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1 Uitgangspunten van de verslaggeving 

 

Mission statement 
Dicht bij mensen, ver in zorg is de ambitie, die IrisZorg drijft. IrisZorg biedt perspectief aan 
kwetsbare mensen met complexe problemen waaronder veelal verslavingsproblemen. We 
gaan hierbij uit van de mogelijkheden en wensen van de cliënt met als doel de kwaliteit van 
leven te verbeteren. Samen met cliënten werken we aan praktische oplossingen die 
uitzicht en vertrouwen bieden. Cliënten ervaren ons als helder, betrokken en deskundig. 
De medewerkers van IrisZorg zijn betrokken en deskundig in maatschappelijke 
ondersteuning en verslavingskunde. Ze maken gebruik van diverse programma’s voor 
preventie, opvang, ondersteuning, reclassering, behandeling en herstel. De organisatie 
biedt hen een veilige en inspirerende werkomgeving (mission statement, Perspectief 2009-
2011, strategisch concern beleidsplan, juni 2009; zie ook hoofdstuk 4).  

Het verslagjaar in een notedop 
2009 stond voor de organisatie in het teken van enerzijds ‘het huis verder op orde 
brengen’, anderzijds van bestendiging en vernieuwing. De jaren 2007 en 2008 waren de 
jaren van fusie en daaruit voortvloeiende integratie van organisatieonderdelen en 
bedrijfsprocessen. In het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet in het volledig op orde 
krijgen van de financiële huishouding van de organisatie, die in zijn huidige samenstelling 
pas drie jaar bestaat. Gezien het financiële resultaat over 2009 zijn we daarin geslaagd. 
Anderzijds is de organisatie na het jaar 2008 in kalmer vaarwater gekomen: alle aandacht 
is gericht op zorg en vernieuwing van zorg. De eigen interne keten komt geleidelijk aan tot 
stand, er zijn diverse nieuwe projecten en voorzieningen in 2009 gestart, nieuwe 
toelatingen zijn verkregen en een aantal initiatieven en projecten staan voor 2010 op stapel 
(zie paragrafen 4.2 en 4.3). 

Uitgangspunten verslaglegging 
Het jaardocument 2009 is een verslag op concernniveau, opgesteld volgens de  
voorschriften van het jaardocument maatschappelijke verantwoording (bron:  
www.jaarverslagenzorg.nl). Verantwoording in het verslag geschiedt geïntegreerd voor de 
cure (behandeling) én de care (opvang) binnen IrisZorg. Daar waar dit (nog) niet mogelijk 
was als gevolg van uiteenlopende verantwoordingseisen of verschillende 
financieringsregiems, wordt dit in het verslag aangegeven. 
Met dit document komt IrisZorg tegemoet aan de verantwoordingseisen zoals die in het 
kader van wetgeving van toepassing zijn (WTZi, Kwaliteitswet Zorginstellingen, Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen, 
Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wet Openbaarheid uit Publieke 
middelen gefinancierde Topinkomens). Daarmee voldoet dit verslag aan de eisen van een 
aantal stakeholders (zorgkantoren, zorgverzekeraars, IGZ, Ministerie van Justitie in het 
kader van forensische zorg, verplichtingen in het kader van statische registraties). IrisZorg 
kent ook een aantal stakeholders voor wie het jaardocument als wettelijk 
verantwoordingskader (nog) niet van kracht is. Het gaat hierbij vooral om 
centrumgemeenten, van wie IrisZorg subsidie in het kader van de WMO ontvangt. Ook aan 
deze stakeholders zal dit verslag als verantwoording worden aangeboden. De 
verantwoording aan centrumgemeenten zal worden aangevuld met afzonderlijke 
inhoudelijke en/of cijfermatige verslaglegging, wanneer zulks is vastgelegd in met 
gemeenten afgesloten prestatiecontracten. IrisZorg heeft in zijn werkgebied van doen met 
acht centrumgemeenten. Afzonderlijk wordt ook - indirect via de Stichting 
Verslavingsreclassering GGZ Nederland - verantwoording afgelegd aan het Ministerie van 
Justitie die de verslavingsreclasseringsactiviteiten financiert. 
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Het jaardocument kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. 
De secretaris van de Raad vervulde hierbij de coördinerende rol. 
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2 Profiel van de organisatie 

 

2.1 Algemene identificatiegegevens  

Algemene identificatiegegevens 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting IrisZorg 
Adres Postbus 351, Kronenburgsingel 545 
Postcode 6800 AJ, 6831 GM 
Plaats Arnhem 
Telefoonnummer 026 - 845 11 00 
Identificatienummers NZa 
 

120-611 (zorgkantoor Arnhem Menzis) 
120-706 (zorgkantoor Nijmegen VGZ)  
120-707 (zorgkantoor Apeldoorn/Zutphen, Agis) 
120-708 (zorgkantoor Midden IJssel, Salland) 
120-1971 (zorgkantoor Zwolle, Achmea Flevoland) 
450-1018 (zorgverzekering Menzis/UVIT) 

Nummer Kamer van Koophandel 
(BRZA, Basisregistratie zorgaanbieders) 

09156820 

E-mailadres iriszorg@iriszorg.nl 
Internetpagina www.iriszorg.nl 

  
2.2 Structuur van het concern 

De stichting IrisZorg werd op 31-12-2006 opgericht. De stichting is de rechtsopvolger van 
de stichting Arcuris-De Grift (opgericht als bestuursstichting op 30-12-2005), de stichting 
Arcuris en de stichting De Grift. 

