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1. Woord vooraf  

  

Het jaar 2016 stond voor GGMD in het teken van stabilisatie. Door het vervallen van de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 2015, kreeg de organisatie te maken 

met een groot aantal nieuwe wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de 

Jeugdwet (Jw), de Zorgverzekeringswet voor Zintuiglijk Gehandicapten (Zvw-ZG) en de Wet 

langdurige zorg (Wlz). De organisatie moest zich daardoor in 2015 aanpassen aan de 

nieuwe situatie. Waar dit in 2015 nog wennen en zoeken was, werd de nieuwe vorm van 

het zorglandschap in 2016 steeds beter zichtbaar. En de hieruit voortvloeiende extra 

uitdagingen voor de bedrijfsvoering veel scherper en lastiger. 

 

Wennen aan ontwikkelingen 

Gedurende 2016 raakten hulp- en dienstverleners en staf steeds meer gewend aan het 

nieuwe zorglandschap en de daarmee gepaard gaande eisen aan bijvoorbeeld registratie. 

De managers investeerden in nieuwe contacten in het gemeentelijk domein en grote 

stappen werden gezet in het oplossen van de declaratieproblematiek die in 2015 was 

ontstaan door de nieuwe financieringsstromen.  

Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat 2016 werd afgesloten met een zeer 

teleurstellend resultaat. Het verlies kon worden opgevangen maar om op termijn eerder 

en beter op dergelijke risico’s te kunnen anticiperen en financieel gezond te blijven, zal in 

2017 op diverse vlakken extra geïnvesteerd moeten worden in ondersteunende systemen 

en werkwijzen.  

 

Verbreden en verdiepen van ons aanbod 

In 2016 ging veel aandacht naar het verkennen van nieuwe kansen en het verder 

ontwikkelen van ons aanbod. Waar mogelijk werd daarbij de samenwerking gezocht met 

andere partijen.  

 

Verbreden 

Om ons aanbod voor jeugd-GGz uit te breiden, werd een landelijk opererend team Kind & 

Jeugd gevormd. Met als resultaat dat op scholen van Kentalis en Auris verschillende 

behandelgroepen konden starten. Onze aandacht ging ook naar het onder de Wmo 

vormgeven van de dagactiviteiten die GGMD in 2015 overnam van De Gelderhorst. En er 

was aandacht voor het verder uitbouwen van de Hoorinfotheken. Van het UWV kregen we 

een gunning voor de nieuwe dienst ‘Werkfit maken’, waardoor we in 2016 konden starten 

met het aanbieden van sociale activering aan cliënten, voordat zij een re-integratietraject 

ingaan.  

 

Verdiepen 

In het kader van het project Verbindend Vernieuwen werden de drie 

behandelprogramma’s voor onder de Zvw-ZG afgerond: doofblinde volwassenen, 

vroegdove volwassenen, en plots-/laatdove en slechthorende cliënten. Ook stelden we 

een Kwaliteitsstatuut GGZ op en zijn we gestart met het schrijven van eigen zorgpaden 

voor de GGz, specifiek gericht op doven en slechthorenden.  

 



4 

 

 

In 2016 zijn inhoudelijk mooie en belangrijke stappen gezet. Daarnaast is het een zware 

opgave gebleken om in de complexe context van onze organisatie, de bedrijfsvoering 

een-op-een aan te laten sluiten. Hiertoe wordt in 2017 een forse inhaalslag gemaakt.  

 

Omdat Kees Knol, de bestuurder die aan de basis heeft gestaan van GGMD en er de spil 

van was, in het voorjaar 2017 zijn functie zou beëindigen, is ook een start gemaakt met 

het aantrekken van een nieuwe bestuurder. Deze is in het nieuwe verslagjaar, op 1 juni 

2017, gestart. 

 

We hebben er alle vertrouwen in dat we erin zullen slagen om de bedrijfsmatige 

ontwikkeling gelijke tred te laten houden met het werk van onze professionals.  

 

Jan Bastiaanse, voorzitter Raad van Toezicht 

Harry Bosma, bestuurder GGMD 
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2. Profiel van de organisatie 

 

2.1 Algemene identificatiegegevens 

  

Naam verslagleggende rechtspersoon GGMD voor doven en slechthorenden 

Voluit: Stichting Geestelijke 

Gezondheidszorg en Maatschappelijke 

Dienstverlening voor Doven en 

Slechthorenden  

Adres Büchnerweg 3 

Postcode 2803 GR 

Plaats Gouda 

Telefoonnummer 0800–3374667 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 41167550 

E-mailadres Contact@ggmd.nl 

Internetpagina Www.ggmd.nl 

 

2.2. Structuur van de organisatie 

 

Juridische structuur en governance 

GGMD voor doven en slechthorenden is een enkelvoudige rechtspersoon: een stichting 

met een (eenhoofdige) Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. 

Bepalingen over de rol van respectievelijk de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 

zijn conform de Zorgbrede Governance Code vastgelegd in de statuten. De bestuurder 

noch andere personen in loondienst bij GGMD overschrijden het toepasselijk maximum ex 

Wet normering topinkomens. De uitvoering van de onkostenregeling voor de Raad van 

Bestuur wordt actief gecontroleerd door de Raad van Toezicht.  

 

Toelatingen 

GGMD is in 2002, toen als organisatie van het gespecialiseerde maatschappelijk werk 

voor doven, toegelaten tot de AWBZ als instelling voor begeleiding en behandeling. Bij de 

uitbreiding met de gespecialiseerde doven-GGZ is GGMD tevens toegelaten tot de Zvw als 

instelling voor medisch specialistische zorg. Inmiddels zijn beide toelatingen van 

rechtswege veranderd in een toelating ex WTZi. Daaronder levert GGMD thans zorg als 

bedoeld in de Zvw-aanspraak Zintuiglijk gehandicaptenzorg, alsmede gespecialiseerde 

GGZ voor doven en slechthorenden. Sinds 2015 is GGMD daarnaast door gemeenten 

erkend als aanbieder van ZG-gespecialiseerde zorg binnen de Wmo en de Jeugdwet. 

GGMD heeft twee overeenkomsten met het UWV voor het mogen verlenen van 

reïntegratiedienstverlening en ook een erkenning als jobcoachorganisatie. 

Uit hoofde van haar missie maakt GGMD uitsluitend gebruik van de toelatingen voor 

cliënten die voor hun zorg gespecialiseerde auditieve expertise behoeven. 
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Cliëntenraad 

Sinds 2007 bestaat bij GGMD een Cliëntenraad, per ultimo 2016 bestaande uit zeven 

cliënten van verschillende subdoelgroepen en twee steunleden uit de relevante 

cliëntenorganisaties (Stichting Hoormij en Stichting Divers Doof). De Cliëntenraad schrijft 

een eigen jaarverslag, dat als bijlage aan dit jaardocument is gehecht. De Cliëntenraad 

wordt voor rekening van GGMD ondersteund door een secretaris, die langdurig ervaring 

heeft opgedaan in de begeleiding van doven. 

 

Ondernemingsraad 

De OR heeft in 2016 meerdere overlegvergaderingen gevoerd met de bestuurder en ook 

de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De OR brengt een eigen 

jaarverslag uit, dat ook als bijlage is terug te vinden.   

 

2.3  Kerngegevens 

2.3.1  Organisatieprofiel 

De missie van GGMD is het helpen van mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben 

om zo gezond en zelfstandig mogelijk te leven, zodat zij volwaardig en actief kunnen 

deelnemen aan de samenleving. Wij helpen deze mensen door met hen te communiceren, 

hen zelf de regie te geven, vanuit een integrale analyse te werken, verantwoordelijkheid te 

nemen, met externe partijen samen te werken en ondernemend te zijn. Onze zorg en -

dienstverlening kan alleen hoogwaardig zijn als GGMD zich exclusief focust op deze 

specifieke doelgroep. Omdat prelinguaal doven (verder: vroegdoven) geen passende zorg 

kunnen ontvangen bij horende instellingen in hun omgeving, geeft GGMD in eigen huis 

vorm aan domein-overstijgende integrale ketenzorg.  

 

GGMD wordt gerekend tot de categorale instellingen voor zintuiglijk gehandicaptenzorg. 

Daarbinnen is GGMD lid van SIAC (6 Samenwerkende Instellingen voor 

Auditief/Communicatief gehandicapten). Hierbinnen richten drie instellingen zich geheel 

of overwegend op jeugd (Kentalis, Auris en NSDSK) en één exclusief op ouderen 

(Gelderhorst). GGMD richt zich als enige van die 5 instellingen op de volwassen auditief 

gehandicapten en bedient die ambulant in heel Nederland. Pento is vooral in de 2e lijns- 

Zvw actief. 

 

Ook de GGz voor doven en slechthorenden is noodgedwongen categoraal georganiseerd. 

GGMD is de enige aanbieder van ambulante GGz voor de doelgroep in Zuid-, Midden- en 

West-Nederland. Wij zijn ook actief in Noord en Oost-Nederland, waar ook de in 

hoofdzaak horende instellingen Pro Persona en Lentis een doventeam hebben. Daarnaast 

beschikt Pro Persona over een klinische voorziening voor doven-GGZ.  

 

GGMD is als integrale ketenorganisatie aangesloten bij twee koepelorganisaties: bij zowel 

de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) als bij GGZ Nederland.  
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2.3.2  Cliëntprofielen 

Communicatie is de sleutel voor mensen in een samenleving en is bij uitstek essentieel 

voor de zorg aan mensen. Mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben kunnen 

geen passende zorg ontvangen bij reguliere, horende instellingen. Voor deze doelgroep is 

zorg nodig die rekening houdt met de auditieve beperking. Niet alleen is aangepaste 

communicatie nodig, maar ook zijn aanpassingen gericht op kennis en ervaring met de 

cultuur(verschillen) van de doelgroep, infrastructurele aanpassingen en aanpassingen in 

de zorgprogrammering noodzakelijk. Dit vergt specifieke expertise en een specifieke 

behandelvisie. GGMD beheerst deze expertise door de continue investering in scholing en 

door zich exclusief tot deze doelgroep te beperken. Wij onderscheiden binnen onze 

auditieve zorg in hoofdzaak vier cliëntprofielen: 

- volwassen vroegdoven 

- volwassen slechthorenden 

- volwassen plots- en laatdoven 

- volwassen doofblinden 

De beperking tot bovenstaande cliëntprofielen is wettelijk vastgelegd in de aanspraak van 

de Zintuiglijk gehandicaptenzorg binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw-ZG). In de overige 

bekostigingsstelsels hebben wij ons contractueel beperkt tot dezelfde doelgroepen, 

alsmede tot uitsluitend die horende cliënten voor wie onze auditieve expertise essentieel 

is. De horende groepen die daarvan profiteren zijn in hoofdzaak mensen met tinnitus, 

hyperacusis en ménière alsmede CODA’s1. De ZG-zorg voor kinderen met auditieve 

beperkingen en TOS (taalontwikkelingsstoornissen) ligt op historische gronden bij onze 

collega-instellingen binnen SIAC. GGMD biedt alleen enkelvoudige 

communicatietrainingen aan een kleine groep kinderen met een auditieve beperking en 

hun systeem. Waar het gaat om doven-GGZ en jeugdzorg is GGMD wel actief voor 

kinderen en jongeren.  

 

2.3.3  Kernactiviteiten 

GGMD levert een sluitende keten van zorg aan de doelgroep thuiswonende doven en 

slechthorenden, in hoofdzaak volwassenen. Die keten strekt zich uit over Zvw (ZG en 

GGZ), Wmo, Jeugdwet en Werk. Wij onderscheiden de volgende clusters van producten 

(uitgewerkt in bijlage 2):  

- gespecialiseerde ambulante begeleiding 

- gespecialiseerde ambulante behandeling 

- gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg 

- expertiseproducten 

 

                                                

1 CODA = children of deaf adults, kinderen van dove ouders 
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2.3.4  Kerncijfers 

Omzet  2015 

€   

 2016 

€ 

    

AWBZ 44.240   0 

WMO 3.517.742  3.676.459 

Jeugdwet 1.280.539  1.735.082 

WLZ 49.674  13.456 

Zvw-ZG 2.660.939  2.654.100 

GGZ 3.399.849  3.632.795 

Loopbaanbegeleiding 386.481  331.771 

Overig 235.754  605.975 

Totaal 11.575.218  12.649.638 

 

Cliënten WMO Zvw-

ZG 

SGGZ GBGGZ JW-

GGZ 

JW- 

OT 

Werk Totaal 

trajecten 

         

01-01-2016 764 523 578 103 65 67 70 2170 

31-12-2016 975 497 518 101 105 76 71 2343 

 

Medewerkers Soort Aantal Fte 

    

Vaste dienst 

31-12-2016 

 

Totaal 226 152,92 

Hulpverleners WMO +ZG  86 63,67 

Hulpverleners GGZ 29 21,85 

Hulpverleners JW  19 13,66 

Hulpverleners werk 12 8,23 

Hulpverleners 

communicatie 

9 4,81 

Management en hoofden 9 8,56 

Staf en ondersteuning 52 28,15 

Communicatietrainers in 

dienst 

10 3,99 

Freelancers 

31-12-2016 

 

Totaal  87 1,49 

Communicatietrainers en 

logopedisten 

80 n.v.t 

Psychiaters  7 1,49 

 

Verloop 2016:  in dienst: 41 medewerkers 

         uit dienst: 29 medewerkers  
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2.3.5  Werkgebied, vestigingen en organogram 

De doelgroep van GGMD woont verspreid over het hele land. In grote delen van Nederland 

is GGMD de enige zorgaanbieder voor volwassen doven en slechthorenden. Alleen in de 

vier noordelijke provincies kent GGMD voor woonbegeleiding een parallel: De 

Noorderbrug. De GGZ voor de doelgroep wordt gedeeld met Lentis en Pro Persona, die 

een deel van Oost Nederland bedienen. 

