
 

 

 

 

 

Jaarverslag GGMD 2018  
 

De Raad van bestuur kijkt met tevredenheid terug op 2018. De bedrijfsvoering is op orde 

geraakt en het jaar is met een positief resultaat afgesloten. Daarmee is de ombuiging naar 

de toekomst succesvol geweest.  

Als gevolg van de financiële resultaten van 2016 is in 2017 een transitie ingezet. Deze is 

voortgezet in 2018 in de richting van een meer toekomstbestendige bedrijfsvoering. De 

organisatie mag tevreden zijn met de uitkomsten. Er is een ommekeer gebracht in de 

bedrijfsvoering en de organisatiestructuur is op financiën en zorgprocessen strakker 

vormgegeven. Dit heeft een grote inspanning gevraagd van de hele organisatie, al haar 

medewerkers en de medezeggenschapsorganen. De GGMD-organisatie heeft in de 

afgelopen anderhalf jaar een enorme hoeveelheid energie vrij weten te maken. Met de 

opgave hiermee haar bestaansrecht maar vooral de dienstverlening aan haar cliënten te 

bestendigen.  

 

Fusie 

Belangrijk in 2018 was de beoogde bestuurlijke fusie met Kentalis.  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurde in het voorjaar van 

2018 de bestuurlijke fusie goed. Daarna was het aan de Autoriteit 

Consument & Markt (ACM). Begin 2019 werd bekend dat uit 

onderzoek van de ACM bleek dat de geplande fusie leidt tot 

onvoldoende keuzemogelijkheden voor een deel van onze 

cliënten. Dat staat op gespannen voet met de Mededingingswet. 

GGMD en Kentalis hebben daarop besloten alle energie te steken 

in het verder versterken van de samenwerking, en niet in een 

juridisch traject om toch tot een fusie te komen. 

 

Samenwerken 

Sinds de aankondiging van de bestuurlijke fusie werken GGMD en 

Kentalis steeds meer samen. We voelen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om de zorg, ondersteuning en het onderwijs 

voor auditief beperkten in stand te houden. Zodat we de 

doelgroep in alle levensfases kunnen ondersteunen en met 

innovatieve projecten de kwaliteit van onze behandeling en 

begeleiding blijven verbeteren.  

 

Financiën  

Het in 2017 opgestelde verbeterprogramma had tot doel te komen 

tot een financieel gezonde organisatie. Met de uitvoering van het 

verbeterprogramma zijn belangrijke stappen gezet om de 

administratieve organisatie te versterken en veranderingen in de 

automatisering door te voeren. Daarnaast is er fors ingezet op  

Missie 

Wij helpen mensen die doof 

zijn of een hoorprobleem 

hebben zo gezond en 

zelfstandig mogelijk te leven, 

zodat zij volwaardig en actief 

kunnen deelnemen aan de 

samenleving. 

 

Visie 

Wij helpen mensen door:  

- met mensen te  

   communiceren;  

- mensen zelf de regie te 

   geven;  

- vanuit een integrale analyse 

   te werken;  

- verantwoordelijkheid te 

   nemen;  

- met externe partijen samen 

   te werken;  

- ondernemend te zijn. 

 

Doelgroep 

De doelgroep van GGMD – 

voornamelijk volwassen 

doven en slechthorenden al  



 

kostenbesparing. De meeste financiers hebben in 2018 hun 

tarieven verhoogd; hierover zijn meerjarenafspraken gemaakt.  

Mede door de hogere prijsafspraken, hogere productiviteit en het 

terugdringen van de kosten, is over 2018 een positief financieel 

resultaat van 4% behaald. 

 

Kwaliteitsmanagement 

In 2018 is geïnvesteerd in versterking van het Kwaliteits- 

managementsysteem. Waar nodig zijn verbeteringen doorgevoerd 

in de organisatiestructuur en de bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen 

die nodig zijn voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en het 

bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen. 

 

Aanbod 

GGMD is qua aanbod teruggegaan naar zijn corebusiness: 

Wmo: dovenmaatschappelijk werk en woonbegeleiding voor met 

name vroegdove en doofblinde cliënten. 

ZvW-ZG: zintuiglijk gehandicaptenzorg, gericht op het leren 

omgaan met en compenseren van de ZG-beperking. 

Jeugdwet: Jeugd-GGZ en opvoedondersteuning. 

GGZ-zorg: geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. 

 

Dienstverlening als dagbesteding, inloophuizen en de 

Hoorinfotheken heeft GGMD in dit kader afgestoten. Ook 

loopbaanbegeleiding (UWV/werkgeverstrajecten) is in 2018 als 

dienst afgebouwd. Hiervoor is samenwerking gezocht met Werkpad 

zodat dit aanbod beschikbaar blijft voor mensen met een auditieve 

(al dan niet in combinatie met een visuele) beperking. 

 

Bestuur 

Begin 2018 heeft de toenmalig bestuurder afscheid genomen. De 

financieel consultant die op dat moment betrokken was bij de 

organisatie is benoemd als interim bestuurder. De interim 

bestuurder is tot begin 2019 verbonden geweest aan GGMD. 

 

Governance 

GGMD heeft een WTZi-toelating ((Wet toelating zorginstellingen) en 

is een enkelvoudige rechtspersoon: een stichting met een 

(eenhoofdige) raad van bestuur (RvB) en een raad van toezicht (RvT). 

De Zorgbrede Governance Code en de WNT (Wet normering 

topinkomens) worden nageleefd. 

 

Medewerkers 

Bij de medewerkers is sprake van een sterke binding en 

betrokkenheid met de doelgroepen waar GGMD voor werkt. Die  

 

dan niet in combinatie met 

een visuele beperking - 

woont verspreid over het hele 

land. Een uitzondering hierop 

zijn (voornamelijk) mensen 

met tinnitus die behoren tot 

de horende doelgroep. 