Gegevens 

Structuur van het concern IrisZorg 
Juridische structuur Stichting 
Verantwoordelijkheidsverdeling Raad van Bestuur: 

bestuurlijke eindverantwoordelijkheid 
Raad van Toezicht: 
integraal toezicht 

Organisatiestructuur Raad van Bestuur  
Vijf uitvoerende clusters (zorgeenheden) 
Vier ondersteunende centrale diensten en 
bestuursondersteuning 
(zie volgende pagina voor organisatiestructuur) 

Besturingsmodel Raad van Toezicht - Raad van Bestuur 
Raad van Bestuur - directies clusters: 
contractmanagement 

Toelatingen  Verblijf met behandeling voor verzekerden met 
psychiatrische aandoening (specificatie: 
verslaafden) 
Verblijf met behandeling voor verzekerden met 
psychiatrische aandoening (specificatie: 
dubbele diagnose) 
Verblijf met behandeling voor verzekerden met 
psychiatrische aandoening (specificatie: 
forensische psychiatrie voor verslaafden) 
Verblijf met behandeling voor verzekerden met 
psychiatrische aandoening (specificatie: 
beschermd wonen) 
Verblijf zonder behandeling (kleinschalige 
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woonvoorziening/beschermd wonen/licht 
verblijf) 

Medezeggenschapsstructuur Wettelijke medezeggenschapsorganen: 
Ondernemingsraad (WOR) 
Cliëntenraad (WMCZ) 
Medezeggenschap is centraal (OR) en 
decentraal (CR) belegd 

 

Organogram IrisZorg 

 

Apeldoorn/Beekber-  Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel, Arnhem, Nijmegen,  Arnhem 
gen, Deventer, Lely- Doetinchem Afferden Wolfheze en poli- Werk wordt (deels) 
stad, Nunspeet,   klinieken in Ede, decentraal, in 
Harderwijk   Doetinchem, Tiel, regio’s uitgevoerd 
  Groenlo, Zevenaar 

 
In 2009 is de organisatorische structuur op drie punten aangepast: 
1. de functies financiën, control en informatisering zijn onder deze naam (FCI) in één dienst 

samengevoegd. Daarmee is de zelfstandige dienst Financiële Zaken opgehouden te 
bestaan; 

2. onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een stafdienst 
Vastgoed geplaatst. De functie vastgoed was voorheen gepositioneerd in de Facilitaire 
Dienst; 

3. per 1 januari 2010 is de naam van de afdeling Preventie & Monitoring veranderd in 
afdeling Preventie. De functie monitoring is overgeheveld naar de dienst Onderzoek & 
Ontwikkeling. 

Deze organisatorische aanpassingen staan uitgebreider beschreven in paragraaf 4.2.5. 

In de primaire organisatiestructuur is een mix van regionale en functionele indeling 
toegepast. Er is een functionele verdeling langs de lijn behandeling (WGBO) en 
reclassering enerzijds en anderzijds de overige zorg & activiteiten (opvang, woonzorg, 
werkactiviteiten). In het cluster Behandeling en Reclassering zijn alle behandel- en 
reclasseringsactiviteiten ondergebracht: drie klinieken (kliniek Arnhem, Dubbel 
Diagnosekliniek in Wolfheze, Intramuraal Motivatiecentrum in Nijmegen), zeven 

Ondernemingsraad

Centrale ondersteunende diensten:
Financiën,Control&Informatisering,

Facilitaire Dienst, HRM,
Onderzoek&Ontwikkeling

Bestuursondersteuning:
bestuurssecretariaat,

PR & Communicatie, Vastgoed,
bestuurssecretaris, adviseur

Eerste
geneeskundige

Cluster
Regio Noord

Afdelingen: 7

Cluster
Regio Midden

Afdelingen: 7

Cluster
Regio Zuid

Afdelingen: 8

Cluster
Behandeling & Reclassering

Afdelingen: 10

Afdeling
Preventie

Afdeling: 1

Raad
van

Bestuur

Cliëntenraad

Raad
van

Toezicht
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poliklinieken en een afdeling reclassering met teams in Nijmegen en Arnhem. Opiaatpoli’s 
(methadonbehandeling en heroïnebehandeling) maken deel van de poliklinieken uit.    
Er zijn drie regionale clusters: 
- Noord (Apeldoorn, Beekbergen, Deventer, Lelystad, Harderwijk en Nunspeet) 
- Midden (Arnhem, Ede, Doetinchem) en 
- Zuid (Nijmegen, Tiel, Afferden). 
In de regionale clusters zijn de opvangvoorzieningen (maatschappelijke opvang, 
crisisopvang, verslavingsopvang), woonzorg en werk- en activiteitenprojecten gebundeld. 
De regionale clusters zijn voor een deel geografisch en voor een deel naar duur, intensiteit 
of aard (functie) van zorg of activiteit geordend.   
De clusters worden geleid door twee directeuren (voor zorg en bedrijfsvoering). De 
directeuren leggen op basis van contractmanagement verantwoording af aan de Raad van 
Bestuur. Hiervoor worden periodiek verantwoordingsrapportages opgesteld. 
Binnen het cluster Behandeling & Reclassering is een hoofd behandeling aangesteld. Deze 
functionaris legt verantwoording af aan de directeur van het cluster.   
De clusters zijn georganiseerd in afdelingen. Managers geven leiding aan de afdelingen. In 
totaal zijn er 33 afdelingen in het primaire proces. Op een aantal plekken in de organisatie 
geven managers leiding aan meerdere afdelingen. Een aantal afdelingen is verder 
opgedeeld in teams. Eén afdeling, Preventie, is rechtstreeks onder de Raad van Bestuur 
gepositioneerd. 
 
2.3 Kerngegevens 

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

IrisZorg heeft een breed aanbod voor zorg, opvang, verslavingsbehandeling, begeleiding, 
reclassering, wonen en werken/activering. Daarnaast richt IrisZorg zich op het voorkomen 
van middelenmisbruik en verslavingsproblemen door middel van voorlichting, preventie, 
advies, training en monitoring (onderzoek naar regionale trends in middelengebruik). 
Tevens is IrisZorg een erkende organisatie voor verslavingsreclassering in het 
arrondissement Arnhem.  