 

GGMD heeft heel Nederland als werkgebied en werkt vanuit 17 vestigingen. Incidenteel 

worden cliënten ook op andere adressen ontvangen en als het nodig is komen 

medewerkers van GGMD ook bij mensen thuis. Dit is in principe altijd het geval bij onze 

ambulante woonbegeleiding. Op 2 locaties worden cliënten uitgenodigd om hun 

woonbegeleiding te komen halen in een als "inloophuis" bekend steunpunt van GGMD. Zij 

waarderen de bijkomende gelegenheid tot ontmoeting met andere doven. Op 2 locaties, 

in Zoetermeer en Apeldoorn, exploiteert GGMD een Hoorinfotheek – een 

informatiecentrum over aanvullende hoorhulpmiddelen. GGMD heeft geen eigen vastgoed. 

De 17 vestigingen zijn allen gehuurd.  

 

GGMD is een platte organisatie. In Gouda huist de eenhoofdige Raad van Bestuur en een 

beperkte centrale staf. Daaronder kent de organisatie vier integrale regiomanagers op een 

regionale verdeling van Nederland, een manager van het landelijke communicatieteam en 

sinds 2016 ook een manager Kind&Jeugd. Het organogram is als bijlage aan dit 

jaarverslag toegevoegd.  

 

2.4  Ketenvorming en samenwerking 

2.4.1  Ketenvorming in eigen huis 

Het is gebruikelijk dat integrale ketenzorg tot stand komt door samenwerking van 

meerdere partijen op lokaal niveau. Voor doven kan dat niet. Zij kunnen geen passende 

zorg ontvangen bij reguliere (horende) instellingen, zelfs niet met een tolk. Zoals eerder 

beschreven is niet alleen aangepaste communicatie nodig, maar zijn ook aanpassingen 

gericht op kennis en ervaring met de cultuur(verschillen) van de doelgroep, infrastructuur 

en zorgprogrammering noodzakelijk. Om toch ketenzorg te realiseren heeft GGMD 

daarom de ambitie om de gehele keten van zorg voor de doelgroep doven in eigen huis te 

organiseren. GGMD is in 1999 begonnen als het verzamelde en verzelfstandigde 

dovenmaatschappelijk werk van de nazorgafdelingen van de doveninternaten. Na een 

langjarig proces van diversificatie en uitbreiding is GGMD vervolgens een ketenorganisatie 

geworden over de domeinen Wmo (dovenmaatschappelijk werk en woonbegeleiding), 

Zvw-ZG (zintuiglijk gehandicaptenzorg, gericht op het leren omgaan met en compenseren 

van de ZG-beperking), Zvw-GGZ (doven-GGZ), Jeugdwet (K&J-GGZ en 

opvoedondersteuning) en Werk (reïntegratiedienstverlening en jobcoaching) heen. De 

keten wordt gevormd door dwarsverbindingen voor alle cliënten in ons Primair Proces: op 

geregelde momenten worden alle cliënten in een multidisciplinair overleg besproken om 
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een eventuele zorgvraag van de client op andere onderdelen van de keten te bezien.  

 

2.4.2  Samenwerken in zorg en dienstverlening 

In Noord en Oost Nederland werkt GGMD samen met Lentis op het gebied van de 

gespecialiseerde doven-GGz. In Zuid-Holland Noord werkt GGMD samen met GGz-

instelling Rivierduinen. GGz-cliënten van GGMD kunnen zo nodig voor behandeling 

worden opgenomen in een kliniek van Rivierduinen, met ondersteuning in de 

communicatie vanuit GGMD. Ook wordt er samen gewerkt met de kleine 

verblijfsvoorziening voor dove cliënten in Vught van Reinier van Arkel en met de klinische 

afdeling voor doven in Ede van Pro Persona. Voor crisiszorg werkt GGMD, indien nodig, 

samen met de crisisdiensten van ‘horende’ GGZ-instellingen. 

 

De samenwerkingsrelaties die in 2015 zijn ontstaan met Philadelphia en Fonteynenburg 

voor de begeleiding van dove cliënten onder de Wmo, zijn voortgezet in 2016. Op deze 

manier kunnen deze organisaties via GGMD gebruik maken van de landelijke 

raamovereenkomst met de VNG.  

 

Op regionaal niveau werkt GGMD samen met meerdere zogenoemde "Welzijnsstichtingen 

van doven", organisaties voor en door vroegdoven. 

 

2.5 Maatschappelijk ondernemen 

 

GGMD spant zich nadrukkelijk in om ook bij te dragen aan de participatie van de auditief 

beperkte burger in de samenleving. Consequent werft GGMD voor zijn eigen 

hulpverleners expliciet ook onder doven en slechthorenden. Eind 2016 had GGMD 39 

auditief beperkte medewerkers in dienst (17,3 % van totaal). Onze auditief beperkte 

medewerkers dragen met hun ervaringskennis substantieel bij aan de expertise en 

doelgroepgerichte cultuur van GGMD. Zij houden de horende collega's van GGMD 

bovendien de spiegel voor van de dagelijkse valkuilen van horende organisaties in de 

omgang met dove en slechthorende medewerkers of klanten. Waar GGMD ruimte heeft 

voor stages of leer/werkplaatsen reserveren we die ook voor de doelgroep.  

Naast de inzet om meer auditief beperkte medewerkers te werven zet GGMD zich als 

maatschappelijk ondernemer in om de belasting van het milieu te beperken. Enerzijds 

door het gebruik van openbaar vervoer, zowel voor woonwerk- als zakelijkverkeer 

volledig te vergoeden, anderzijds door de reiskilometers voor huisbezoeken terug te 

dringen door een efficiëntere planning. 
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3.  Ontwikkelingen 2016 

3.1 Stabilisatie van de transities  

 

In het jaarverslag 2015 is uitvoerig weergegeven hoe de ingrijpende transitie van zorg uit 

de AWBZ is verlopen. Voor GGMD was het resultaat een bekostiging van onze zorg uit niet 

minder dan 4 nieuwe systemen (Wmo, Jw, Zvw-ZG en Wlz), met daarbinnen meerdere 

financiers. Eind 2015 keek GGMD tevreden terug op het goede verloop van de 

decentralisatie vanuit cliëntenperspectief, maar op administratief vlak waren er grote 

problemen. In 2016 is hard gewerkt aan het oplossen van deze administratieve 

problematiek en kwam het digitale berichtenverkeer en het declaratieproces, voor zowel 

gemeenten als zorgverzekeraars, beter op gang. Ook werd de aanlevering van uren aan 

het CAK, voor de berekening van de eigen bijdrage, ingericht. Medewerkers raakten 

steeds beter bekend met de nieuwe wijze van bekostiging, waarbij zorg niet gefinancierd 

wordt zonder geldige verwijzing of beschikking, en de wijze van registeren. Hierdoor kon 

de uitval van declaraties sterk worden teruggedrongen.   

 

Naast verbeteringen op administratief vlak, was er ook aandacht voor het versterken van 

de contacten in het gemeentelijke domein. Hierdoor kon er nog beter worden 

samengewerkt met de wijkteams, de gemeentelijke loketten, de MEE organisaties en de 

VNG. In 2015 liep het overgangsrecht van cliënten af, waardoor het risico bestond dat zij 

in 2016 niet opnieuw een beschikking zouden ontvangen voor zorg bij GGMD. Gelukkig 

bleek dit in de praktijk niet het geval en bleven gemeenten beschikkingen afgeven voor 

(relatief duurdere, maar passende) zorg voor de doelgroep bij GGMD. Ook werd er 

geïnvesteerd in contacten met zorgverzekeraars voor de inkoop van de Zvw-ZG. GGMD 

kon zich hierbij duidelijker profileren als enige aanbieder in de sector ZG voor 

volwassenen doven en slechthorenden, met een uniek zorgaanbod en unieke 

zorgprogramma’s.  

 

Stabilisatie was dus een kernbegrip in 2016. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat 

2016 financieel met een negatief resultaat is afgesloten. Met als gevolg negatieve 

implicaties voor de solvabiliteit- en liquiditeitsratio. De ratio’s liggen echter nog wel 

boven het landelijk benchmarkgemiddelde. Om ook in de toekomst een gezonde 

organisatie te blijven, zal in 2017 met betrekking tot de bedrijfsvoering een forse 

inhaalslag worden gemaakt.  

 

3.1.1  Wmo  

 

Raamovereenkomst VNG  

De zorg van GGMD onder de Wmo werd ook in 2016 bekostigd via de landelijke 

raamovereenkomst Specialistische Begeleiding ZG met de VNG; deze raamovereenkomst 

is geldig voor de periode 2015 t/m 2017. In juni 2016 besloot de VNG de 

raamovereenkomst te verlengen met een periode van drie jaar (2018 t/m 2020), maar in 

oktober moest de VNG de aanbestedingsprocedure staken en in trekken. Reden hiervoor 

waren bezwaren van inschrijvers op het ontbreken van een vooraf bekendgemaakte 
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objectieve en transparante norm waaraan de inschrijvingen zouden worden getoetst. De 

VNG besloot vervolgens om in 2018 gebruik te maken van de verlengingsmogelijkheid die 

in de lopende raamovereenkomsten is opgenomen. De VNG zal een nieuwe 

aanbestedingsprocedure starten voor het tot stand komen van nieuwe raamcontracten 

voor 2019 en 2020. Deze procedure zal medio 2017 worden gestart. 

 

Dagbesteding  

In 2015 heeft GGMD de dagbesteding voor doven door de Gelderhorst overgenomen, toen 

bleek dat de Gelderhorst deze activiteiten niet wilde continueren onder de Wmo. In 2016 

is gewerkt aan het doorontwikkelen en uitbreiden van de dagbesteding via gedetacheerde 

medewerkers van de Gelderhorst. Er is besloten om de dagbesteding en detachering in 

ieder geval te continueren in 2017. In 2017 zal een evaluatie plaatsvinden op basis 

waarvan wordt besloten of voortzetting (financieel) haalbaar is.   

 

Dovenmaatschappelijk werk  

De discussie over de ongelijke behandeling van doven op het gebied van maatschappelijk 

werk zette zich helaas voort in 2016. Het algemeen maatschappelijk werk (AMW) voor 

horenden valt onder de algemene voorzieningen van een gemeente en is daardoor vrij 

toegankelijk (zonder beschikking van de gemeente) en gratis beschikbaar (zonder eigen 

bijdrage). Het dovenmaatschappelijk werk (DMW) valt echter onder de 

maatwerkvoorzieningen van gemeenten en is daarmee pas met een beschikking 

beschikbaar. Ook betaalt de dove cliënt hiervoor een eigen bijdrage aan de gemeente. De 

VNG adviseert gemeenten al langer om het DMW onder gelijke voorwaarden aan te bieden 

als het AMW, maar bleef ook in 2016 vasthouden aan de eigen beslissingsruimte van 

gemeenten over dit onderwerp. Hiermee was er ook in 2016 sprake van ongelijke 

behandeling van doven. Na overleg met VWS over de aanhoudende problematiek heeft de 

Staatssecretaris van VWS het advies van de VNG nogmaals onder de aandacht gebracht in 

zijn wethoudersbrief van november 2016. We hopen dat dit knelpunt in 2017 definitief 

wordt opgelost en dat de ongelijke behandeling van doven verdwijnt.  

 

Participatieladder  

De komst van de Wmo is voor GGMD reden geweest om het instrument van de 

participatieladder te omarmen. In 2016 werd daarom de projectopdracht 

Participatiebevordering uitgewerkt. In dit project gaan we uit van de Participatieladder als 

kapstok van het denken en handelen. De Participatieladder maakt het mogelijk om in 

korte tijd in beeld te brengen in welke positie de cliënt zich bevindt en gericht te werken 

aan het vergroten van de participatie. Het doel van het project is dat elke cliënt door 

middel van een persoonlijk Participatieplan begeleid wordt naar een volgende trede op de 

Participatieladder. Het scoren van de Participatieladder is inmiddels ingevoerd in alle 

intakes en hulp- en dienstverleningsplannen.  
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3.1.2  Jeugdwet 

Raamovereenkomst VNG  

De zorg van GGMD onder de Jeugdwet werd in 2016 bekostigd via de raamovereenkomst 

Jeugd met de VNG; deze raamovereenkomst is geldig voor de periode 2015 t/m 2017. De 

VNG besloot ook deze raamovereenkomst te verlengen met een periode van 3 jaar, maar 

moest ook hier de aanbestedingsprocedure staken door het ontbreken van een vooraf 

bekendgemaakte objectieve en transparante norm voor toetsing. Net als bij de Wmo 

wordt de overeenkomst verlengd in 2018 en wordt medio 2017 een nieuwe 

aanbestedingsprocedure gestart voor 2019 en 2020.  

