadruk zal liggen op een verdere versterking van de kwaliteit van 
zorg. Dat doen we door van elkaar te leren en met elkaar te ontwikkelen. Maar ook door betrokken te zijn 
bij en te leren van ontwikkelingen binnen andere organisaties en binnen kennisinstituten. Dan gaat het 
om het voortzetten van onze deelname aan de Handicap Experience, betrokkenheid bij promotietrajecten 
van onze medewerkers, betrokkenheid bij onderzoek maar ook door vernieuwende initiatieven vanuit de 
teams te steunen. We reserveren daarvoor 1% van ons budget. 
Dit innovatiebudget wordt ook gebruikt voor het vervolgen van STERK en de implementatie van het ECD. 
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2. Mooi werk: kaders met betrekking tot medewerkers 

 
Een goed leven voor cliënten is in belangrijke mate gebaseerd op een goede relatie met de begeleiders. 
Die relatie begint voor de begeleider bij betrokkenheid op de cliënt en krijgt inhoud en verdieping vanuit 
de eigen deskundigheid. Om begeleiders hun werk goed te kunnen laten doen is het van belang dat zij 
voldoende uren ingezet kunnen worden en goed toegerust zijn aan de vragen van de cliënten te kunnen 
voldoen.  
 

Zorgzwaarte bepaalt de inzet van begeleiders 

We gaan bij de bepaling van de personeelsformatie op de woningen uit van het midden van de 
bandbreedte van de ZZP. Bij dagbesteding volgen we de bezetting zoals aangegeven in het ZZP. Voor 
behandelaars ontwikkelen we een opzet om ook hun formatie aan te laten sluiten bij de ZZP’s. Tot die tijd 
hanteren we de formatie behandelaars zoals deze voor 2014 en 2015 gold. Dat betekent dus dat de 
bezetting, bij gelijkblijvende productie, in het primair proces ook in 2016 op het niveau van 2014 en 2015 
blijft.  
Vanaf 2016 zullen alle cliënten die extramurale zorg ontvangen in de Wmo, een zorgaanbod ontvangen op 
basis van een beslissing van de gemeente. Waar in 2015 nog sprake was van een recht op behoud van 
reeds bestaande zorg bij een doorlopende indicatie, kan in 2016 de gemeente (ook) aan deze cliënten een 
ander zorgaanbod en/of een andere zorgaanbieder voorstellen. In 2016 houden we daarom rekening met 
een productieverlies van 10% bij dagbesteding en ondersteuning aan huis. Verlies van productie heeft 
uiteraard gevolgen voor de formatie. 
 

Nadruk ligt op bezetting in het primaire proces 

In 2016 wordt de facilitaire ondersteuning opnieuw ingericht; afgestemd op de behoefte vanuit de zorg. 
Dat zal consequenties hebben voor het facilitair bedrijf. Met name is het de vraag of het hebben van 
arbeidsintensieve productieonderdelen in het facilitair bedrijf, zoals keuken, linnendienst en logistiek, nog 
past bij de gewenste keuzevrijheid op de groepen. 
De in 2015 ingezette maatregelen om te komen tot kostenreductie moeten voor 2016 voldoende zijn om 
reductie in personeel (anders dan in de facilitaire dienstverlening en de dienstverlening die door 
gemeenten wordt ingekocht) te voorkomen. Mochten de maatregelen onvoldoende effect sorteren of de 
inkomsten sterker tegenvallen dan nu verwacht, dan wordt eerst gekeken naar aanvullende 
besparingsmogelijkheden buiten het primaire proces. Wel kan aan de orde zijn, dat beschikbare 
arbeidscapaciteit en deskundigheden moeten worden herverdeeld binnen de organisatie. Met als doel 
het optimaliseren van de inzet van personeel met behoud van de kwaliteit van zorg. 
In 2016 wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om voor 2017 tot kostenreductie te kunnen komen.  
 