Nadere typering 

Zorgtypering Instelling voor verslavingszorg: 
- klinische en ambulante zorg (cure) 
- verslavingsreclassering, forensische zorg 
- verslavingspreventie en -voorlichting 
Instelling voor opvang en wonen: 
- crisisopvang 
- maatschappelijke opvang dak- en thuislozen 
  (nacht- en dagopvang) 
- opvang jeugdigen 
- opvang verslaafden 
- wonen (beschermd wonen, begeleid wonen) 
Activering en reactivering: 
- werkprojecten, rehabilitatietrajecten 

Zorgfuncties - Huishoudelijke verzorging 
- Persoonlijke verzorging 
- Verpleging 
- Ondersteunende begeleiding 
- Activerende begeleiding 
- Behandeling 
- Verblijf (AWBZ) 

Doelgroepen Dak- en thuislozen 
Zwerfjongeren 
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Personen in maatschappelijke crisis 
(huisvesting, psychosociaal) 
Personen met afhankelijkheidsproblematiek 
(middelen, gedrag) 
Justitiabelen met afhankelijkheidsproblematiek 
Jeugdigen met risicovol gebruik van middelen 
en/of gedrag 

 
Toelatingen 

Psychiatrische aandoening (verslavingszorg) 161 (incl. 24 dubbel diagnose) 
Psychiatrische aandoening (beschermd wonen)  44 
Verblijf (verblijf zonder behandeling) 264 
Forensische zorg 34 
Totaal aantal bedden 503 

 
Het betreft de toelatingen die tot en met 31 december 2009 zijn verstrekt. Een aantal van 
deze toelatingen was op de genoemde datum nog niet geëffectueerd (91). 
 
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

De gegevens in deze paragraaf zijn opgesplitst naar verslavingszorg (GGZ) en 
maatschappelijke opvang (WMO). Er worden ook cijfers voor reclassering en preventie 
gepresenteerd. Allereerst worden echter zorggegevens op concernniveau weergegeven. 
 
2.3.2.1 IrisZorg totaal 

Kerngegevens cure (behandeling) en care (opvang, wonen en werken) 

Kerngegevens Aantal/bedrag 

Cliënten    

Aantal cliënten verslavingszorg in zorg/behandeling in het verslagjaar  6.189 

Aantal cliënten in opvang, wonen en werken over het gehele verslagjaar (1)  5.355 

Aantal cliënten reclassering over het gehele verslagjaar      945 

Totaal (2): 12.489 

Capaciteit  

Aantal beschikbare bedden per einde verslagjaar, inclusief beschermd wonen    145 

Capaciteit crisisopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar   151 

Capaciteit nachtopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar    216 

Capaciteit begeleid wonen in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar    324 

Capaciteit 24 uurs woonzorg in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar    304 

Totale capaciteit bedden (behandeling en verblijf) per einde 2009 1.140 

Capaciteit dagopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar    938 

Personeel  

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (3) 1.295   

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (3)     1.012,1  

Bedrijfsopbrengsten  

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar 79.786.975 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 41.096.822 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 38.690.152 
(1) Het gaat niet om unieke personen, maar om het aantal personen dat van alle voorzieningen in de opvang, wonen en werken gebruik 

heeft gemaakt. Omdat het vaak om ketenzorg gaat, maken meerdere cliënten gebruik van meer dan een voorziening (wonen, maar 
bijvoorbeeld dag- of werkactiviteiten). 

(2) Het gaat niet om unieke personen, zie 11 
(3) Conform de in Statistiek Personeelssterkte (CBS) opgenomen aantallen personeelsleden en fte personeelsleden in loondienst. 
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2.3.2.2 Behandeling (cure) 

Kerngegevens behandeling 

Kerngegevens Aantal/bedrag 

Cliënten   

Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar  3.707  (1) 

Capaciteit  

Aantal beschikbare bedden per einde verslagjaar, inclusief beschermd wonen   145  (2) 

Waarvan deeltijdplaatsen - 

Waarvan beschermd wonen 8 

Productie  

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s (instellingsregistratie) 5.272 

Aantal in verslagjaar afgesloten DBC’s (instellingsregistratie) 4.844 
Aantal verzorgingsdagen inclusief beschermd wonen exclusief BOPZ in 
verslagjaar 46.670 

Waarvan verzorgingsdagen beschermd wonen Zie tabel care 

Aantal behandelingen in verslagjaar 21.661 

Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar - 

Aantal ambulante contacten in verslagjaar 100.477 

Personeel  

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar  655 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar  519,2 

Bedrijfsopbrengsten  

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar 22.667.907 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 22.352.809 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 315.098 
(1) Het aantal in het verslagjaar behandelde cliënten bedroeg: 6189. 
(2) Het aantal beschikbare bedden is gelijk aan het aantal bedden, dat daadwerkelijk in gebruik was per einde verslagjaar. Niet opgenomen 

in dit aantal zijn 24 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische aandoening (verblijfsspecificatie: forensische psychiatrie voor 
verslaafden). Hiervoor is in oktober 2009 een toelating verkregen. Deze toelating is nog niet geëffectueerd. 

 
2.3.2.3 Opvang, wonen en werken (care) 

Kerngegevens opvang, wonen en werken 

Kerngegevens Aantal/bedrag 
Cliënten (1)  
Aantal cliënten crisisopvang in het verslagjaar   768 
Aantal cliënten nachtopvang in het verslagjaar   943 
Aantal cliënten dagopvang in het verslagjaar (2) 2.096 
Aantal cliënten begeleid wonen (3)   586 
Aantal cliënten 24-uurs woonzorg in het verslagjaar (4)    411 
Aantal cliënten outreaching over het gehele verslagjaar   511 
Totaal aantal cliënten in het verslagjaar    5.355 (5) 
Capaciteit  
Capaciteit crisisopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar   151 
Capaciteit nachtopvang in beschikbare plaatsen per eind verslagjaar   216 
Capaciteit dagopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar   938 
Capaciteit begeleid wonen (6)   324 
Capaciteit 24-uurs woonzorg in beschikbare plaatsen (7)   304 
Totale capaciteit begeleid wonen, woonzorg, crisisopvang, dag-, nachtopvang (7) 1.976 
Productie  
Aantal uren dagactiviteiten 155.093 
Aantal uren activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleging en 
persoonlijke verzorging 