 

Behandelklassen  

In 2015 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de Signisschool/Kentalis in 

Amsterdam en het K&J-team van GGMD, waarna GGMD in 2016 is gestart met drie GGZ-

behandelgroepen op school (embedded psychiatry). In deze GGZ-behandelgroepen 

kunnen leerlingen met grote gedragsproblematiek een apart behandelprogramma 

ontvangen, met als doel de volledige terugkeer van de leerling in de eigen reguliere klas. 

De GGZ-behandelgroepen worden gefinancierd onder de raamovereenkomst Jeugd met 

de VNG, met instemming van de gemeente Amsterdam. Ook in Rotterdam is er in de 

zomer van 2016 gestart met behandelgroepen op school.  

 

Landelijk K&J-team 

In 2016 werden de twee K&J-teams van GGMD, voor West + Zuidwest Nederland en 

Zuidoost Nederland, gebundeld in één landelijk K&J-team met een eigen manager K&J. 

Inmiddels telt het K&J-team 15 medewerkers, inclusief de regiomanager en ZZP-ers. De 

vorming van een landelijk team bevordert het eenduidig werken op verschillende locaties 

en ook kan het aanbod van K&J hierdoor de komende jaren optimaal worden ontwikkeld.  

 

Zorgpaden JGGZ 

GGMD heeft stappen gezet in het voorbereiden van de invoering van de zorgprogramma’s 

voor K&J, beschikbaar dankzij het lidmaatschap van het landelijke expertisecentrum GGZ 

K&J.  

 

3.1.3  Zintuiglijk gehandicaptenzorg (Zvw-ZG) 

Verbind Vernieuwen  

In 2015 is VWS, in samenwerking met de ZG-instellingen, gestart met het meerjarige 

traject Verbindend Vernieuwen. Het doel van dit traject is het opstellen van een nieuw en 

meer transparant bekostigingsmodel voor ZG-behandeling onder de 

zorgverzekeringswet, op basis van behandelprogramma’s die gekoppeld zijn aan 

cliëntprofielen. In 2016 geeft GGMD drie behandelprogramma’s ontwikkeld voor de 

cliëntprofielen voor volwassenen, doofblinden, vroegdoven en slechthorenden/plots- en 
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laatdoven. In deze behandelprogramma’s is de multidisciplinaire zorg die geleverd wordt 

per doelgroep beschreven. Binnen deze behandelprogramma’s zijn verschillende 

behandelmodules beschreven, met daarbij de disciplines die hierbij kunnen worden 

ingezet.  

De implementatie van de GGMD-behandelprogramma’s is in 2016 vormgegeven door 

middel van regionale studiedagen. Ook is in mei een projectgroep van start gegaan 

gericht op het ondersteunen van de teams bij het aanpassen van alle hulp- en 

dienstverleningsplannen, conform de eisen van de nieuwe behandelprogramma’s en 

behandelmodules. Hiervoor is een nieuw Zvw-ZG-intakeformulier en een Zvw-ZG-format 

hulp- en dienstverleningsplan ontwikkeld en geïmplementeerd. Aan het eind van 2016 

kon met tevredenheid worden geconcludeerd dat alle hulp- en dienstverleningsplannen 

‘Zvw-ZG proof’ waren.  

 

Eenzijdige doofheid  

Behandeling onder de Zvw-ZG is op dit moment alleen mogelijk als er sprake is van 35dB 

gehoorverlies aan het beste oor. Deze drempel sluit mensen met eenzijdige doofheid uit 

van behandeling, terwijl er ook onder deze groep sprake is kan zijn van behoefte aan het 

beter omgaan met, of het compenseren van, de gehoorbeperking. Daarbij is opmerking 

dat deze gehoordrempel niet geldt voor de toegang tot hoorhulpmiddelen. GGMD heeft 

daarom een voorstel geformuleerd om ZG-behandeling voor eenzijdig doven ook 

mogelijk te maken. Dit verzoek voor verruiming van de toegangsdrempel voor Zvw-ZG 

zorg is vervolgens in SIAC-verband neergelegd bij het Zorginstituut Nederland. GGMD is 

nog in afwachting van een reactie. 

 

RZP 

In 2015 heeft GGMD grote stappen gezet in het Revaliderend Zorgprogramma (RZP) voor 

volwassen doven en doofblinden met een participatieachterstand. Het RZP bestaat uit een 

combinatie van behandeling en begeleiding. De behandeling richt zich op het alsnog 

ontwikkelen van eerder onbenut gebleven competenties en het aanleren van nieuwe 

vaardigheden. De begeleiding is bedoeld voor het ondersteunen en versterken van de 

zelfredzaamheid van cliënten. Met het vervallen van de AWBZ werd het RZP vanaf 2015 via 

twee verschillende stelsels gefinancierd; de Wmo voor de onderdelen gericht op 

begeleiding en de Zvw-ZG voor de onderdelen gericht op behandeling. Het verkrijgen van 

de financiering voor het RZP werd op deze manier complexer en ook werden cliënten 

belast met zowel een eigen risico als een eigen bijdrage. Hiermee kwam de motivatie voor 

het programma onder druk te staan. In 2016 raakten medewerkers echter meer vertrouwd 

met de scheiding tussen de Wmo en de Zvw-ZG en het combineren van een gemeentelijke 

beschikking en een verwijzing. Ook bleef de vraag naar het RZP onder cliënten nog steeds 

bestaan, ondanks de eigen bijdrage en het eigen risico. Hiermee kwam de motivatie voor 

het RZP gelukkig terug en is besloten om het programma voort te zetten in 2017.  

 

Pento/Libragroep/GGMD 

Met Pento, de Libragroep en het AC van NSDSK wordt samengewerkt aan de verdere 

ontwikkeling van de Hoorinfotheken, waar cliënten onafhankelijk advies kunnen 
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ontvangen over hulpmiddelen.  

 

Inkoop in representatie  

De inkoop voor de Zvw-ZG is voor 2016 voor de laatste keer via het representatiemodel 

gedaan; GGMD heeft afspraken gemaakt met één zorgverzekeraar (Zilveren Kruis) die de 

landelijke zorginkoop heeft verzorgd namens alle verzekeraars. Per 2017 worden 

zorgverzekeraars risicodragend voor deze zorg en zullen zij de zorg voor het eerst 

individueel inkopen.  

 

3.1.4  GGZ voor doven en slechthorenden (Zvw-GGZ)  

Kwaliteitsstatuut GGZ 

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ-zorg voor volwassenen onder de 

zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben en openbaar te maken. 

Dit is een vereiste voor het mogen leveren van GGZ-zorg onder de zorgverzekeringswet. 

In 2016 heeft GGMD gewerkt aan het opstellen van een kwaliteitsstatuut voor de GGZ; Het 

doel van dit kwaliteitsstatuut is dat voor zowel patiënten als zorgverzekeraars duidelijk is 

welke afspraken er zijn over de samenwerking van de verschillende zorgverleners bij de 

GGZ-behandeling van de patiënt. Het kwaliteitsstatuut van GGMD is geaccepteerd door 

het Zorginstituut Nederland en is te vinden op www.ggmd.nl. 

 

Regiebehandelaar  

In mei 2015 adviseerde de commissie Meurs over het hoofdbehandelaarschap in de GGZ. 

Voor de coördinatie van de verschillende rollen binnen een GGZ-behandeltraject 

introduceerde deze commissie het begrip ‘regiebehandelaar’, dat het begrip 

‘hoofdbehandelaar’ per 01-01-2017 vervangt. In het kwaliteitsstatuut van GGMD staan de 

taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar en de medebehandelaren 

beschreven.  

 

Transitiebijdrage  

GGZ-zorg voor doven en slechthorenden (kortweg doven-GGZ) is dure zorg, doordat er 

sprake is van diverse meerkosten ten opzichte van reguliere GGZ-zorg. Toen er nog geen 

sprake was van prestatiebekostiging werden deze meerkosten gedekt door het declarabel 

dubbeltellen van verrichtingen. Met de overgang naar prestatiebekostiging per 2013 werd 

GGMD, net als enkele andere instellingen voor specifieke doelgroepen, onder het 

zogenoemde ‘transitieregime’ geplaatst. Wij ontvingen hierdoor ieder jaar een specifieke 

transitiebijdrage die het verschil tussen de kosten en de DBC-opbrengt moest dekken. 

Daarbij kreeg de NZa opdracht om een structurele oplossing te bedenken voor de 

bekostiging van de doven-GGZ en startte hiervoor een kostenonderzoek. Deze structurele 

oplossing liet echter op zich wachten en in 2016 ontving GGMD als enige instelling voor 

het vierde jaar op rij een transitiebijdrage.  

 

Communicatietoeslag voor tolk en communicatietoeslag 

Een groot deel van de meerkosten van de doven-GGZ bestaat uit de kosten van de inzet 

van tolken en communicatiespecialisten bij de behandeling. Belangrijk hierbij is dat het 

http://www.ggmd.nl/
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Zorginstituut Nederland heeft bevestigd dat de inzet van deze beroepen tot de 

geneeskundige GGZ hoort, omdat tolken en communicatiespecialisten essentieel zijn voor 

de behandeling van doven en slechthorenden met een psychiatrische aandoening. Medio 

2016 heeft de NZa daarom besloten om per 2017 een nieuwe overige deelprestatie 

(ofwel; een communicatietoeslag) toe te voegen aan de DBC-systematiek voor de 

bekostiging van deze beroepen. Via het declareren van de communicatietoeslag op alle 

DBC’s kan de inzet van tolken en communicatiespecialisten bekostigd worden.  

Met de invoer van de communicatietoeslag is er per 2017 geen grond meer voor het 

toekennen van een transitiebijdrage voor dit onderdeel. De transitiebijdrage van GGMD 

zal in 2017 daarom worden verminderd met de opbrengsten via de communicatietoeslag. 

Dit betekende wel dat GGMD na de zomer van 2016 nog op zeer korte termijn afspraken 

moest maken met iedere individuele zorgverzekeraar over het mogen declareren van de 

communicatietoeslag in 2017. De zorgverzekeraars waren op dat moment nog niet eerder 

geïnformeerd over de nieuwe overige deelprestatie en hadden deze dan ook niet 

opgenomen in hun financieel kader, inkoopdocumenten en offerteformats. Er waren 

daarom ernstige twijfels over de haalbaarheid van het afspreken van de 

communicatietoeslag met verzekeraars per 2017. We zijn dan ook trots dat het 

uiteindelijk, na enkele langdurige discussies met zorgverzekeraars over de hoogte en de 

reikwijdte van de communicatietoeslag, toch is gelukt om met iedere verzekeraar 

overeenstemming te bereiken over het opnemen van de communicatietoeslag in de 

productieafspraken voor de GGZ 2017.  

 

Kwaliteitsrichtlijn GGZ  

In 2015 hebben GGMD en de Riethorst/ProPersona een kwaliteitsrichtlijn GGz voor doven 

en slechthorenden ontwikkeld, die in de stuurgroep GGZDS (GGZ voor Doven en 

Slechthorenden) is vastgesteld. In deze kwaliteitsrichtlijn zijn de vier essentiële 

voorwaarden beschreven waaraan een GGZ-instelling moet voldoen om passende zorg te 

kunnen bieden voor doven en slechthorenden. Met de invoer van de nieuwe 

communicatietoeslag voor de tolk en de communicatiespecialist per 2017 ontstond de 

behoefte om duidelijk vast te leggen voor welke aanbieders de communicatietoeslag 

bedoeld is. Er werd voorgesteld om hiervoor de kwaliteitsrichtlijn GGZ voor doven en 

slechthorenden te gebruiken en declaratie van de communicatietoeslag alleen toe te staan 

voor aanbieders die voldoen aan deze kwaliteitsrichtlijn. Op deze manier kan voorkomen 

worden dat aanbieders die niet gespecialiseerd zijn in het bieden van GGZ voor doven en 

slechthorenden de communicatietoeslag zouden willen gebruiken.  

Om de kwaliteitsrichtlijn een officiële status te geven is erkenning door het Zorginstituut 

Nederland (ZinNL) noodzakelijk. Eind 2016 is de toetsingsprocedure voor het indienen 

van de kwaliteitsrichtlijn bij het ZinNL voorbereid. We hopen deze toetsing in 2017 met 

positief resultaat af te ronden, waarna de koppeling met de communicatietoeslag kan 

worden gemaakt.  