Deskundigheid is belangrijk 

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is het belangrijk dat begeleiders met de juiste opleiding en 
competenties de zorg verlenen. Binnen het team wordt besproken welke competenties voor een goede 
zorgverlening nodig zijn. Als de benodigde competenties niet aanwezig zijn dan wordt gekeken of die door 
de eigen teamleden aangevuld kunnen worden of van buiten het team aangevuld moeten worden. Dat 
kan natuurlijk ook het geval zijn als er zich nieuwe cliënten aandienen met andere zorgvragen. Om van 
elkaar te leren, zoeken we elkaar op. Bij interne visitaties en kenniscafés zien en horen we elkaar.  
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In de verwezenlijking van de ambities van De Twentse Zorgcentra speelt de professionaliteit van 
medewerkers een hoofdrol. Het beschikbare opleidingsbudget handhaven we in 2016 dan ook op het 
huidige niveau: 2% van de totale personeelskosten. Om ook hier teams beter in staat te stellen regie te 
voeren, wordt het opleidingsbudget deels in uren en deels in geld beschikbaar gesteld.  
Uiteraard leveren de trainingen die groepen krijgen in het kader van STERK ook een belangrijke bijdrage 
aan die professionaliteit. 
Ook in 2016 zetten we leerlingen in binnen het primaire proces. Daarmee leren we als organisatie te 
werken met de nieuwste kennis en laten we potentieel nieuwe medewerkers kennis maken met de 
organisatie. 
 

Ons werk vraagt om samenwerken 

Zorg verlenen doe je samen. In het team, samen met collega’s. Met elkaar bespreek je wat je van je elkaar 
mag en kunt verwachten. Je eigen handelen, en dat van je collega’s, is onderwerp van gesprek met elkaar. 
De manier waarop we dat gesprek vormgeven en wat de inhoud van dat gesprek moet zijn, willen we in 
2016 met medewerkers gaan invullen en beschikbaar maken voor alle medewerkers.  
 

Mooi werk is ook gezond werk 

In 2015 hebben we de opvolging van ziekte en verzuim nadrukkelijker bij de teams gelegd. De 
medewerker is, als onderdeel van het team, zelf verantwoordelijk voor een goede registratie van 
ziekmelden en herstelmelden en van haar/hem wordt een actieve houding verwacht als het gaat om het 
contact onderhouden met het eigen team. Voor langdurig verzuim kunnen ‘re-integratie coaches’ 
ingeschakeld. Zij helpen teams en zieke medewerkers bij herstel en re-integratie van de zieke 
medewerker. In 2016 willen we het ziekteverzuim terugbrengen tot het landelijk gemiddelde in de 
gehandicaptenzorg. 
 

Een inclusieve organisatie: ook voor medewerkers 

De Twentse Zorgcentra geeft zich rekenschap van zijn rol als belangrijke werkgever in de regio en 
besteedt veel aandacht aan het behoud van werk voor mensen met een beperking, en het geschikt maken 
van werkplekken voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
De Twentse Zorgcentra wil een inclusieve organisatie worden, daarom willen we in 2016 een verdere stap 
zetten in de uitbreiding van het aantal arbeidsgehandicapten in de organisatie.  Ook willen we invulling 
geven aan de ‘Social Return on Investment’ zoals die opgenomen is in de contracten met de gemeenten.  
 

Samen met vrijwilligers 

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het leven van cliënten. Ze zijn belangrijk bij evenementen en zijn 

vaak jarenlang betrokken bij een cliënt. We binden vrijwilligers aan de organisatie door ze deel te laten 

uitmaken van het team en ze te betrekken bij activiteiten. Ook bieden we scholing waar dat van 

toepassing is. 
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3. Financieel gezond: kaders voor Bedrijfsvoering  

 
De begroting wordt opgebouwd vanuit het primair proces. We beginnen met het toedelen van uren aan 
de cliënten.  Dit is bepalend voor de personele formatie. Daarnaast maken we de budgetten voor  
voeding, linnen, schoonmaak, tuinonderhoud en klein onderhoud over naar de teams. De noodzakelijke 
bezuinigingen worden gevonden in de ondersteunende organisatie. 
 