 
183.957 

Aantal cliëntdagen crisisopvang, nachtopvang en woonzorg in het verslagjaar  
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(verzorgingsdagen) 317.681 
Personeel  
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar  640 
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 492,9 
Bedrijfsopbrengsten  
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 57.119.068 
(1) Het gaat om het aantal unieke cliënten per zorgfunctie. Er worden zes functies onderscheiden: crisisopvang, nachtopvang, dagopvang, 

begeleid wonen, (24-uurs)woonzorg en outreachende activiteiten. 
(2) Onder dagopvang wordt verstaan: allerlei vormen van dag- en werkactiviteiten. 
(3) Bij begeleid wonen is niet voortdurend zorg aanwezig. Dit kan variëren van enige uren per dag tot eens per week of twee weken 

(preventieve woonbegeleiding).  
(4) Woonzorg bestaat uit vormen van wonen waarbij 24-uurs zorg aanwezig is. 
(5) Het gaat niet om unieke cliënten, maar om het totaal aantal cliënten dat in 2009 gebruik heeft gemaakt van alle voorzieningen in de care. 
(6) In deze capaciteit zijn alle vormen van begeleid wonen, waarvan IrisZorg eigenaar of huurder is, geteld. Huurt cliënt zelf de woonruimte, 

dan is deze niet meegerekend bij de capaciteit. 
(7) Van de 628 bedden woonzorg & begeleid wonen beschikken 278 over een AWBZ-toelating (verblijf en beschermd wonen). 

 
2.3.2.4 Reclassering 

IrisZorg beschikt over een reclasseringserkenning voor het arrondissement Arnhem. Bij de 
uitoefening van de reclasseringstaken beperkt IrisZorg zich tot verslaafde reclassenten, 
zulks overeenkomstig de op landelijk niveau tussen de reclasseringsinstellingen 
(Reclassering Nederland, Leger des Heils, Stichting Verslavingsreclassering GGZ 
Nederland) vastgelegde afspraken. 

Reclasseringsproductie 2009 

Kerngegevens Aantal 

Reclasseringsproducten    

Vroeghulp 239 

Vroeghulpinterventie 186 

Voorlichtingsrapport 346 

Adviesrapport 232 

Maatregelrapport    6 

Werkstraf individueel 151 

Werkstraf groep 123 

Leerstraf   3 

Gedragsinterventie  26 

Diagnose 209 

RISC 321 

Toezicht 656 

Toeleiding zorg 277 

Casemanagement  27 

Intensief toezicht  14 
 

Cliënten 

Kerngegevens Aantal 

Cliënten    

Aantal reclasseringscliënten in het verslagjaar 945 
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2.3.2.5 Preventie 

Productie preventie en monitoring  

Kerngegevens Aantal 

Producten    

Eenmalige voorlichtingsbijeenkomsten   365 

Cursusbijeenkomsten   181 

Advies en beleidsadvisering   287 

Netwerkbijeenkomsten   228 

Informatieverstrekking   690 

Totaal 1.751 

Overige activiteiten:  

Spreekuur drugstestservice     49 

Monitoring (onderzoek, presentatie, advies en publicaties)       4 
Publicaties 
(onder invloed onderweg, lesbrief, Iriscopie, nieuwsbrief infectieziekten)        5 
 
Activiteiten op het gebied van verslavingspreventie en –voorlichting worden in de regio’s 
Midden (Gelderland-Midden) en Zuid (Gelderland-Zuid) uitgevoerd. Deze activiteiten 
worden gefinancierd door de vier centrumgemeenten in dit gebied (Arnhem, Doetinchem, 
Ede en Nijmegen).  
 
2.3.3 Werkgebieden  

Het werkgebied (WMO) van IrisZorg omvat in totaal 66 gemeenten, waarvan 55 in de 
provincie Gelderland, 3 in de provincie Overijssel, 4 in de provincie Flevoland, 2 in de 
provincie Utrecht en eveneens 2 in de provincie Limburg. Deze 66 gemeenten telden per 1 
januari 2009 samen 2.462.543 inwoners1.  

Verslavingszorg en -preventie worden aangeboden in 45 gemeenten (41 in Gelderland, 2 
in Limburg en 2 in Utrecht) met in totaal 1.487.425 inwoners per 1 januari 2009. 

Reclassering wordt verzorgd in het arrondissement Arnhem (in totaal 34 gemeenten, met 
1.177.239 inwoners per 1 januari 2009). 

IrisZorg beschikt over vestigingen in meer dan 90 verschillende locaties in 19 gemeenten 
(20 plaatsen). In sommige locaties zijn meerdere panden of voorzieningen gevestigd. Twee 
grote complexen met veel voorzieningen bevinden zich in Apeldoorn (Het Hoogeland in 
Beekbergen) en Nijmegen (De Hulsen). 

                                                
1  De inwoneraantallen zijn gebaseerd op gemeentelijke bronnen (administraties van gemeenten). Tot het werkgebied worden ook de 

gemeenten Almere en Zutphen gerekend. Almere is de centrumgemeente voor (ook) Lelystad, waar IrisZorg een crisisopvang en begeleid 
wonen exploiteert. Tot 2004 was in Almere zelf ook een voorziening van een rechtsvoorganger (Arcuris) van IrisZorg gevestigd. Zutphen 
behoort eveneens tot het (welzijns-)werkgebied van IrisZorg. De mo-voorzieningen in Deventer, Apeldoorn en Nunspeet vangen ook 
inwoners van Zutphen op. Tot 2001 was er een eigen opvangcentrum van Arcuris in Zutphen gevestigd. 
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2.4 Belanghebbenden 

IrisZorg werkt op vele terreinen met diverse partners samen. Een globaal overzicht 
daarvan is in de volgende tabel opgenomen. 
 