 

Zorgpaden GGZ 

GGMD beschikt over zorgpaden voor de GGZ, via samenwerking met Rivierduinen. Deze 

zorgprogramma’s zijn echter geschreven voor de reguliere (horende) GGZ en zijn nog niet 

specifiek gericht op doven en slechthorenden. De 1ste geneeskundige heeft daarom een 
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addendum opgesteld bij de huidige zorgpaden, waarin de aanpassingen worden 

beschreven die specifiek noodzakelijk zijn voor de dove en slechthorende doelgroep. 

Hierbij zijn ook de voorwaarden uit de kwaliteitsrichtlijn GGZ meegenomen, die is 

opgesteld door de stuurgroep GGZDS. In 2017 wordt, samen met een externe adviseur, 

gewerkt aan het verder aanpassen van de huidige zorgpaden naar eigen ‘GGMD-

zorgpaden’ en de implementatie van deze nieuwe zorgpaden. Hierbij is ook nadrukkelijk 

aandacht voor de samenwerking en afstemming tussen de GGZ en het andere aanbod van 

de organisatie. Met zorgverzekeraars werd de afspraak gemaakt om voorrang te geven 

aan de zorgprogramma’s voor angststoornissen, depressie en bipolaire stoornissen. 

 

Effectmeting GGZ 

GGMD maakt al langere tijd gebruik van het instrument FIT voor het uitvoeren van 

effectmeting in de GGZ, dat zich erg goed leent voor gebruik bij de laagtalige doelgroep 

van GGMD. De FIT is echter (nog) niet geaccepteerd als ROM-instrument door de Stichting 

Benchmark GGZ (SBG), waardoor het aanleveren van ROM-gegevens aan het SBG, conform 

de eisen van de zorgverzekeraars, niet mogelijk is. In 2016 is er daarom ook gestart met 

de implementatie van het instrument HONOS, dat wel door het SBG geaccepteerd wordt. 

Er is een contract gesloten met het SBG, zodat uitkomsten van de HONOS per 2017 aan 

het SBG kunnen worden aangeleverd.  

 

Tinnitusprogramma  

Al geruime tijd wordt door de KNO-vereniging in samenwerking met het Zorginstituut 

Nederland gewerkt aan een tinnitusrichtlijn. Ook GGMD is hierbij betrokken, waarbij wij 

aandacht vragen voor het unieke karakter van ons stepped-care tinnitusprogramma, dat 

de kans op onder- of overdiagnostiek en –behandeling minimaliseert. In 2016 heeft 

GGMD ook een apart cliëntprofiel beschreven voor cliënten met tinnitus.   

Om de kwaliteit en de positie van ons aanbod verder te versterken zochten we dit jaar in 

de persoon van de 1e geneeskundige contact met de Universiteit Van Maastricht. Ook zijn 

enkele hoofdbehandelaars van het BGGZ-programma verder geschoold in CGT-

diagnostiek bij somatoforme stoornissen bij het LUMC. Dit zal in 2017 worden 

voortgezet.  

 

Overproductie GGZ  

Voor 2016 heeft GGMD opnieuw met alle verzekeraars afspraken kunnen maken voor 

zowel de SGGZ als de GBGGZ. Net als in 2014 en 2015 bleken de omzetplafonds van 

verzekeraars voor de SGGZ niet toereikend voor de behandeling van alle doven en 

slechthorende cliënten met een psychische stoornis. De toenemende continuïteit van het 

aanbod, meer naamsbekendheid en uitbreiding van het aanbod naar Groningen (de 

laatste locatie waar GGMD nog niet eerder GGZ aanbood), waren oorzaken van de 

toenemende productie. Anders dan in de reguliere (horende) GGZ ontbreekt een 

alternatief aanbod, waardoor doven en ernstig slechthorenden alleen passende zorg 

kunnen ontvangen bij GGMD. Ondanks de overschrijding van de omzetplafonds is daarom 

besloten om het werken met wachtlijsten zo lang mogelijk uit te stellen. Helaas was de 

geschatte overproductie aan het eind van het 3e kwartaal dusdanig opgelopen dat in 

september toch is besloten om een wachtlijst te hanteren voor behandeling onder de 
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SGGZ bij de zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis en VGZ. Met deze verzekeraars is 

uitgebreid gesproken over de financiering van deze overproductie en de doorwerking op 

2017. Alle drie de verzekeraars hebben besloten om dit deel van overproductie te 

vergoeden en ook extra budgetruimte toe te kennen voor 2017. Het totaal ontbreken van 

een alternatief GGZ-aanbod voor de doelgroep, waardoor cliënten niet doorbemiddeld 

kunnen worden naar een andere aanbieder, was hierbij een de belangrijkste motivatie. Als 

gevolg van de extra budgettoekenning konden de wachtlijsten gelukkig worden 

beëindigd.   

 

3.1.5  WLZ 

Overgangsafspraak  

Bij de overgang van de AWBZ naar andere financieringen per 2015 bleek dat een klein 

aantal voormalige AWBZ-cliënten op basis van hun indicatie overging naar de WLZ, in 

plaats van naar de WMO. Voor deze cliënten had GGMD in 2015 een zeer kleine afspraak 

met het zorgkantoor van VGZ. Deze afspraak is voortgezet in 2016.  

 

3.1.6  Loopbaanbegeleiding 

Nieuw inkoopkader UWV  

In de zomer van 2016 introduceerde het UWV een nieuw inkoopkader voor de 

reïntegratiedienstverlening, voor de periode 2016-2020. In dit nieuwe inkoopkader staan 

de twee diensten beschreven die het UWV de komende 4 jaar gaat inkopen; ‘Werkfit 

maken’ en ‘Naar werk’. Aanbieders konden via een aanbestedingsprocedure in 

aanmerking komen voor een raamovereenkomst de nieuwe diensten. GGMD heeft 

ingeschreven op beide percelen en heeft voor beide diensten een raamovereenkomst 

gegund gekregen, die loopt tot 2020. Het nieuwe inkoopkader richt zich op meer 

maatwerk voor de individuele client; zo wordt er niet langer gebruik gemaakt van 

trajecten met een vaste duur en prijs, maar van een individueel aantal begeleidingsuren 

per client, afhankelijk van de begeleidingsbehoefte. Helaas houdt het UWV geen rekening 

met maatwerk ten aanzien van het tarief; waar de 13J-gunning specifiek rekening hield 

met de meerkosten die GGMD kent voor het bedienen van de doelgroep doven en 

slechthorenden, hanteert het nieuwe inkoopkader een uniform tarief voor alle aanbieders 

en alle doelgroepen. Dit uniforme tarief is scherp en laat geen ruimte voor de bekostiging 

van de meerkosten voor onze specifieke doelgroep. Hierdoor ontstaat een risico voor de 

continuïteit van het LB-aanbod van GGMD. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met het 

UWV over de noodzaak om een hoger tariefafspraak te kunnen maken voor onze 

doelgroep, maar helaas nog zonder resultaat.      

 

Werkfit maken  

De nieuwe dienst ‘Naar werk’ vervangt de huidige 13J-gunning van GGMD voor het 

plaatsen van mensen zonder baan in betaald werk. De nieuwe dienst ‘Werkfit maken’ is 

bedoeld voor het sociaal activeren van mensen die nog niet klaar zijn voor een 

reïntegratietraject, zodat zij na afloop kunnen doorstromen naar een traject ‘Naar werk’. 
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GGMD had in het verleden nog geen afspraak met het UWV voor het leveren van sociale 

activering, maar in 2015 werd al geconstateerd dat het wenselijk zou zijn om dit product 

te kunnen bieden aan de doelgroep. Het aantal dove en slechthorende cliënten dat 

succesvol in arbeid werd geplaatst was namelijk laag, doordat veel cliënten die startten 

met een reïntegratietraject bepaalde basisvaardigheden nog niet voldoende beheersten en 

daardoor eigenlijk nog niet toe waren aan plaatsing in betaalde arbeid. Met de nieuwe 

dienst ‘Werkfit maken’ worden deze mensen eerst begeleid bij het aanleren en trainen van 

deze basisvaardigheden, zodat zij beter voorbereid beginnen aan een traject ‘Naar werk’. 

We hopen dat dit leidt tot meer plaatsingen in betaalde arbeid. In 2016 is een begin 

gemaakt met het opstellen van een uniform aanbod voor ‘Werkfit maken’ en in 2017 zal 

dit aanbod verder worden uitgewerkt.  

 

Social return  

Bij loopbaanbegeleiding is het behoud en (vooral) het verkrijgen van betaald werk de 

indicator voor succes. Tot nu toe heeft GGMD zich echter overwegend en met succes 

gericht op het verkrijgen van instroom vanuit het UWV. De komende periode wil de 

organisatie ook meer aandacht besteden aan succesvolle uitstroom, door een aantal 

grotere bedrijven ertoe te bewegen om GGMD-cliënten te plaatsen als onderdeel van hun 

‘social return’ opgave. Naarmate dit meer lukt zal de aantrekkingskracht van GGMD op 

cliënten en werkgevers toenemen. In oktober is een eerste stap gezet op deze nieuwe 

koers en is er uitvoerig en positief gesproken over social return met Volker Wessels.  

 

Participatiewet 

Met de ingang van de Participatiewet is een deel van onze doelgroep die in aanmerking 

komt voor reïntegratiedienstverlening onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten 

komen te vallen. GGMD zet in op het opstellen van een raamovereenkomst 

Reïntegratiedienstverlening ZG die gemeenten kunnen inroepen, overeenkomstig de 

raamovereenkomst Wmo en Jw.  

 

3.2  Expertiseactiviteiten 

 

In 2016 heeft VWS opnieuw expertisegelden verleend aan een aantal aanbieders van de 

sector ZG, waaronder nu ook aan GGMD: voor B2B, R&D en Onderzoeksprogrammering. 

Bij de opheffing van de AWBZ was onbedoeld de met B2B gemoeide omzet van GGMD naar 

de zorgverzekeraars overgeheveld, waar het niet declarabel was voor de niet 

cliëntgebonden B2B. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Omdat de B2B door het 

wegvallen van een jaarbudget sterk teruggevallen was, konden we het budget tevens 

aanwenden voor een basisinfrastructuur voor R&D en onderzoeksprogrammering. 

 

B2B 

In 2016 heeft GGMD met een stand gestaan bij verschillende congressen;  

- KNO-beurs (doelgroep KNO-artsen en audiologen) 

- Bedrijfskundige dagen (doelgroep bedrijfsartsen 

- TBV (doelgroep bedrijfs- en verzekeringsartsen) 
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- NHG-huisartsencongres (doelgroep huisartsen (in opleiding)) 

- Congres van Wijk tot Wetenschap (doelgroep professionals uit de Jeugd-GGZ) 

Onderzoek 

In 2016 zijn twee onderzoeken afgerond. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in 

samenwerking met NSDSK en betrof de emotionele beschikbaarheid in de ouder-kind 

interactie van dove ouders en horende kinderen. Deze studie had als doel om de 

emotionele beschikbaarheid in de ouder-kind interactie bij dove ouders met een horend 

kind in kaart te brengen en deze inzichten in te zetten in interventie. Ook is de 

taalontwikkeling van kinderen, gerelateerd aan deze emotionele beschikbaarheid, 

onderzocht. In november zijn de resultaten gepresenteerd op de landelijke GGZ-

studiedag en ook is publicatie in een nationaal wetenschappelijk tijdschrift in 

voorbereiding. Het tweede onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Kentalis en 

belangenorganisatie Dovenschap en betrof een literatuurstudie naar de leefsituatie van 

prelinguaal dove volwassenen. In mei heeft GGMD samen met Dovenschap met het 

Ministerie van Sociale Zaken gesproken over de implicaties van dit onderzoek voor de 

arbeidsmarktpositie van vroegdoven. Dit heeft geleid tot een werkbezoek van het 

Ministerie van SZ aan GGMD in november, waarbij aandacht is besteed aan de problemen 

bij het vinden van passend werk voor doven en slechthorenden.   

 

Onderzoekscoördinator 

In september 2016 heeft GGMD haar staf kunnen uitbreiden met een ervaren 

wetenschapper en onderzoeker in de functie van onderzoekscoördinator. De opdracht van 

deze onderzoekscoördinator is het vormgeven van de onderzoeksagenda, het initiëren en 

coördineren van onderzoek, het ontwikkelen van een nationaal en internationaal netwerk 

en het zoeken naar onderzoeksgelden. Bij het ontwerp van de onderzoeksagenda hebben 

expertisebevordering en innovatie, alsmede effectmetingen en valideringsonderzoek de 

aandacht. De input van GGMD-medewerkers is hierin cruciaal. De onderzoekscoördinator 

bezoekt alle locaties, om op deze manier het onderwerp ‘wetenschappelijk onderzoek’ 

naar de werkvloer te brengen en vanaf de werkvloer input te krijgen voor mogelijke 

onderzoeksonderwerpen. 

 

R&D 

In 2015 is de uitrol van het trainingsprogramma voor oog- en oorzorg in verpleeghuizen 

voorbereid en in 2016 heeft GGMD op het gebied van trainingen diverse activiteiten 

verricht in regio Noordoost binnen de VVT-sector (verzorging, verpleging en thuiszorg. Er 

zijn 11 trainingen gegeven aan wijkverpleegkundigen over oor- en oogproblematiek bij 

ouderen. Naar behoefte van de deelnemers is in 2016 een vervolg ontwikkeld gericht op 

gehoorverlies en hoorhulpmiddelen. Het streven is dat deze in 2017 aangeboden wordt. 