Teams gaan zelf over het budget 

In het team nemen medewerkers, verwanten en cliënten gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de 
organisatie van de zorg en krijgen daarvoor ook de middelen. We maken inzichtelijk hoeveel uren er 
beschikbaar zijn voor de zorg en welke bedragen voor voeding, linnen, schoonmaak, tuin en klein 
onderhoud. Dat komt tot uiting in het ‘huishoudboekje’. Per maand wordt aangegeven hoeveel uren en 
geld er beschikbaar is en hoeveel er door het team is uitgegeven. Teams kunnen zelf bepalen hoe zij de 
maaltijden, de was, de schoonmaak, het tuinonderhoud en het klein onderhoud willen regelen. Voor de 
maaltijden en de was wordt daartoe een bedrag per cliënt vastgesteld. Voor de schoonmaak, 
tuinonderhoud en klein onderhoud is dat een bedrag per woning of dagbestedingsgroep. Teams die deze 
werkzaamheden willen laten uitvoeren door anderen zijn vooralsnog aangewezen op de facilitaire 
dienstverlening van De Twentse Zorgcentra of de bedrijven aan wie deze dienstverlening is aanbesteed.  
Nog niet alle locaties zijn geschikt om zelf te wassen of te koken. De investering daarvoor is opgenomen in 
Strategische Vastgoedplan. De daarvoor benodigde uitvoeringstijd vraagt een goed afgestemde planning.  
Teams voeren zelf regie over de inzet van hun budget. Substitutie van materiële kosten naar uren zorg en 
omgekeerd is mogelijk. Voorwaarde daarbij is dat teams op een verantwoorde manier invulling geven aan 
een goed leven, mooi werk en financieel gezond. 
Uitkomen met het beschikbare budget is leidend. Samenwerking met andere teams in de directe 
nabijheid (buurtschap) of met teams waar een directe relatie mee bestaat (bijv. wonen en dagbesteding) 
is mogelijk.  
Met elkaar zullen we in 2016 ook de kwaliteitskaders waar binnen gewerkt moet worden beschrijven.   
 

We willen op sterkte blijven 

Ook in 2016 streven we naar voortzetting van de ondersteuning aan onze huidige cliënten (behoud van 
volume). Met betrekking tot de verblijfsproductie is de ambitie om weer te groeien naar het niveau van 
2014: 934 verblijfsplaatsen (Wlz gefinancierd). We verwachten dat de verdeling over de ZZP categorieën 
in 2016 niet ingrijpend wijzigt.  
Voor cliënten die thuis of op zichzelf wonen, zoeken we met cliënten en gemeenten naar kwalitatief 
goede ondersteuning die aansluit bij de algemene voorzieningen en die past binnen de middelen die de 
gemeenten beschikbaar hebben. 
We voorzien een daling in het aantal dagdelen dagbesteding die we voor cliënten van collega organisaties 
verzorgen. Daarnaast verwachten we een afname van thuiswonende cliënten die vanuit de gemeenten 
gefinancierd worden. Ook bij urenzorg voorzien we een (verdere) afname van het aantal uren.  
 

Zoveel mogelijk middelen naar de zorg 

Doelstelling is om de kosten van overhead en ondersteunende diensten terug te brengen naar maximaal 
9% van de totale kosten. Daarmee komen de kosten van overhead en ondersteunende diensten ruim 
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onder het gemiddelde van de Benchmark Care van Berenschot. In 2015 is een eerste stap gezet, met het 
opheffen van de functies Teamleider en Clustermanager. 
Voor 2016 geldt voor de ondersteunende diensten, dat zij zich ontwikkelen in de hierboven genoemde 
richting (waarbij teams meer zelf regie gaan voeren). Dat betekent dat, naast het beperken van de kosten, 
ook maatregelen worden genomen om de dienstverlening optimaal af te stemmen op de behoeften van 
de zorg. Samenwerking met andere organisaties en het uitbesteden / outsourcen van werkzaamheden is 
daarbij nadrukkelijk aan de orde.  
Voor 2017 wordt een aanzienlijke teruggang van de inkomsten Wlz verwacht (€3 mln). In 2016 zullen 
maatregelen worden doorgevoerd om vanaf januari 2017 de bedrijfsvoering te hebben afgestemd op dit 
lagere niveau van inkomsten. In het vierde kwartaal 2015 worden inhoud en omvang van de maatregelen 
in kaart gebracht. 
 

De goede informatie op het goede moment 

Onze nieuwe manier van werken, stelt andere eisen aan de informatievoorziening. De 
informatievoorziening wordt (beter) afgestemd op de behoefte. 
De rapportage (het maandoverzicht) wordt in samenspraak met de teams verder ontwikkeld waarbij 
teams beschikken over actuele informatie met betrekking tot kwaliteit van zorg, inzet en deskundigheid 
van medewerkers en de bedrijfsvoering. De in het Informatiebeleidsplan geformuleerde prioriteiten 
worden daarbij als startpunt gehanteerd. 
 

Een financiële buffer voor nu en later  

We voegen in 2016 1% van onze omzet toe aan de RAK. Daarmee creëren we een solide financiële basis 
voor de komende jaren om de transities in de zorg te accommoderen en het aantrekken van extra 
financiering voor de verbetering van de huisvesting voor onze cliënten te realiseren. 
 