Domeinen Soort samenwerkingspartners 

Brancheorganisaties GGZ Nederland 

 Federatie Opvang 

 MO Groep  

 Stichting Reclassering Nederland 

 Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland 

Cliënten/patiënten Landelijke, regionale en lokale cliëntenorganisaties 

 Zelfhulpgroepen 

Financiers Gemeenten 

 Ministerie van Justitie 

 Overige kapitaalverstrekkers (banken, diverse kleine financiers) 

 Provincie(s) 

 Zorgkantoren 

 Zorgverzekeraars 

Onderzoek Kenniscentra 

 Onderzoekscentra 

Opleiding Onderwijsinstellingen (VMBO/VWO, MBO, HBO, universitair) 

Overheid & overheidsinstanties Gemeenten 

 Inspecties 

 Ministeries (VWS, Justitie) 

 Overheidsorganen (autoriteiten, colleges, commissies) 

 Provincie(s) 

Veiligheid Forensische en penitentiaire instellingen 

 Openbaar ministerie 

 Politie 

 Reclassering 

Welzijn Gemeentelijke gezondheidsdiensten 

 Jeugd- en jongerenwerk 

 Opvangorganisaties  
 Maatschappelijk werk 

 Welzijnsorganisaties 

Werken & arbeids(re)integratie Centra voor Werk en Inkomen 

 Commerciële bedrijven (toelevering, aflevering) 

 Werkvoorzieningschappen 

Wonen Woningcorporaties 

Zorgverleners en -instellingen Algemene ziekenhuizen 

 Apothekers 

 GGZ-instellingen 

 Huisartsen 

 Jeugdzorg  

 LVG-sector 

 RIBW-en 

 Thuiszorg 

 Verpleeg- en verzorgingssector 

 Vrijgevestigde GGZ 
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Jaarlijks worden er met diverse partners nieuwe overeenkomsten of convenanten gesloten 
(zie daarvoor volgende subparagraaf maatschappelijke samenwerking).  

Maatschappelijke samenwerking 
Opvang en verslavingszorg zijn vormen van maatschappelijke zorg die volop in de 
samenleving staan. De meeste afnemers van de zorg van IrisZorg nemen dagelijks deel 
aan het maatschappelijke verkeer en maken gebruik van allerlei maatschappelijke 
instituties. Om tot een goede aansluitende zorg te komen is het noodzakelijk om ketens 
met andere zorgaanbieders en met aanbieders van maatschappelijke diensten als wonen 
en arbeid te vormen. In totaal is IrisZorg partij in meer dan 75 formele 
samenwerkingsverbanden (convenanten, overeenkomsten). Ook wordt samenwerking 
gezocht en worden afspraken gemaakt met lokale overheden en omwonenden van 
voorzieningen omwille van afstemming ten aanzien van voorzieningen (o.m. met het oog 
op mogelijke overlast). Het gaat om verbanden op wijk -, stadsdeel -, lokaal -, regionaal - 
en soms landelijk niveau. 
In 2009 werd een aantal nieuwe samenwerkingsovereenkomsten aangegaan2. De 
belangrijkste daarvan zijn: 
- overeenkomst consortium Forensisch Zorg Netwerk (IrisZorg, De Gelderse Roos, 
Pompestichting) 

- samenwerkingsovereenkomst Kairos-IrisZorg (ambulante forensische zorg) 
- samenwerkingsovereenkomst met Portaal (woningcorporatie in o.m. Arnhem en 
Nijmegen) 

- vernieuwde overeenkomst met BREED (werkvoorzieningschap Nijmegen) 
- samenwerkingsconvenanten verwijsindexen regio’s Arnhem, Nijmegen, Rivierenland, 
Achterhoek en Oost-Veluwe/Midden-IJssel 

- (samenwerkings)convenanten maatschappelijke zorg regio Arnhem 2009-2014, overleg 
12+ Zevenaar, zwerftafel jongeren Arnhem  

- overeenkomsten op gebied van preventie: deelname aan Unityproject, 
alcoholmatigingsproject regio Nijmegen en politiedistrict Rivierenland (= deel regio 
Arnhem)  

- privacyregelingen zorgmonitor Achterhoek, monitorprojecten NISPA & database Bergop, 
centrale toegang Arnhem, casusoverleg huiselijk geweld veiligheidshuis West-Veluwe 
vallei, gegevensuitwisseling maatschappelijke opvang Oost-Veluwe. 

IrisZorg participeert in twee kennis- en onderzoekscentra (Kenniscentrum Opvang & 
OGGZ, Nijmegen Institute for Science-Practitioners in Addiction –NISPA-) en werkt mee 
aan initiatieven voor inhoudelijke verbetering van de kwaliteit van de zorg (project 
Resultaten Scoren van GGZ Nederland).   

Bestuurlijke samenwerking 
Op bestuurlijk niveau werd er in 2009 deelgenomen in zes samenwerkingsverbanden: 
bestuur NISPA, algemeen bestuur van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ 
Nederland, de gebruikersvereniging USER, bestuur van de stichting Omnizorg Apeldoorn, 
bestuur van de stichting Beheer en Administratie van Gelden van Cliënten uit de 
Maatschappelijke Zorg (voorheen: Stichting Cliëntenadministratie IrisZorg), het bestuur van 
de stichting Cliënteninitiatieven Nijmegen en Stichting Praktijkopleidingen Oost Nederland 
(instituut voor postdoctorale opleidingen voor klinische en gezondheidspsychologen).  

Financiering 
Voor de WMO-gefinancierde zorg had IrisZorg met acht centrumgemeenten van doen. 
Voor de AWBZ-gefinancierde zorg was IrisZorg in 2009 op vijf zorgkantoren aangewezen. 

                                                
2  In dit overzicht zijn geen ‘commerciële’ contracten opgenomen. Jaarlijks worden tientallen contracten met diverse dienstverleners (o.a. 

advisering, inhuur tijdelijk personeel) en leveranciers afgesloten. 
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Twee zorgverzekeraars kochten namens alle zorgverzekeraars bij IrisZorg voor de DBC-
gefinancierde zorg in. Reclassering en forensische zorg werden bekostigd door het 
Ministerie van Justitie. Daarnaast stelden nog tientallen financiers (vooral gemeenten) 
projectmatig of structureel middelen beschikbaar. 
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3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 

 

De stichting IrisZorg is op 1 januari 2007 ontstaan na juridische fusie van de stichtingen 
Arcuris (maatschappelijke opvang) en De Grift (verslavingszorg). Naast IrisZorg zijn er drie 
andere stichtingen waarvoor bestuurlijk verantwoordelijkheid wordt gedragen door de Raad 
van Bestuur van stichting IrisZorg: 
-  stichting Modeltuinen; 
-  stichting Werkplaats De Hulsen; 
-  stichting Welzijn Arnhem (SWA)3. 