Verder heeft GGMD een trainingstraject ingang gezet in 2 zorgcentra in Friesland. Dit 

traject richt zich op het implementeren van oor- en oogzorg en het opleiden van 

‘aandachtsfunctionarissen oor en oog’ zodat de organisaties structureel aandacht kunnen 

besteden aan oor- en oogproblematiek. Dit traject loopt in beide zorgcentra door in 

2017. In 2016 is besloten om de trainingen vanaf 2017 landelijk uit te rollen. Hiervoor 

zijn 3 medewerkers van GGMD aangesteld die zich laten omscholen tot trainer oor- en 

oogproblematiek. 
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3.3  Risico’s aan het eind van 2016  

 

In de inleidende tekst van deze paragraaf is beschreven dat we eind 2015 terugkeken op 

het goede verloop van de decentralisatie vanuit cliëntenperspectief en dat er in 2016 is 

ingezet op stabilisatie binnen het nieuwe zorglandschap. Er is hard gewerkt aan het 

optimaliseren van de werkprocessen en dit zal in 2017, mede gezien het slechte 

financiële resultaat in 2016, een vervolg krijgen middels een forse inhaalslag op het gbeid 

van de bedrijfsvoering. In 2016 is eveneens hard gewerkt aan het verbeteren van de 

samenwerking met (keten)partners voor een goede inbedding van ons aanbod in de 

nieuwe structuren. De overgang naar 4 geheel nieuwe systemen (Wmo, Jw, Zvw-ZG en 

Wlz) is uiteraard niet afgerond na een periode van twee jaar en daarom willen we ook de 

risico’s benoemen die zijn gebleven of zijn ontstaan. 

 

GGZ 

Allereerst blijft er een risico bestaan voor de continuïteit van de GGZ voor doven en 

ernstig slechthorenden. Er is nog steeds geen toekomstbestendige oplossing voor de 

bekostiging van alle meerkosten van de doven-GGZ, waardoor GGMD vooralsnog 

afhankelijk blijft van de verlenging van de (tijdelijke) transitiebijdrage. In 2016 heeft de 

NZa een opslag op de DBC’s ingesteld voor de tolk en de communicatiespecialist 

(communicatietoeslag), maar er is nog geen oplossing binnen het huidige 

bekostigingsmodel voor de overige meerkosten. Voor deze overige meerkosten blijft de 

transitiebijdrage in 2017 bestaan, maar voor 2018 en verder is er nog geen duidelijkheid. 

Daarbij zijn er ook zorgen over de hoogte van de communicatietoeslag; deze dekt minder 

dan de helft van de kosten voor het inzetten van tolken en communicatiespecialisten. Ook 

dit biedt een risico voor de continuïteit van het communicatieteam van GGMD en daarmee 

voor de continuïteit van de doven-GGZ. Tenslotte blijven de voortdurende zware 

controlevereisten van zorgverzekeraars een risico voor onze GGZ. 

 

Zvw-ZG 

Verzekeraars worden per 2017 risicodragend voor behandeling onder de Zvw-ZG en 

zullen de zorg dan individueel inkopen, waarbij GGMD met iedere verzekeraar moet 

onderhandelen over het tarief en het omzetplafond. Net als bij ons GGZ-aanbod is het 

aantal cliënten dat behandeling onder de Zvw-ZG ontvangt zeer klein. Kleine afwijkingen 

in aantallen cliënten leiden daarmee al heel snel tot een relatief grote over- of 

onderproductie. Omdat verzekeraars overproductie niet snel vergoeden en bij 

onderproductie de afspraak verlagen, ontstaat het risico op het verdwijnen van ons 

aanbod. Ook vormen de controlevereisten van zorgverzekeraars een risico voor ons 

aanbod onder de Zvw-ZG.    

 

Gemeentelijk domein  

In 2016 is er hard gewerkt aan het op orde krijgen van het digitale berichtenverkeer en 

het declaratieproces voor het gemeentelijke domein. De extra kosten als gevolg van het 

declareren bij honderden gemeenten blijven een aanhoudend risico. Daarnaast is de 
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nieuwe aanbesteding van de raamovereenkomsten voor de Wmo en de Jw een risico; we 

hopen dat gemeenten gebruik willen blijven maken van de landelijke overeenkomsten en 

dat hierbij voldoende rekening wordt gehouden met de beheersing van de administratieve 

lasten. Een ander belangrijk risico is dat de voorwaarden voor het maatschappelijk werk 

voor doven nog steeds niet in alle gemeenten gelijk zijn aan de voorwaarden voor het 

maatschappelijk werk voor horenden; doven hebben een beschikking nodig en betalen 

een eigen bijdrage, terwijl horenden zonder beschikking en gratis maatschappelijk werk 

ontvangen. Het risico bestaat dat doven zich hierdoor niet langer tot het 

dovenmaatschappelijk werk wenden en geen passende zorg ontvangen. 

 

UWV  

Met de ingang van het nieuwe inkoopkader van het UWV geldt voor alle organisaties een 

uniform tarief. Dit tarief houdt geen rekening met de meerkosten voor specifieke 

doelgroepen en organisaties en dekt onze meerkosten niet. Ook dit vormt een risico voor 

de kwaliteit en de continuïteit van ons aanbod.  
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4.  Bedrijfsvoering en personeel 

 

4.1 Bedrijfsvoering 

 

Onder bedrijfsvoering worden de beleids- en begrotingscyclus, de administratieve 

organisatie en interne controle, verbeteringen op administratief gebied en de liquiditeit 

beschreven. Voor het financiële resultaat van 2016, de balansposities en de financiële 

positie van de organisatie wordt u verwezen naar de Jaarrekening. 

 

De afdeling Bedrijfsvoering is een stafafdeling en het Hoofd Bedrijfsvoering legt 

verantwoording af aan de bestuurder. In het werk van de afdeling is voortdurend oog voor 

verbetering van de ondersteuning van het primair proces. Daarnaast draagt zij bij aan het 

verwerken, beheersen en bewaken van de gegevensstroom naar verantwoordelijken met 

betrekking tot de activiteiten. In samenwerking met andere stafafdelingen worden 

verbeteringen en wijzigingen gerapporteerd aan de betreffende functionaris(sen).  

 

Beleids- en begrotingscyclus 

Bepalend document in de beleids- en begrotingscyclus is de Kaderbrief die door de 

Bestuurder in de zomer wordt geschreven en na bespreking in het managementteam 

wordt vastgesteld en vervolgens door de Raad van Toezicht goedgekeurd als onderdeel 

van de begroting. De Kaderbrief bevat opdrachten voor de managers en voor de staf die 

leiden tot afzonderlijke documenten, te weten: 

- de regiojaarplannen en -begrotingen opgesteld door de regiomanagers, 

ondersteund door de staf en goedgekeurd door de Bestuurder; 

- het formatieplaatsenplan (FPP); 

- de exploitatiebegroting;  

- deelbegrotingen voor ICT, Scholing en PR;  

- het jaarplan Opleiding & Ontwikkeling.  

Administratieve Organisatie en Interne Controle 

De administratieve organisatie is beschreven en per bedrijfsproces is bekend welke 

risico’s afgedekt dienen te worden. Hiervoor zijn de benodigde interne 

beheersingsmaatregelen getroffen.  

De interne controle vindt op diverse niveaus binnen de organisatie plaats, waardoor de 

gegevensstroom juiste en bruikbare informatie genereert. Doordat de organisatie aan 

verandering onderhevig is door maatregelen van overheidswege dan wel eigen groei of 

ontwikkeling blijft de afdeling Bedrijfsvoering gefocust op verbetering van de 

administratieve organisatie en interne controle. 

 

In 2016 werd de formatie van bedrijfsvoering verder uitgebreid met een 

seniormedewerker financiële administratie, voor het op orde brengen van de 

declaratieprocessen in het gemeentelijke domein en binnen de zorgverzekeringswet.  

 



24 

 

4.2 Personeel 

 

In 2016 is de grens van 200 medewerkers overschreden met de aanstelling van nieuwe 

medewerkers, een mooie mijlpaal. P&O heeft dit jaar extra aandacht besteed aan de 

cyclus van de personeelsgesprekken, beroepsregistratie, veiligheidstrainingen voor 

medewerkers, het opstellen van modelovereenkomsten voor de ZZP-ers, het opstellen van 

een klachten en klokkenluidersregeling en levensfasegericht personeelsbeleid. Daarnaast 

is de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd en is er een 

medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Aan het eind van 2016 is gestart met de 

vorming van expertteams, gericht op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het 

aanbod. Een andere belangrijke stap was de pilot die in november startte, waarbij de 

interne wekelijkse nieuwsbrief ‘Kort Nieuws’ ook in gebarentaal werd aangeboden.   

 

Aanpassingen organisatie  

In juli 2016 is er een aanpassing van de organisatiestructuur van GGMD gerealiseerd, 

waarbij er een nieuw team Kind en Jeugd (K&J) is gevormd en het aantal regio’s is 

teruggebracht van 5 naar 4. Er is gekozen voor deze indeling, om het aanbod voor K&J de 

komende jaren optimaal te kunnen ontwikkelen. Ook heeft een reorganisatie van de staf 

en ondersteuning plaatsgevonden, waarbij de nieuwe functie van hoofd Bestuursbureau is 

gevormd. Het hoofd Bestuursbureau zal de afstemming tussen de staf en de managers 

bevorderen bij projecten en organisatiebrede ICT coördineren, zodat de bestuurder zich 

nog meer kan richten op de strategische doelen van de organisatie. Beide wijzingen zijn 

verwerkt in het organogram dat aan dit jaarverslag is bijgevoegd.  

 

Zelfsturing van teams  

Meer zelfsturing van teams is al geruime tijd een thema bij GGMD; hiertoe zijn enkele 

jaren geleden de regiomanagers op meer afstand van de teams gaan werken en zijn zorg- 

coördinatoren (ZC’s) en coördinatoren van het primair proces (CPP’s) ingevoerd. Deze 

coördinatoren zijn maatschappelijk werkers die de extra coördinatie-werkzaamheden 

uitvoerden binnen hun reguliere functie. Door de uitbreiding van het aantal 

bekostigingssystemen waarin GGMD na het vervallen van de AWBZ actief is, nemen deze 

taken nu echter veel meer tijd in beslag dan voorheen. In november is daarom besloten 

tot de formele invoer van de functiedifferentiatie CPP/ZC.  

 

Ziekteverzuim 

Het terugdringen van het ziekteverzuim is een doorlopend aandachtspunt binnen GGMD 

en zoals blijkt met succes: het ziekteverzuimpercentage per 1-11-2016 bedroeg GGMD-

breed 3,83% (bij een algemeen ziekteverzuimpercentage GGZ-breed van 4,9%), terwijl dit 

in 2015 nog 6,08% was. We leunen echter niet achterover en zijn bezig met het 

herschrijven van ons ziekteverzuimprotocol. Hierbij komt er meer verantwoordelijkheid en 

initiatief bij de medewerker te liggen en wordt er sneller actie wordt ondernomen bij 

langdurige ziekte of dreigende uitval, bijvoorbeeld door het organiseren van een gesprek 

tussen medewerker, leidinggevende, P&O en de bedrijfsarts, zodat vanuit verschillende 

perspectieven naar de re-integratie kan worden gekeken.  
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Sociaal Plan  

Het Sociaal Plan liep af op 1 januari 2016 en in overleg met de vakbonden, bestuurder, 

P&O en OR is een nieuw Sociaal Plan opgesteld. Een aandachtspunt hierbij was het 

bovenregionaal werken en het behoud van de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen 

medewerkers. Het nieuwe SP loopt van 1-1-2017 tot 1-1-2020.  

 

Deskundigheidsbevordering 

In 2016 investeerde GGMD 6% van de loonsom aan deskundigheidsbevordering van de 

medewerkers (net als in voorgaande jaren, bij toelatende begroting). Dit is een aanzienlijk 

bedrag, waarvan circa een derde deel wordt besteed aan communicatietraining en 

doelgroepkennis; GGMD is immers een tweetalige instelling. Alle medewerkers leren de 

Nederlandse Gebarentaal, waarbij het vereiste niveau is vastgelegd in een beleidsnotitie. 

Alle uitvoerende medewerkers volgen bovendien het "Omgaan met doven en 

slechthorenden in de zorg- en dienstverlening” (een introductieprogramma dat bestaat 

uit drie theoriedagen met achtergrondinformatie en twee praktijkdagen). 

 

Naast de scholingen, gericht op kennis van, begrip voor en communicatie met de 

doelgroep wordt jaarlijks net als bij horende instellingen een bijscholingsprogramma 

opgezet, gericht op bevordering van de professionele deskundigheid van medewerkers. 