Meer ruimte voor cliënten 

Eind 2014 is het MeerJaren Onderhoudsplan en het Strategisch Vastgoed Plan vastgesteld. De daarin 
weergegeven plannen en kaders zijn ook in 2016 leidend voor onderhoud, nieuwbouw en verbouw van 
ons vastgoed.  
De Twentse Zorgcentra heeft in het Strategisch Vastgoed Plan een duidelijke koers neergezet voor 
de komende periode. Op basis van een verkenning van de markt, een visie op zorg en een 
uitgebreide analyse van het huidige vastgoed zijn realistische doelen geformuleerd waarmee De 
Twentse Zorgcentra aan de slag gaat. Er is een duidelijke focus gelegd op de kwaliteit van de individuele 
woonruimte, een efficiëntere dagbesteding / kantoren en veiligheid voor cliënten. 
Een belangrijk aandachtpunt in de vastgoedstrategie van De Twentse Zorgcentra is het verdunnen van 
locaties en het ‘verplaatsen’ van deze cliënten naar nieuwe locaties. Daarbij zal nadrukkelijk worden 
gekeken naar mogelijkheden van huur van woningen en dagbestedingsruimten.  
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Bijlage: Uitgangspunten voor begroting 2016 
 
Teams zijn verantwoordelijk 
Teams zijn resultaatverantwoordelijk en dienen zich te richten op een neutraal financieel resultaat. Hoe teams dit 
nastreven bepalen zij zelf: in gezamenlijkheid worden (kwantitatieve en kwalitatieve) keuzes gemaakt met 
betrekking tot de inkomsten, de personele kosten en de materiële kosten. 
Een team is in dit kader een afgebakende eenheid in het primair proces (bestaande uit cliënten, 
cliëntvertegenwoordigers en medewerkers) waaraan kosten en opbrengsten kunnen worden toegerekend 
(kostenplaats). Het uitgangspunt dat teams op een neutraal resultaat dienen uit te komen kan betekenen dat het 
verstandig is om een aantal van de huidige kostenplaatsen samen te voegen of te splitsen. Eind september zal 
duidelijk moeten zijn welke van de huidige kostenplaatsen in 2016 worden samengevoegd of gesplitst. 
 
Begroting versus budget 
Met ingang van 2015 zijn de medewerkers in het primair proces gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
budgetbeheer van hun eigen organisatorische eenheid. In de praktijk sturen teams hierbij niet op de (al vele 
maanden eerder) vastgestelde begroting, maar passen zij de inzet telkens aan op de actualiteit. De statische (uren-) 
begroting die als ‘norm’  voor een heel jaar vast lijkt te staan leidt hierbij zeer af. De teams gebruiken momenteel, in 
plaats van de vastgestelde begroting, veelal het dynamische begrotingsmodel dat door P&C beschikbaar is gesteld. 
In dit model kan de productie aangepast worden om te zien welke personele inzet bij die (gewijzigde) productie 
hoort. 
 
In 2016 zullen de teams, voor de operationele sturing en verantwoording, niet langer met een (ver van te voren) 
vastgestelde personele begroting werken, maar wordt het (personele) budget periodiek geijkt op basis van de 
actuele productie en vastgestelde uitgangspunten. 
 
Uitgangspunten: de werkelijke productie bepaalt de cliëntgebonden tijd. Hierbij wordt eenzelfde tabel gehanteerd 
als ook al gebruikt bij de begroting 2015. Deze tabel is gebaseerd op de kengetallen met betrekking tot de 
cliëntgebonden tijd per ZZP van de NZa. Ten opzichte van deze uren wordt een aantal correcties gemaakt: 

 De in de tabel opgenomen cliëntgebonden tijd betreft de volledige tijd die bij de gedeclareerde productie 

hoort. Echter, een deel van de zorg wordt vanuit andere kostenplaatsen geleverd, bijvoorbeeld: nachtzorg 

vanuit de nachtdienst en inkoop van zorg bij onderaannemers. 

 Naast de tijd voor zorg krijgen de teams tijd voor de facilitaire producten en diensten waar zij zelf in 

voorzien (bijvoorbeeld wassen, koken en schoonmaak). 

Er worden dus voor het primair proces niet langer (ver vooraf) begrotingen per team vastgesteld, maar in plaats 
hiervan worden uitgangspunten vastgesteld waarmee het beschikbare budget (op basis van de werkelijke productie) 
wordt bepaald. 
 