De jaarrekeningen van de stichtingen Werkplaats De Hulsen en Welzijn Arnhem zijn 
geconsolideerd in de jaarrekening van stichting IrisZorg. De activiteiten en daarmee ook 
het personeel van de stichting Modeltuinen komen geheel ten laste van stichting IrisZorg. 

Deze juridische structuur vloeit voort uit de historie en is omwille van onder meer 
wetgevingsoverwegingen (stichting De Hulsen) en fiscale redenen vooralsnog in stand 
gebleven. In de voorgaande jaren heeft een eerste oriëntatie over een aanpassing van 
deze juridische structuur plaatsgevonden. Vooralsnog bestaat er geen noodzaak tot 
wijziging. 

Stichting IrisZorg heeft een deelneming in RoderSana Holding B.V. te Oirschot. Dit bedrijf 
is de eerste instelling in Nederland voor behandeling van problemen op het gebied van 
leefstijlproblemen. RoderSana biedt zowel ambulante alsook klinische programma’s aan. 
Naast IrisZorg zijn er andere deelnemende partners (GGZ- en verslavingszorginstellingen, 
particuliere investeerder).  
 

3.1 Bestuur en toezicht 

3.1.1 Normen voor goed bestuur 

De stichting wordt statutair bestuurd door de Raad van Bestuur. Deze raad legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de twee organen, ook ten opzichte van elkaar, zijn vastgelegd in de statuten en in 
reglementen. Het reglement van de Raad van Toezicht is in 2008 bijgesteld, het reglement 
van de Raad van Bestuur dateert uit 2007. 
De Raad van Toezicht laat zich in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak leiden 
door de uitgangspunten van de zorgbrede Governance Code (2005). Statuten en 
reglement van de Raad van Toezicht zijn dan ook in overeenstemming met de Governance 
Code. In het reglement zijn naast de positie ten opzichte van de Raad van Bestuur onder 
meer de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad, het doel van het toezicht, 
het toezichthoudend instrumentarium, de vergaderwerkwijze, informatievoorziening door 
Raad van Bestuur, werkgeverschap van de Raad van Toezicht, eigen werkzaamheden, 
samenstelling, gedragsregels, werving/selectie/ voordracht/benoeming en herbenoeming 
en evaluatie vastgelegd. Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk ten opzichte 
van de Raad van Bestuur en ten opzichte van elkaar.  Er zijn geen directe belangen bij de 
instelling. De leden van de raad functioneren zonder last of ruggespraak. 
Naast een reglement is er een profielschets Raad van Toezicht opgesteld. In deze 
profielschets, opgesteld bij de bestuurlijke fusie in 2006, zijn de gewenste competenties 
(kennis- en ervaringsprofielen, maatschappelijke representativiteit) voor de raad 
vastgelegd. In 2008 is een afzonderlijke profielschets voor een lid van de raad met 
ondernemersachtergrond opgesteld. 

                                                
3  Deze beheersstichting is overgenomen bij de ontvlechting van stichting Passade. Bij de fusie van Arcuris en De Grift zijn ook de 

voorzieningen voor maatschappelijke opvang van stichting Passade (instelling voor zorg en welzijn in Arnhem en Nijmegen) overgenomen. 
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Eind 2009 is de Zorgbrede Governance Code na een evaluatie op onderdelen aangepast. 
De Raad van Toezicht zal in 2010 het eigen toezichthoudend kader aan de hand van de 
nieuwe code bespreken en zonodig bijstellen. 
 
3.1.2 Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor het bestuur van IrisZorg. 
Bestuurstaken en -verantwoordelijkheden, besluitvorming en werkwijze zijn vastgelegd in 
een reglement. In dit reglement is ook de verantwoording aan de Raad van Toezicht 
beschreven. De verantwoording over 2009 vond plaats aan de hand van door de Raad van 
Bestuur opgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde en meetbare prestatie-
indicatoren op een vijftal domeinen (cliëntperspectief, financieel perspectief, personeel, 
innovatie en kwaliteit).   
De Raad van Bestuur vergadert eens in de twee weken. 
De leden van de raad hebben in een portefeuilleverdeling taken vastgelegd. In de praktijk 
ligt de nadruk op collegiaal bestuur en op goed overleg met de binnen IrisZorg 
functionerende adviesorganen (medezeggenschapsorganen, overleg van directies en 
dienstmanagers). 

Samenstelling Raad van Bestuur 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 
Dhr. drs. D.F.L. Olthof MHA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuilles: 
Zorg 
Ontwikkeling zorgbeleid 
Kwaliteitsbeleid 
PR en communicatie 
Bedrijfsvoering (p&c, ao/ic) 
Financiering (zvw/awbz) 
Cliëntenraad 
Directies (2), diensten (2) 
Contactpersoon voor RvT 
Financieel beleid 
(gezamenlijk) 
 

Voorzitter 
 
 

- voorzitter bestuur van Nijmegen Institute 
  for Scientist Practitioners in Addiction 
  (NISPA) 
- lid redactieadviesraad Psy, tijdschrift over 
  geestelijke gezondheid en verslaving 
- voorzitter Adviesraad Hogeschool Arn- 
  hem en Nijmegen, afdeling MWD (Maat- 
  schappelijk Werk en Dienstverlening) 
- lid Raad van Advies ‘Lectoraat Professio- 
  nalisering van agogische beroepen’ van 
  de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (tot 
   juni 2009) 
- secretaris/penningmeester Stichting 
  Praktijkopleidingen Oost Nederland 
  (instituut voor postdoctorale opleidingen 
  voor gezondheids- en klinische 
  psychologen, aan de Radboud 
  Universiteit Nijmegen) 
- lid commissie Financiering & Bekostiging 
  van GGZ Nederland 
- bestuurslid Stichting Preventie en  
  Innovatie Gezondheidszorg (Nijmegen) 
- lid bestuur Stichting Fonds Studentenpers 
  Nijmegen 