Een andere manier om medewerkers in staat te stellen zich te ontwikkelen is het bieden 

van intervisiemogelijkheden. Enkele medewerkers worden bovendien in staat gesteld, 

wanneer daar aanleiding toe is, om met een coach te werken aan verbetering van het 

persoonlijk functioneren. Tenslotte wordt een klein deel van het scholingsbudget besteed 

aan individuele scholingswensen van medewerkers. 

 

In 2016 hebben alle nieuwe medewerkers van GGMD de basistraining 

‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ gevolgd. Ook werden er verdiepingstrainingen 

gegeven aan behandelaren die deze basistraining al gevolgd hadden. Daarnaast zijn er 

ook cursussen ‘Signalen van suïcide’ gegeven.  
 

 



26 

 

5. Kwaliteit 

 

5.1 Kwaliteitsbeleid 

 

Het kwaliteitsbeleid van GGMD is geïntegreerd in het reguliere beleid en in de 

bedrijfsvoering en daarmee een onderdeel van de P&C-cyclus. In deze cyclus zijn de 

doelstellingen en indicatoren voor het beleid geformuleerd die zijn afgeleid van de 

jaarlijkse beleidskaderbrief. In 2016 lagen de accenten op communicatieontwikkeling, en 

participatiebevordering. Daarnaast is GGMD in 2016 begonnen met het actualiseren van 

het beschreven primair proces, waarbij wordt ingezet op afronding in 2017.   

GGMD voerde in 2016 de certificaten van het HKZ en van Blik Op Werk. 

 

5.2 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 

 

Herziening formulieren in het cliëntendossier  

In 2016 is de formulierenset ten behoeve van aanmelding, intake, zorgverlening en 

evaluatie herzien. Hierbij zijn ook het risicotaxatieformulier en het formulier waarin acties 

bij het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld worden vastgelegd 

meegenomen. Deze formulieren vormen de basis van het cliëntendossier. In de nieuwe 

formulieren is expliciet aandacht voor de volgende onderwerpen; communicatieaspecten, 

het gebruik van de participatieladder, eén client/één gezin/één plan, en oog voor de 

veiligheid van cliënten tijdens het hele zorgproces. Hierdoor kan de kwaliteit van zorg en 

de veiligheid beter geborgd worden.   

 

Klachten 

In 2016 zijn er in totaal 20 klachten ingediend. Het aantal geregistreerde klachten is in 

2016 afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Net als in voorgaande jaren 

betroffen de meeste klachten (8) de ggz. De overige 12 klachten betroffen respectievelijk 

de woonbegeleiding (4), het maatschappelijk werk (4), loopbaanbegeleiding (1) en 

bedrijfsvoering/facturatieproces (3).  

Het aantal klachten dat in 2016 werd ingediend over financiële zaken was relatief hoog. 

De belangrijkste aanleiding voor deze klachten was onenigheid of onduidelijkheid over de 

registraties en declaraties. Ook waren er relatief veel klachten over de inhoud van de 

zorg- en dienstverlening. Dit jaar waren er geen klachten over schending van privacy of 

over communicatie, maar er waren wel klachten over bejegening en over gebrekkige 

informatievoorziening. In het algemeen werden klachten binnen de deadline van 6 weken 

afgehandeld. Van de 20 klachten werden er 7 als ‘gegrond’ beoordeeld. De 

verbetermaatregelen richten zich vooral op het verbeteren van de informatievoorziening 

en communicatie richting cliënten. Ongeveer de helft van de cliënten heeft aangegeven 

tevreden te zijn met de wijze waarop de klacht is afgehandeld.  
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Incidentmeldingen 

In 2016 zijn er 218 incidenten gemeld bij de VIM (Veilig Incident Melden) commissie, 

ongeveer twee keer zoveel als in 2014 en 2015. Deze toename is grotendeels toe te 

schrijven aan de stijging van het aantal meldingen vanuit het hoofdkantoor en vanuit het 

K&J-team. Van de cliëntgerelateerde meldingen gaan de meeste over agressie (bedreiging 

van de hulpverlener of huiselijk geweld). Daarnaast waren er meldingen over 

suïcidedreiging, communicatie en informatievoorziening, tolkenplanning en de 

bereikbaarheid van de leidinggevende of van hulpverleners. Van de niet- cliënt 

gerelateerde meldingen gingen de meeste over apparatuur en materiaal (zoals traag 

internet en storingen). Daarnaast waren er meldingen over privacy- incidenten.   

 

Cliënttevredenheidsmeting 

In 2015 overlopend naar 2016 heeft GGMD een cliënttevredenheidsmeting 

Uitgevoerd onder haar cliënten. De resultaten van de cliënttevredenheidsmeting laten in 

het algemeen een gematigd positief beeld zien. Verbeteracties moeten nog worden 

afgestemd met de cliëntenraad. In 2017 wordt gestart met een aanvullend 

cliëntenonderzoek voor de nieuwe doelgroep doofblinden (nieuwe doelgroep) en 

vroegdoven. 

 

Afstemming met de Cliëntenraad 

Het kwaliteitsbeleid van GGMD wordt periodiek besproken en afgestemd met de 

Cliëntenraad. In 2016 stonden o.a. de volgende punten op de agenda van het overleg 

tussen bestuurder en cliëntenraad: 

- Jaarverslag en jaarrekening 

- Kaderbrief van 2016 

- Klachtenoverzicht 2014 

- Vim rapportage  

- Samenwerkingsverbanden van GGMD 
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Bijlage 1 Cliëntprofielen GGMD 

 

 

In SIAC-verband zijn ten behoeve van de door zorgverzekeraars van ons gevraagde 

transparantie alle doelgroepen van de instellingen voor auditief/communicatieve cliënten 

ingedeeld in 19 onderscheiden cliëntprofielen. Van die zijn er 4 met name relevant voor  

GGMD vanwege onze focus op volwassenen. Die 4 cliëntprofielen volgen hieronder. Naast 

deze 4 cliëntprofielen heeft GGMD in 2016 ook een eigen cliëntprofiel ‘Tinnitus’ 

opgesteld.  

 

 

 

Cliëntprofiel 14  Vroegdove volwassen cliënt                                                                                     

 

 

De huidige volwassen vroegdove cliënt met een hulpvraag zijn van een generatie die op de 

internaten vroeger geen gebarentaal mochten aanleren of gebruiken. Zij zijn hun hele leven 

buitengesloten geweest van informatie via het gehoor en hebben door het verblijf in 

internaten hun hele taalgevoelige periode in een taalarme omgeving verkeerd. De groep die 

dat niet heeft kunnen compenseren is laaggeletterd, beheerst de Nederlandse taal 

onvoldoende en kan slecht lezen. Door onvolkomen stemgebruik, articulatie en 

spraakafzien wordt de afstand naar de horende wereld niet overbrugd. Deze achterstand 

heeft de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze volwassen vroegdove in negatieve zin 

beïnvloed en strekt zich uit tot achterstand op het gebied van kennis van het sociale verkeer 

en relaties binnen en buiten gezins- of familieverband. De zelfredzaamheid en participatie 

in de samenleving is hierdoor beperkt en in veel gevallen leidt dit tot isolement en een zeer 

beperkt tot geen sociaal netwerk. Naast de auditieve stoornis kampen deze cliënten vaak 

ook met cognitieve, psychosociale en/of psychiatrische problematiek. In de behandeling ligt 

een belangrijk accent op het aanleren en ontwikkelen van nieuwe communicatieve en 

sociaal-communicatieve vaardigheden. Tevens kan handelingsgerichte diagnostiek nodig 

zijn.  

 

WMO 

Deze groep vroegdove volwassen cliënten hebben veelal langdurige revaliderende en 

specialistische begeleiding nodig om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. De 

revaliderende begeleiding richt zich op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en sociaal 

inzicht. Er wordt gewerkt aan het vormen van een positief zelfbeeld, het vergroten van het 

zelfvertrouwen en de weerbaarheid. Ook wordt inzicht gegeven in de eigen beperkingen en 

de eigen sociale mogelijkheden. Er wordt ingezet op het voorkomen van gedragsproblemen 

of maatschappelijk ontsporen. De specialistische begeleiding richt zich op het behoud van 

de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen blijven functioneren en wonen.  
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Cliëntprofiel 15  Plotsdove of Laatdove volwassen cliënt     

                                                     

 

Door het (plotseling) wegvallen van het gehoor is gesproken communicatie tussen de plots- 

of laatdove volwassene en zijn directe omgeving niet meer mogelijk. Pas na langdurige 

revalidatie ten aanzien van het leren spraakafzien en het leren gebruiken van 

(ondersteunende) gebaren door de plots- of laatdove volwassene en zijn directe omgeving 

kan de gesproken communicatie tot op zekere hoogte worden hersteld. In een toenemend 

aantal gevallen wordt een cochleair implantaat (CI) geplaatst wat vervolgens een intensieve 

hoortraining vereist. De resultaten hiervan zijn verschillend. Door het (plotseling) wegvallen 

van het gehoor is het risico op isolement groot. De relaties met partner, familie, vrienden en 

werkomgeving kunnen onder druk komen te staan door het onvermogen om gemakkelijk en 

snel met elkaar te communiceren. De plots- of laatdoofheid belemmert het functioneren op 

diverse maatschappelijke terreinen. Persoonlijke factoren zijn van invloed op de mate en het 

tempo waarin de persoon in staat is om de plots- of laatdoofheid te verwerken en zijn leven 

aan te passen. Zo kunnen laatdoven al op weg zijn geholpen tijdens hun voorgeschiedenis 

van slechthorendheid. De behandeling is gericht op het zo snel mogelijk herstellen van een 

adequate, alternatieve communicatie, het aanleren van spraakafzien en NmG (ook aan de 

direct betrokkenen in de omgeving) en het aanleren van handelingsalternatieven. Er wordt 

inzicht gegeven in de stoornis en beperkingen en de gevolgen voor de eigen sociale 

mogelijkheden. Tevens maakt het werken aan acceptatie en verwerking van het verlies 

onderdeel uit van de behandeling.  

 

 

Cliëntprofiel 16  Slechthorende volwassen cliënt                                                                       

 

 

De slechthorende volwassene heeft vaak al een jarenlang traject achter de rug waarin 

gevoelens van schaamte en ontkenning een rol spelen, gevolgd door hulp van KNO-arts 

en/of Audiologisch Centrum en gebruik van gehoorapparatuur. Er kan een moment komen 

(vaak ook als de slechthorendheid progressief is), dat de slechthorende volwassene daarmee 

niet meer uitkomt en meer hulp nodig heeft. Met een optimale inzet van hulpmiddelen kan 

men nog via gesproken taal communiceren, maar meestal alleen nog één op één. Bovendien 

is dat zo inspannend, dat de spanningsboog steeds na korte tijd knapt en men zich 

terugtrekt. Door het in toenemende mate wegvallen van de gesproken communicatie tussen 

de ernstig slechthorende en diens omgeving alsmede door de voortdurende uitputting is 

het risico op isolement voor de cliënt groot. De relaties met partner, familie, vrienden en 

werkomgeving komen onder druk te staan. De ernstige slechthorendheid belemmert het 

functioneren op alle maatschappelijke terreinen. De ernstig slechthorende doet lange tijd 

veel moeite om zijn slechthorendheid te camoufleren, hetgeen tot miscommunicatie en 

onbegrip leidt. Persoonlijke factoren zijn van invloed op de mate en het tempo waarin de 

persoon in staat is om de (toenemende) slechthorendheid te verwerken en zijn leven aan te 

passen. Een keuze voor een cochleair implantaat (CI) is niet aan de orde zolang op 

gehoorresten nog één op één een gesprek kan worden gevoerd. De behandeling is gericht 
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op het aanleren van spraakafzien en NmG (ook aan direct betrokkenen in de omgeving) en 

het aanleren van handelingsalternatieven. Er wordt inzicht gegeven in de stoornis en 

beperkingen en de gevolgen voor de eigen sociale mogelijkheden. Tevens maakt het werken 

aan acceptatie en verwerking van het verlies onderdeel uit van de behandeling.  

 

 

Cliëntprofiel 17  Doofblinde volwassen cliënt                                                                             

 

 

Bij de meerderheid van de doofblinde volwassenen die zelfstandig wonen is de 

gehoorstoornis overwegend congenitaal (aangeboren) en de visuele stoornis postlinguaal 

(verworven na het verstrijken van de taalgevoelige periode). Deze cliënten beheersen soms 

in eerste instantie de Nederlandse taal, Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands 

ondersteund met gebaren (NmG). Echter bij een grote groep van de doofgeborenen is het 

taalniveau laag; zij missen een goed ontwikkelde moedertaal. De visuele stoornis is bijna 

altijd progressief, maar de snelheid waarmee het verlies van functies afneemt is verschillend 

per cliënt. Naarmate de doofblindheid zich verder ontwikkelt moeten nieuwe zeer specifieke 

communicatiemethoden (naast gebarentaal bv ook vierhandengebaren, vingerspelling, Lorm 

en Braille) worden aangeleerd aan de cliënt en zijn omgeving. Een doofblinde kan slechts 

met een beperkt aantal mensen in zijn omgeving, veelal binnen één-op-één situaties, 

communiceren. Het aangaan en opbouwen van relaties, contacten en vriendschappen 

verloopt moeizaam. Het informatie verwerven en verwerken via gangbare kanalen is (vaak 

geleidelijk) steeds minder goed tot niet mogelijk. Een belangrijk probleem voor doofblinde 

personen is dat zij de omgeving verbrokkeld waarnemen. Het is voor hen moeilijk overzicht 

en samenhang te ontdekken in de wereld om hen heen. Zij moeten zich bij alle handelingen 

die zij uitvoeren optimaal concentreren. Dit geeft een zware belasting waardoor ze bewuster 

met de verdeling van hun energie moeten omgaan. Ze zijn sneller vermoeid. Er is een 

(toenemende) beperking in de oriëntatie en mobiliteit, met name buitenshuis, en daardoor 

met de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Beperkingen en problemen voortkomend uit 

doofblindheid zijn zo ernstig dat ze van invloed zijn op alle situaties van het leven. 