 

Specifieke expertise 

Passende communicatie is 

essentieel voor het bieden 

van goede verantwoorde zorg 

aan onze doelgroep. Elk 

traject start daarom met een 

communicatiecheck om te 

bepalen welke wijze van 

communiceren passend is 

voor de cliënt. Naast 

aangepaste communicatie 

zijn kennis en ervaring met 

de dovencultuur, 

infrastructurele aanpassingen 

en aanpassingen in de 

zorgprogrammering 

noodzakelijk. 

 

Fte’s 

Het aantal fte’s is in 2018 

licht afgenomen ten opzichte 

van 2017 (150 fte’s versus 

158 fte’s). 

 

Hoge cliënttevredenheid 

Eind 2018 is een 

cliënttevredenheidsonderzoek 

uitgevoerd. Met een hoge 

respons (40%) en op basis van 

een groot aantal meetpunten, 

geven de cliënten GGMD een 

8,2! 

 

HKZ Kwaliteitscertificaat  

Een belangrijke pijler als het 

gaat om kwaliteit van zorg is 

het werken met kundige en 

betrokken professionals.  



 

focus op het leveren van goede zorg houdt het bestuur/MT graag in 

stand. 

 

Ziekteverzuim 

Geconstateerd is dat de stijging van het ziekteverzuim in 2018 

deels werkgerelateerd was en toe te wijzen aan de verhoogde 

productienormen. Daarnaast was er langdurig verzuim door 

(chronisch) medische, niet-werkgerelateerde klachten. 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

In 2018 is de AVG (privacywet) in werking getreden. We hebben de 

zaken om te voldoen aan de wet op orde. Zo is er onder meer 

beleid rondom datalekken opgesteld en worden datalekken gemeld. 

 

Klachten  

In 2018 zijn twaalf klachten ingediend, waarvan er acht in 

behandeling zijn genomen. Deze klachten hadden betrekking op de 

privacy, de betrokken hulpverlener en op de financiering van de 

zorg (zoals het effect van de zorg op het eigen risico van de cliënt). 

Zes van de acht klachten zijn naar tevredenheid van de cliënt 

opgelost in gesprek met de hulpverlener/manager en/of de 

cliëntvertrouwenspersoon. Twee klachten zijn afgehandeld door de 

bestuurder. Er zijn geen klachten ingediend bij de externe 

klachtencommissie (voor Wmo en Jeugdwet) of de 

geschillencommissie (Zorgverzekeringswet), waar GGMD bij 

aangesloten is. 

 

Incidenten 

Een incident is alles wat niet de bedoeling is en tot schade of nadeel 

van een cliënt, medewerker of bezoeker leidt. In 2018 zijn er 98 

meldingen gedaan, waarvan 57% cliëntgerelateerd waren. Ongeveer 

de helft hiervan had betrekking op meldingen van agressief en/of 

grensoverschrijdend gedrag van de cliënt richting de hulpverlener. 

Andere zaken hadden betrekking op het niet beschikbaar zijn van 

materiaal/apparatuur en afspraakfouten. Elk kwartaal is door de 

commissie VIM (veilig incidenten melden) een rapportage opgesteld 

met daarin aanbevelingen. Deze zijn besproken in het 

managementteam en waar nodig zijn hier maatregelen aan 

verbonden. Op deze manier leert GGMD van de incidenten die zich 

voordoen. 

 

Onderzoek & Ontwikkeling  

Onderzoekcoördinator Corrie Tijsseling zette zich ook in 2018 in 

om onderzoeksonderwerpen die binnen GGMD leven inhoud te 

geven. Daarnaast heeft zij de problematiek van de doelgroep van 

GGMD bij andere wetenschappers onder de aandacht gebracht.  

 

Daarnaast is het van belang 

om de processen (bestuurlijk, 

ondersteuning en primair 

proces) goed op orde te 

hebben. In november 2018 

heeft er een opvolgaudit 

plaatsgevonden met als 

resultaat dat het HKZ 

Kwaliteitscertificaat wederom 

is verlengd. 

 

Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen 

GGMD spant zich 

nadrukkelijk in om bij te 

dragen aan de participatie 

van auditief beperkte mensen 

in de samenleving. GGMD 

werft voor zijn eigen 

hulpverleners ook onder 

doven en slechthorenden. 

Eind 2018 had GGMD 40 

auditief beperkte medewer-

kers in dienst (20% van het 

totaal aantal medewerkers). 

Onze auditief beperkte 

medewerkers dragen met hun 

ervaringskennis substantieel 

bij aan de expertise en 

doelgroepgerichte cultuur 

van GGMD. Waar GGMD 

ruimte heeft voor stages of 

leerwerkplaatsen reserveren 

we die ook voor de doel-

groep. Daarnaast zet GGMD 

zich als maatschappelijk 

verantwoord ondernemer 

tevens in om de belasting van 

het milieu te beperken. 

Enerzijds door het gebruik 

van openbaar vervoer volledig 

te vergoeden, zowel voor 

woon-werkverkeer als 

zakelijk verkeer, anderzijds 

door de reiskilometers voor 

huisbezoeken terug te 



 

Toekomst 

We hebben in 2018 hard gewerkt, veel gedaan en veel bereikt. 

Hoewel begin 2019 het voornemen om tot een bestuurlijke fusie 

met Kentalis te komen, helaas niet is doorgegaan, bieden de 

ontwikkelingen van 2018 voor GGMD een goede basis om als 

zelfstandige organisatie verder te kunnen blijven gaan.  

 

dringen door efficiënter te 

plannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