Dhr. W.J. Foppen MSM 
 
Portefeuilles: 
Personeelsbeleid 
Facilitair beleid 
Vastgoed 
ICT 
Preventie 
Reclassering 
Financiering (WMO, justitie 
en overig) 
Ondernemingsraad 

Lid 
 
 

- lid algemeen bestuur Stichting Versla- 
  vingsreclassering GGZ Nederland 
- lid bestuur stichting Omnizorg Apeldoorn 
- lid commissie strategiebepaling Federatie 
  Opvang 
- lid adviesraad masteropleiding CHE 
- assessor lectoraat Zorgmanagement 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen 
- lid bestuur stichting Beheer en 

Administratie van Gelden van Cliënten uit 
de Maatschappelijke zorg 
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Directies (2), diensten (2) 
Financieel beleid 
(gezamenlijk) 

 
Ten aanzien van het vervullen van nevenfuncties wordt de zorgbrede governancecode 
gevolgd. Voor geen van de nevenfuncties wordt bezoldiging verkregen. 

Bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur zijn volgens en 
binnen de normen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren vastgelegd. 
Het functioneren van de Raad van Bestuur en de individuele leden wordt jaarlijks door de 
Raad van Toezicht geëvalueerd. 
 
3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) 

Samenstelling 
In de samenstelling van de raad is in 2009 één wijziging opgetreden. In januari is dhr. ir. 
W.A.B. Muilenburg tot de raad toegetreden. Hij is eind november vanwege de aanvaarding 
van een bestuurlijke functie bij een zorginstelling in de regio uit de raad teruggetreden. 
 
In de tabel is de samenstelling van de raad per 31 december 2009 weergegeven. 

Samenstelling Raad van Toezicht 

Naam Aandachtsgebied Functie en nevenfuncties 
Mevr. M.J. Louppen-Laurant 
 
 
 
 
Datum eerste benoeming: 
2000 
(rechtsvoorganger IrisZorg) 
 
Benoemingstermijn: 
t/m 29-03-2010 
(tweede termijn) 

Voorzitter 
 
 
 

Functie: 
consultant publieke sector, 
associé bij Capgemini Nederland, 
docent Saxion Hogeschool 
Relevante nevenfuncties: 
-  lid Raad van Toezicht Sizadorp-

groep, instellingen voor lichamelijk 
en verstandelijk gehandicapten 

- voorzitter Raad van Toezicht 
Bureau Jeugdzorg Provincie 
Overijssel 

- voorzitter bestuur Telefonische 
Hulpdiensten Gelderland  

Dhr. drs. G.E.W. Prick 
 
 
 
 
Datum eerste benoeming: 
2003 
(rechtsvoorganger IrisZorg) 
 
Benoemingstermijn: 
t/m 31-12-2010 
(tweede termijn) 

Vicevoorzitter 
 
 

Functie: 
burgemeester gemeente Groesbeek 
Relevante nevenfuncties: 
- lid Raad van Toezicht stichting 

Universitair Long Centrum 
Dekkerswald  

- voorzitter stichting Katholieke 
Herstellingsoorden Dekkerswald 

- voorzitter stichting Support 
- voorzitter Raad van Toezicht Anti- 

Discriminatie Bureau Regio Gelder- 
  land-Zuid   

Mevr. C.A.M. Bongers van 
Hekezen 
 
Datum eerste benoeming: 
16-06-2008 

 
 

Functie: 
zelfstandig ondernemer 
(directeur/eigenaar bedrijf) 
Relevante nevenfuncties: 
- voorzitter bestuur Stedelijk 
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Benoemingstermijn: 
t/m 31-12-2011 
(eerste termijn) 

Jongerencentrum Staddijk, 
Nijmegen 

- lid werkgroep Zorg PvdA Nijmegen 

Mevr. G. Bouman 
 
 
 
Datum eerste benoeming: 
2005 
(rechtsvoorganger IrisZorg) 
 
Benoemingstermijn: 
t/m 31-12-2012 
(tweede termijn) 

 
 

Functie: 
bestuurder Bureau Jeugdzorg 
Flevoland 
Relevante nevenfuncties: 
- lid van de landelijke stuurgroep 
Home-Start 

- lid internationaal bestuur Home-
Start (Londen) 

- lid van het dagelijks bestuur van 
de branche Jeugdzorg van de  
Maatschappelijke Ondernemers- 
groep 

Dhr. mr. A.G. Coumans 
 
Datum eerste benoeming: 
22-05-2008 
 
Benoemingstermijn: 
t/m 31-12-2011 
(eerste termijn) 

 Functie: 
raadsheer gerechtshof Arnhem, 
sector strafrecht 
Relevante nevenfuncties: 
- plaatsvervangend lid Raad voor 

Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming 

Dhr. drs. ir. J.M.F.D. de Valk, 
MBA 
 
Datum eerste benoeming: 
2004 
(rechtsvoorganger IrisZorg) 
 
Benoemingstermijn: 
t/m 31-12-2011 
(tweede termijn) 

 Functie: 
predikant. 
Voorheen: ondernemer, bedrijfsadvi-
seur, interim-manager 
Relevante nevenfuncties: 
- voorzitter bestuur Stichting Vrienden 

van de Daklozen 

 
Drie van de leden van de raad waren lid van de Raden van Toezicht van een van de 
fusiepartners van IrisZorg (De Grift resp. Arcuris). De bestuurlijke fusie van de 
rechtsvoorgangers vond per 1 januari 2006 plaats, de juridische fusie 1 januari 2007. 