Psychosociale hulpverlening ingrijpend op (toenemend) verlies van de visuele en auditieve 

functies maakt veelal onderdeel uit van de behandeling. In de behandeling wordt gewerkt 

aan het aanleren van nieuwe communicatievormen en/of –methodieken. Ook worden 

nieuwe compenserende vaardigheden aangeleerd, zoals het stimuleren van het gebruik van 

andere zintuigen, het leren omgaan met visuele en auditieve hulpmiddelen en training op 

het gebied van oriëntatie en mobiliteit. 
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WMO 

Het participeren in de samenleving vraagt op alle levensgebieden specifieke en intensieve 

ondersteuning. Doofblinden zijn/blijven voor de uitvoering van veel activiteiten en voor 

participatie in de maatschappij afhankelijk van de begeleiding van sensitieve en responsieve 

communicatiepartners. Er wordt binnen de specialistische begeleiding gewerkt aan het 

ontwikkelen van sociale vaardigheden, sociaal inzicht, het vormen van een positief 

zelfbeeld, het vergroten van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid. Ook wordt inzicht 

gegeven in de eigen stoornis en de eigen sociale mogelijkheden. De specialistische 

begeleiding richt zich op het behoud van de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen blijven 

functioneren en wonen.  
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Bijlage 2 Kernactiviteiten GGMD 

 
Gespecialiseerde ambulante begeleiding  

 

Bij GGMD staat bij volwassen vroegdoven het vergroten van de zelfredzaamheid voorop. 

Waar dat niet haalbaar is, wordt ondersteuning geboden om de status quo te handhaven. 

Niet zelden is levenslange begeleiding noodzakelijk, soms wekelijks, om de communicatie 

met de buitenwereld in goede banen te leiden en te voorkomen dat cliënten het spoor 

bijster raken en essentiële bestaansvoorwaarden verwaarlozen. Anderen zijn meer 

zelfredzaam en vragen alleen ondersteuning bij complexe problemen. Hulp wordt dan 

gevraagd bij life-events, maar bij voorbeeld ook bij contacten (taal!) met organisaties op 

complex sociaal-maatschappelijk terrein. De gespecialiseerde ambulante begeleiding en 

behandeling wordt geboden door dovenmaatschappelijk werkers, tenzij 

functiedifferentiatie voor de hand ligt. De revalidatie van slechthorenden en 

plots/laatdoven is in handen van revalidatiemaatschappelijk werkers en 

communicatietrainers. Alle medewerkers worden continu intern geschoold in 

gebarenvaardigheid en doelgroep kennis. 

 

Gespecialiseerde Ambulante Woonbegeleiding 

Ambulante woonbegeleiding is veelal chronische zorg gericht op het in stand houden van 

de sociale redzaamheid van cliënten. Vragen en problemen op het gebied van wonen en 

inkomen zijn hier veelvoorkomend, naast vragen en problemen op het gebied van relaties, 

met name gericht op het voorkomen of beperken van sociaal isolement. 

 

Opvoedtraining 

Opvoeden van kinderen zonder dat je ze kunt horen is complex. De Opvoedtraining van 

GGMD is methodische begeleiding, gebaseerd op de methodiek van de Praktische 

Pedagogische Gezinsbegeleiding. Bijzonder kenmerk van de opvoedtrainers van GGMD is 

dat zij overwegend zelf doof zijn of horend kind van dove ouders en bijgevolg "native 

speakers" van gebarentaal. Hierdoor kan de communicatie en observatie van het gezin 

met dove/slechthorende ouders zonder tolk verlopen. 

 

Loopbaanbegeleiding 

Alle hiervoor genoemde zorg wordt via WMO en Jeugdwet verzorgd. Hiernaast biedt 

GGMD aan de doelgroep loopbaanbegeleiding: begeleiding bij het vinden of behouden 

van betaald werk. Loopbaanbegeleiding wordt (nog) overwegend gefinancierd door het 

UWV, in mindere mate door gemeenten en werkgevers. 

 

 

Zintuiglijk gehandicaptenzorg 

 

Revalidatie van slechthorenden en plots/laatdoven 

De hulp aan slechthorenden en laatdoven richt zich op de acceptatie van de beperking en 

het verwerken van het (complete) verlies van het gehoor en de daarmee gepaard gaande 

verliezen in het dagelijks leven. De acceptatiehulpvraag kent een hele reeks aspecten: 
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- Leer mij anders omgaan met mijn gehoorstoornis naar de buitenwereld: ik red het niet 

meer met verbergen. Leer mij op een adequate manier te reageren op terugkerende 

frustraties en onbegrip in mijn omgeving. 

- Leer mij om me niet (verder) terug te trekken van anderen. Leer mij opkomen voor 

mijzelf. 

- Leer mij vragen om hulp en om hulpmiddelen bij de communicatie aan belangrijke 

gesprekspartners. 

- Leer mij handelingsrepertoire om niet voortdurend uitgeput te zijn. 

- Leer mij en mijn omgeving communicatietechnieken in de vorm van spraakafzien en 

NmG.  

- Leer mij mijn leven inrichten met hulpmiddelen en schrijftolk. 

- Help mij mijn weg te zoeken naar wel/geen CI. 

 

De hulpvraag van de plotsdove is meer acuut en begint bij de onmiddellijke behoefte aan 

alternatieve communicatie. 

 

Communicatierevalidatie 

De communicatietrainingen zijn gericht op: 

- Nederlandse Gebarentaal (NGT) aan vroegdoven en hun omgeving; lang niet alle 

volwassen vroegdoven beheersen de NGT voldoende; 

- Nederlands Ondersteund met Gebaren (NmG) aan plots- en laatdoven en aan ernstig 

slechthorenden en aan hun omgeving, als alternatief voor c.q. als ondersteuning van het 

gesproken en gehoorde Nederlands. 

GGMD ervaart een grote behoefte aan communicatierevalidatie, die verder gaat dan onze 

gebruikelijke trainingen. Wij startten in 2012 met herontwikkelde trainingen spraakafzien. 

Wij denken voorts na over de begeleiding van incidentele kandidaten voor een Cochleair 

Transplantaat (CI) die van jongs af doof zijn geweest. Voor hen is het standaardaanbod 

van de transplanterende UMC's niet toereikend omdat zij geen enkele geluidservaring 

kennen van vroeger. 

 

 

Gespecialiseerde GGZ voor doven en slechthorenden 

 

GGMD biedt sinds 2009 ook landelijke ambulante tweedelijns geestelijke 

gezondheidszorg aan doven en slechthorenden. Het specialisme in deze zorg is 

tweeledig: in de eerste plaats is er veel kennis over en ervaring met andere 

communicatiewijzen, daar waar Nederlandse taal niet of beperkt mogelijk is. In de tweede 

plaats is er kennis over en ervaring met de gevolgen van de communicatieve beperking 

voor het cognitieve, emotionele en sociale terrein.   

 

Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) 

Doven-GGZ is per definitie SGGZ. In het bij de introductie per 2014 van GBGGZ 

ontwikkelde triagemodel voor verwijzing naar GGZ voert de interferentie van de auditieve 

stoornis met de psychische stoornis altijd naar de conclusie: complex, d.w.z. behandeling 

in SGGZ. 
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Geneeskundige Basis GGZ (GBGGZ) 

De omstandigheid, dat onze expertise ook vele horende patiënten heeft aangetrokken 

voor behandeling van tinnitus, heeft gemaakt dat wij alleen voor die aandoening sinds 

2014 ook in de GBGGZ een (groeps)aanbod kunnen voeren.  

 

SGGZ voor dove en slechthorende kinderen en jongeren (K&J) 

Dit hele kleine subspecialisme is enige jaren geleden verloren geraakt met de afstoting 

van de kleine klinische voorziening De Vlier door het LUMC. GGMD heeft vanuit de regio 

Zuidwest een nieuwe aanvang gemaakt met K&J-zorg en heeft daar nu een landelijk K&J-

team ambulant gevormd. Sinds 2015 valt deze voorziening binnen de jeugdwet resp. 

binnen de landelijke raamovereenkomst die GGMD en VNG daarvoor sloten. 

 

 

Expertiseproducten 

Als nagenoeg enige zorgaanbieder voor volwassen doven en slechthorenden voelt GGMD 

ook een verantwoordelijkheid om zijn specifieke expertise ter beschikking te stellen aan 

anderen. Expertise wordt ingezet ten behoeve van de doelgroep zelf of ten behoeve van 

intermediaire beroepskrachten. GGMD rekent het ook tot haar verantwoordelijkheid om 

de horende samenleving enerzijds bewust te maken van de beperkingen van doven en 

slechthorenden en daar anderzijds stigmatisering tegen te gaan. 

 

Loket Plots- en Laatdoven, meldpunt seksueel geweld doven, beantwoording social media 

Dit zijn bijzondere vormen van levering van specialistisch advies, instructie en 

voorlichting. 

 

Hoorinfotheek 

Sinds 2012 heeft GGMD onder de naam OORzaken een hulpmiddelenadviescentrum, ten 

behoeve van leveranciersonafhankelijk advies uitgerust met de in consignatie verstrekte 

apparatuur van alle relevante leveranciers. Het gaat om hulpmiddelen en voorzieningen in 

aanvulling op gedragen gehoorapparatuur: wek- en waarschuwingssystemen, akoestische 

voorzieningen, ringleiding, brailletechniek, randapparatuur voor het cochleair implantaat 

etc. Ook voorlichting over de tolkvoorziening hoort daarbij. Inmiddels zijn de locaties 

OORzaken van GGMD ingebracht in een landelijk gespreide voorziening met Pento en 

Libragroep samen onder de naam Hoorinfotheek. 

 

Consultatie "horende" zorginstellingen 

GGMD levert haar specifieke kennis en producten ten behoeve van cliënten die voor hun 

hoofdbeperking bij een "horende" AWBZ-zorgaanbieder zijn opgenomen. Consultatie 

wordt gegeven aan (de medewerkers van) de zorgaanbieder.  
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Voorlichting aan groepen 

In 2015 heeft de georganiseerde voorlichting aan groepen auditief beperkten of 

intermediairs op een laag pitje gestaan bij ontbreken van financiering hiervoor als gevolg 

van een misser bij de transitie van de AWBZ, maar dit is in 2016 door VWS hersteld in de 

vorm van het toekennen van expertisegelden aan GGMD.   
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Bijlage 3 Financiering GGMD  
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Bijlage 4 Organogram GGMD 2017  
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Bijlage 5 Jaarverslag Cliëntenraad 

 

In 2016 heeft de CR 6 maal vergaderd. Vijf vergaderingen vonden plaats op het 

hoofdkantoor in Gouda, waarvan eenmaal gezamenlijk met de Raad van Toezicht. Een 

extra vergadering was in De Bilt, voorafgaande aan de jaarlijkse Eindejaarsbijeenkomst 

van GGMD. De bestuurder is bij 3 vergaderingen aanwezig geweest. De CR is ook 

aanwezig geweest bij de Eindejaarsbijeenkomst van GGMD.                                                                                                                                                    

Er is 5 maal overleg geweest tussen de voorzitter van de CR, de bestuurder en de 

ondersteuner van de CR.  Afstemmen en terugkoppeling van de agenda zijn hierbij de 

belangrijkste onderwerpen. 

Aan het begin van het verslagjaar bestond de CR uit 8 leden. Een lid, die de Stichting 

Plotsdoven vertegenwoordigde, heeft de CR na 8 jaar verlaten. Stichting Plotsdoven heeft 

een nieuwe vertegenwoordiger voorgedragen die op dat moment al in de CR zat.                                                          

Doordat de voorzitter, Ehran Ester, na twee termijnen van 4 jaar niet meer herkiesbaar 

was, heeft de CR in december een nieuwe voorzitter gekozen. Alexander van Veen is zijn 

opvolger. Om deze overgang zo probleemloos mogelijk te laten verlopen heeft de CR 

Ehran Ester gevraagd nog een jaar als gewoon lid aan te blijven.                                                                                                                                      

De vacature voor nieuwe CR leden op de website van GGMD aan het einde van 2015 heeft 

verschillende reacties opgeleverd met als resultaat dat in 2016 2 nieuwe leden tot de CR 

zijn toegetreden. Een lid op persoonlijke titel en een ander lid op voordracht van Stichting 

Hoormij. De CR bestaat op 1 januari 2017 uit 9 leden.  