Begeleiding leerlingen 
Al enkele jaren ontvangt DTZC een subsidie van het stage fonds. Deze subsidie werd bij P&O geboekt en verlaagde 
daarmee voor alle teams de doorbelaste kosten. In het MT van 19 mei jl.  is besloten dat deze middelen, o.a. in de 
vorm van extra begeleidingstijd, gedeeltelijk worden toegewezen aan die teams waar de leerlingen daadwerkelijk 
werken of stage lopen. 
 
Decentralisatie verantwoordelijkheden en uitvoering (facilitaire) diensten/ producten 
Wanneer teams er voor kiezen om (facilitaire) diensten en producten van de ondersteunende diensten af te nemen 
betalen deze teams mee aan de kosten die hiervoor bij de betreffende ondersteunende dienst worden gemaakt. 
Wanneer de teams er voor kiezen om zelf in (facilitaire) diensten en producten te voorzien zal duidelijk zijn hoeveel 
tijd hiervoor (boven op de cliëntgebonden tijd) staat en met welke materiële kosten rekening moet worden 
gehouden. 
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Bijdrage van cliënten voor persoonsgebonden was bij teams die zelf wassen 
Het wassen van de kleding moet door de cliënten zelf betaald worden. Een aantal cliënten kiest er voor om deze was 
door partner, familie of vertegenwoordiger te laten doen. De meeste cliënten kiezen er voor om de kleding door De 
Twentse Zorgcentra te laten wassen of wassen zelf met behulp van spullen van De Twentse Zorgcentra, in beide 
gevallen betalen cliënten hiervoor een bedrag per maand

1
. De teams die zelf wassen krijgen in de begroting 2015 in 

hun personele budget al 2 uur per cliënt/ per week extra om in te zetten voor het wassen, koken en schoonmaken. 
Deze teams zien de bijdrage van de cliënten nu nog niet bij hun inkomsten terug. Deze worden momenteel nog bij 
het facilitair bedrijf geboekt en verlagen daarmee de doorbelaste kosten voor alle woongroepen. Omdat de teams 
voor 2016 de opdracht hebben om te sturen op een neutraal resultaat is het logisch om deze inkomsten bij de 
betreffende teams (die zelf wassen) te boeken. 
 
Opleidingsbudget teams primair proces 
Afgelopen jaren is bij de teams onder materieel een opleidingsbudget (2% van de loonsom) begroot. De kosten van 
teams m.b.t. opleidingen zijn echter grotendeels personeel van aard (uren). P&C stelt voor om de helft van dit 
opleidingsbudget over te hevelen van materieel naar personeel door de voorwaardelijke tijd voor medewerkers op 
te hogen. 
 
Variabele doorbelastingen o.b.v. gerealiseerde productie 
De productie wordt op regioniveau begroot op basis van de best mogelijke inschatting eind september/ begin 
oktober. Door de verwachte kosten van ondersteuning en overhead te delen door de verwachte inkomsten uit 
productie (exclusief toeslagen) worden procentuele doorbelastingen bepaald. De uiteindelijke afdracht wordt op 
basis van deze percentages en de gerealiseerde zorginkomsten bij teams in rekening gebracht. Hiermee blijft er voor 
alle teams een (relatief) vergelijkbaar budget beschikbaar voor materiële kosten. Bij onderproductie zal de dekking 
van de kosten van ondersteuning en overhead onvolledig zijn, maar dit risico is op organisatieniveau beperkt en te 
overzien. Een eventueel tekort door onderproductie zal worden opgevangen binnen de post ‘onvoorzien’.  
 
Maatregelen om verdere tariefdalingen en krimp van productie op te vangen 
In de loop van 2015 moeten plannen worden ontwikkeld om verwachte verdere inkomstenreductie op te vangen. 
Deze plannen zullen in 2016 en daarna geïmplementeerd worden en de financiële effecten hiervan zullen ook, 
zoveel als mogelijk, (taakstellend) in de begroting 2016 verwerkt worden. 
 
Innovatiemiddelen 
Jaarlijks worden er middelen vrij gemaakt voor innovatie en projecten. Gelet op de ambities en de in 2015 lopende 
projecten (met een doorloop naar 2016), zal voor 2016 een innovatiebudget vrij gemaakt worden van 1% van de 
inkomsten. 
 
Onvoorzien 
Er wordt voor de gehele organisatie een post ‘onvoorzien’ opgenomen van 1% van de inkomsten. 
 
Reserve aanvaardbare kosten 
In de begroting voor 2016 wordt een resultaatsdoelstelling van 1% van de inkomsten opgenomen. 

 

                                                           
1
 “Wie betaalt wat” 