De samenstelling van de CR is per 31 december 2016 als volgt:                                                                                 

Belangenbehartigers: Stichting Plotsdoven en Stichting Hoormij                                                                                                                                                                 

De volgende regio’s zijn vertegenwoordigd: Oost, Noordwest en Zuidwest, Zuid                                       

Regio Noord is niet in de CR vertegenwoordigd. Ook vanuit de GGZ zijn er helaas nog 

geen afgevaardigden. FODOK en Dovenschap zijn niet meer in de CR vertegenwoordigd. 

Diverse werkzaamheden                                                                                                                                             

Tijdens de CR vergadering van 16 januari heeft Brenda Timmer (Manager 

communicatieteam), een presentatie gegeven over “Communicatie met cliënten”. Tijdens 

de vergadering van 19 maart heeft Marty Langendoen (Staflid programma- en 

methodiekontwikkeling) een presentatie verzorgd met als thema “Wijzigingen in het 

primaire proces”.              

De voorzitter en secretaris hebben een gesprek gevoerd met Benny Elferink in het kader 

van het project “Oog op Zorg” over de verandering in de zorg per 1 januari 2015. Dit 

heeft niet geleid tot nadere afstemming of samenwerking omdat de CR hiervoor zichzelf 

geen rol inzag.                                                                                      

Een lid van de CR heeft in september het Symposium “Cliëntenraden op weg naar meer 

regie” bijgewoond, dat werd georganiseerd in het kader van veranderingen in de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). 

Een afvaardiging van de CR heeft gesprekken gevoerd m.b.t. de HKZ-audit die in juli heeft 

plaatsgevonden. 

Enkele CR leden zijn betrokken geweest bij de procedure voor het werven van enkele 

nieuwe leden van de Raad van Toezicht. 
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In 2016 is een sollicitatieprocedure gestart voor het werven van een nieuwe bestuurder 

van GGMD. Drie CR leden zijn bij deze procedure betrokken. 

In 2016 zijn de resultaten van het Cliënttevredenheidsonderzoek bekend geworden. In de 

CR zijn de uitkomsten besproken waarbij de CR heeft aangegeven dat het gepresenteerde 

rapportcijfer onvoldoende inzicht geeft in de tevredenheid van cliënten en de effectiviteit 

van het functioneren van GGMD. De CR is met de bestuurder in gesprek om in een 

volgend onderzoek dit te verbeteren.  Voor de doelgroepen “Doven” en ”Doof-blinden” 

zijn er helaas te weinig ingevulde vragenlijsten ontvangen. Om over deze doelgroepen 

meer informatie te krijgen wordt in 2017 een vervolgonderzoek uitgevoerd. 

Advies                                                                                                                                                                       

In 2016 is door GGMD drie keer advies gevraagd.   

Op 12 november is advies gevraagd over de Klachtenregeling. In samenspraak met de 

bestuurder zijn de aandachtspunten in de Klachtenregeling verwerkt waarna de CR 

positief heeft geadviseerd. 

Op 12 november is advies gevraagd m.b.t. het Kwaliteits- en Veiligheidsbeleid van GGMD. 

De CR heeft dit advies besproken maar heeft niet binnen de gestelde termijn een advies 

kunnen uitbrengen. 

Op 12 november is advies gevraagd m.b.t. het Cliënttevredenheidsonderzoek.  Op 2 

onderdelen heeft de CR positief geadviseerd.  Het derde onderdeel is nog niet afgerond. 

Naar verwachting zal hierover in 2017 advies worden uitgebracht. 

Agenda                                                                                                                                                                     

De onderstaande onderwerpen zijn besproken: 

• Jaarverslag en jaarrekening 

• Kaderbrief van 2017 

• Klachtenoverzicht 2015 

• Vim rapportage  

• Directiebeoordeling 

• HKZ-audit 

 

Voor verslag: Ben Bakker, ondersteuner CR GGMD 

 

Samenstelling CR per 31 december 2016 

Alexander van Veen    Regio Zuidwest (voorzitter) 

Fred Meinders    Regio Zuidwest          (secretaris) 

Ehran Ester     Regio Zuidwest    

Cora Tonino    Regio Oost     

Ӕtze Boersma    Regio Oost    

Erica van den Aker   Regio Zuid     

Mark Schiffmaier   Stichting Plotsdoven 

Machiel de Zoete   Regio Noordwest 

Willem Dekker    Stichting Hoormij 
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Bijlage 6 Jaarverslag Cliëntvertrouwenspersoon 

 

Aantal cliënten/vertegenwoordigers die contact hebben opgenomen met de CVP                                               

In totaal hebben 8 cliënten contact opgenomen met de CVP. 

Aard van beperking                                                                                                                                                           

2 cliënten zijn vroegdoof                                                                                                                                                   

6 cliënten hebben tinnitus, menière of hyperacusis  

Regio waar de cliënten wonen                                                                                                                                             

Oost Nederland   4 keer                                                                                                                                         

Rotterdam          2 keer                                                                                                                                                        

Den Haag       2 keer 

Redenen om contact met CVP op te nemen                                                                                                                      

-Ontevreden over de inhoudelijke begeleiding vanuit GGMD   (2 keer)                                                                      

-Ontevreden over de medewerker van GGMD     (3 keer)                                                                                                  

-Onduidelijkheid over (lengte van) wachtlijst en start van behandeling  (3 keer)                                                      

-Onduidelijkheid over verwijsbrief voor GGZ      (2 keer) 

Het aantal redenen ligt hoger dan het aantal cliënten die contact met de CVP hebben 

opgenomen. Een enkele keer waren er meer redenen om dit te doen. 

Wijze van contact met de cliënten                                                                                                                                      

- Alle 8 cliënten hebben via de mail contact opgenomen met de CVP.                                                                         

- Met een cliënt is het contact alleen per mail verlopen.                                                                                                    

- Met 5 cliënten is een of meerdere malen telefonisch contact geweest.                                                                  

- Bij een cliënt is de CVP op huisbezoek geweest.                                                                                                             

- Met een cliënt is een gesprek op kantoor van GGMD geweest. 

Wijze van contact met medewerkers van GGMD                                                                                                              

- De CVP heeft, na overleg met de cliënt, in 4 gevallen contact opgenomen met de 

regiomanager.               

- De CVP heeft, na overleg met de cliënt, in 4 gevallen contact opgenomen met de 

betrokken     medewerker. 

Andere contacten                                                                                                                                                           

De CVP heeft kennis gemaakt met de CVP van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.  

Gedurende het jaar is enkele malen mailcontact geweest. 

Voor verslag: 

Ben Bakker                                                                                                                                      

Cliëntvertrouwenspersoon GGMD 
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Bijlage 7 Jaarverslag Ondernemingsraad 

 

Aparte bijgevoegde bijlage 
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Bijlage 8 Jaarverslag Raad van Toezicht  

 

Haar toezichtstaken heeft de RvT in dit enerverende jaar systematisch uitgevoerd aan de 

hand van haar toetsingskader. Een handzaam en zinvol houvast. In 2016 lag in elke 

vergadering een uitgebreide bestuursrapportage voor aan de hand hiervan. Naast 

voortgang en resultaten stelde de bestuurder ook steeds de strategische en operationele 

risico’s aan de orde. Volgens een jaarplanning werden hoofdthema’s voor een kritische 

dialoog aan de orde gesteld zoals instellingsstrategie (evaluatie en mogelijke bijstelling 

strategisch beleidsplan en beleidskaderbrief 2017), stelselwijzigingen en uitdagingen 

voor GGMD, Kwaliteit en Veiligheid, HRM beleid, ICT beleid, en het financiële beleid ( 

naast de kwartaalrapportages de jaarrekening en jaarverslag). De rode draad in deze 

dialogen was de verdere doorontwikkeling en beheerste doorgroei van de organisatie. 

Een speciaal thema was de forse toename van de onderscheiden financieringsbronnen 

met elk haar specifieke administratieve vereisten en vaak ook vele uitvoerders. De 

exponentieel toegenomen administratieve lastendruk zette de bedrijfsvoering onder grote 

spanning. Het balanceren rond vele hiermee samenhangende bestuurlijke dilemma’s was 

een voortdurend aandachtspunt. Uiteraard werden naast de kritische dialoog ook de 

voorgeschreven statutaire bevoegdheden toegepast. De RvT commissie “kwaliteit en 

veiligheid” en de auditcommissie “bedrijfsvoering” hebben de RvT van de nodige adviezen 

voorzien en vormden een wezenlijk “klankbord ”voor de bestuurder en stafmedewerkers.  

 

De topstructuur GGMD, bestaande uit de RvT en de eenhoofdig bestuurder, stond 

bovenaan de RvT agenda. In september 2016 is openbaar gemaakt dat de bestuurder met 

zijn functie stopt in het voorjaar 2017. Tijdig is in het verslagjaar de voorbereiding van de 

werving- en selectieprocedure opgepakt. Er is voor gekozen om het model van 

eenhoofdig bestuur te handhaven. Een externe deskundige heeft de RvT ingeschakeld om 

de bestuurlijke agenda en de profielschets voor de nieuwe bestuurder voor te bereiden en 

de procedure te begeleiden. Zij heeft relevante en prettige interviews gehouden met alle 

RvT leden met delegaties van Cliëntenraad (CR), Ondernemingsraad (OR), het 

Managementteam (MT), staf en zittende bestuurder. De uitkomsten zijn uitgebreid 

besproken in een besloten RvT vergadering. De ontwerp profielschets, inclusief de 

bestuursagenda, is voor inhoudelijke commentaar voorgelegd aan CR, OR en MT. De 

reacties waren positief. In het najaar heeft de RvT, wederom in een besloten vergadering, 

de profielschets is vastgesteld en de feitelijke werving gestart. Op dit moment heeft de 

RvT benoeming adviescommissie ook goede functionele en procesmatige afspraken 

gemaakt over de advisering vanuit CR, OR, en MT. In het voorjaar van 2017 is deze 

procedure succesvol afgerond. 

 

Eind 2017 eindigt de 2e zittingstermijn van de voorzitter. Vanwege het besluit om medio 

2017 de nieuwe bestuurder zijn functie te laten aanvangen is er vanwege het belang van 

de as “voorzitter RVT en bestuurder” heeft de RVT ervoor gekozen om de beoogde 

opvolger van de voorzitter reeds te werven in het voorjaar 2016, zodat hij/zij kan 

deelnemen in de bovenvermelde benoeming advies commissie. Tot lid/ beoogd voorzitter 

is benoemd drs. H. Stellingsma. 
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Vanwege het verstrijken van haar 2e benoemingstermijn is eind van het verslagjaar 

afscheid genomen van Gardy van Gils. Vanuit haar professioneel inhoudelijke achtergrond 

en zeker ook met haar kennis van en ervaring met de meest kwetsbare doelgroepen van 

GGMD heeft zij uitstekend gefunctioneerd als lid van de rvt. De RvT is haar veel dank en 

waardering verschuldigd. 

 

Deze vacature is aangehouden. Omdat eind van het nieuwe verslagjaar twee leden niet 

herbenoembaar zijn en eind 2018 nog een lid, is besloten dit “natuurlijke moment” aan te 

grijpen om in de zelfevaluatie begin 2017 grondig de wenselijke versterking van de 

toezichtkracht te bepalen en dit te vertalen in de noodzakelijk geachte profielenmix. Door 

een externe deskundige wordt dit ondersteund. Inmiddels heeft deze evaluatie 

plaatsgevonden. 

 

De RvT heeft deelgenomen aan de algemene ledenvergadering van de NVTZ.  

 

De contacten met OR en CR hebben bijgedragen aan het verkrijgen van een goed beeld 

van en gevoel bij de organisatie, het gedrag en de cultuur. 

Het samenspel met OR en CR was open, constructief en positief. In een gezamenlijke 

bijeenkomst werd de gebruikelijk voortgang en gang van zaken en cultuur/klimaat 

besproken maar ook de ontwikkelingen in de RVT zelf. Daarnaast woonde een RvT 

delegatie een OR vergadering bij. Specifiek onderwerp van overleg vormde de 

profielschets van de nieuwe bestuurder en de invulling van de adviesprocesgang. Enkele 

leden van het managementteam hebben boeiende en informatieve presentaties gehouden 

over het reilen en zeilen van hun eenheid en hun ambities en uitdagingen en kopzorgen 

hierbij. 

 

De Raad nam ook weer op informele wijze deel aan de landelijke kerstbijeenkomst voor 

alle medewerkers.  

 

Samenstelling van de Raad in 2016  

J.C.A. Bastiaansen (voorzitter)  

M. Heringa (lid)  

R. Laport (lid)  

H.P.M. van Gils (lid)  

D. de Kruif (lid)  

S. Hauwert (lid) 

D. Smits - Hoekstra  

J. Stellingsma (m.i.v. oktober 2016)  
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