Verslag 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en prestaties en vervult de taak van 
werkgever van de Raad van Bestuur. Hiertoe wordt de raad op verschillende manieren 
geïnformeerd door: 
- periodiek verstrekte managementinformatie-overzichten (in 2009 maandelijks) 
- jaarlijkse verantwoording van de Raad van Bestuur over de overeengekomen prestatie-

indicatoren 
- verantwoordingsdocumenten: jaardocument, jaarrekening en 
- periodiek overleg – in aanwezigheid van de Raad van Bestuur - met een aantal van 

belang zijnde functionarissen c.q. organen buiten en binnen de organisatie: 
! overleg met de accountant (jaarlijks eenmaal overleg met volledige Raad van 

Toezicht) 
! de financiële commissie en  
! de medezeggenschapsorganen (deelname aan de artikel 24-vergadering WOR).  

Een deel van de vergaderingen van de raad wordt voorafgegaan door werkbezoeken aan 
locaties. Daarbij wordt ook kennis gemaakt met de verantwoordelijke leidinggevenden 
(directies, soms ook afdelingsmanagement). 
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Er is in 2009 één nieuw lid tot de raad toegetreden. De werving heeft extern via een 
advertentie in een landelijk dagblad plaatsgevonden. Een voor dit doel samengestelde 
commissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en één lid van de Raad 
van Bestuur (als adviseur), heeft zorg gedragen voor de selectie. Aan de 
medezeggenschapsorganen is advies over de benoeming gevraagd. 

Eenmaal per jaar houdt de Raad van Toezicht een zelfevaluatie. In 2009 heeft de raad 
vooral stil gestaan bij de wijze waarop de toezichthoudende taak door de raad wordt 
uitgevoerd. Hierover is door de raad in een besloten vergadering gesproken. Een van de 
bij deze evaluatie gemaakte afspraken heeft  betrekking op de wijze van voorbereiding van 
vergaderingen met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft deze vergaderingen 
vanaf de evaluatie voorafgaand in eigen kring voorbereid. 
Ook beraadt de raad zich regelmatig over zijn eigen deskundigheid. Een evenwichtige 
combinatie van alle gewenste en noodzakelijke deskundigheden wordt bewaakt. Bij een 
nieuwe vacature wordt aan de hand van het bestaande profiel van de raad, maar ook aan 
de hand van bevindingen – uit evaluaties – acht geslagen op het behoud of aanpassing 
van de gewenste combinatie van deskundigheden en professionele achtergronden. 

Een commissie uit de raad voert de jaargesprekken met de Raad van Bestuur. 
Voorafgaand daaraan overlegt de raad in beslotenheid over het functioneren van de Raad 
van Bestuur. Van de uitkomst van de gesprekken wordt verslag aan de raad gedaan. 

Naast incidentele commissies (wervingscommissie(s)), beoordelingscommissie Raad van 
Bestuur, overlegcommissie met Ondernemingsraad (artikel 24-vergaderingen) is er één 
vaste commissie: de financiële commissie. Deze commissie, ingesteld  in 2008, bestaat uit 
twee leden van de Raad van Toezicht. De taak van de commissie is de Raad van Toezicht 
te ondersteunen door voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor de 
vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht te adviseren over het 
gevoerde financiële beleid en beheer. De commissie heeft geen eigen bevoegdheden tot 
het nemen van besluiten of vaststellen van documenten. De commissie heeft in het 
verslagjaar maandelijks met de Raad van Bestuur overleg gevoerd aan de hand van 
financiële rapportages. Daarnaast is de commissie betrokken geweest bij het vooroverleg 
met de externe accountant over de jaarrekening 2008. 

In 2009 heeft de raad zeven maal vergaderd: vijf reguliere vergaderingen en twee 
themavergaderingen. Het jaarlijks overleg van de raad met de accountant heeft 
plaatsgevonden bij de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2008. De 
themavergaderingen waren gewijd aan vastgoedbeleid en jeugdbeleid (bestaand beleid en 
te ontwikkelen beleid). 
In de reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht op gebruikelijke wijze kennis 
genomen van en van gedachten gewisseld over de voortgang van de zorg (productie, 
nieuwe voorzieningen en vormen van zorg), relevante interne ontwikkelingen (herinrichting 
organisatie, financiële functie), externe ontwikkelingen (veranderingen in 
financieringsstelsels) en de opzet en werking van de risicobeheersingsystemen. Tweemaal 
heeft een delegatie van de raad deelgenomen aan een zogenaamde artikel 24 
overlegvergadering (WOR) van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad. 
Een aantal vergaderingen is voorafgegaan door een werkbezoek aan een van de 
voorzieningen van IrisZorg (kliniek Arnhem, crisisopvang Nijmegen, polikliniek Veluwe-
Vallei, afdeling Preventie & Monitoring). 

De raad heeft de volgende besluiten genomen: 
- algemeen: strategisch concern beleidsplan 2009 – 2011, jaardocument (maatschappelijk 
verslag en geconsolideerde jaarrekening) 

- financieel: goedkeuring concernbegroting 2010, kredietovereenkomst met huisbankier 
- organisatie: herinrichting functies financiën, control & informatisering 
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- Raad van Toezicht zelf: aanpassing rooster van aftreden, wervingsprocedure nieuwe 
leden, benoeming lid van de raad, regeling honorering raad, reglement financiële 
commissie 

- diversen: goedkeuring besluit verkoop perceel grond bij IMC Nijmegen. 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een honorering. 
De regeling daarvoor is overeenkomstig de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) vastgesteld. 
 
3.2 Bedrijfsvoering 

In deze paragraaf komt de wijze waarop IrisZorg haar interne bedrijfsvoering en 
beheersing heeft ingericht aan de orde (beschrijving van systemen en processen). In het 
volgende hoofdstuk worden de resultaten van de bedrijfsvoering in 2009 in algemene zin 
uiteengezet (paragraaf 4.2.6). 

Besturingsmodel 
Het besturingsmodel van IrisZorg heeft als uitgangspunt dat door de Raad van Bestuur de 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de besturing van de clusters en diensten is 
belegd bij clusterdirecteuren en dienstmanagers. De kaders waarbinnen dit gebeurt zijn 
vastgelegd in managementcontracten, die de afspraken bevatten over de te leveren 
prestaties aan de hand van concreet meetbaar gemaakte kritische prestatie-indicatoren. 

In het besturingsmodel van IrisZorg staat contractmanagement centraal. Dit betekent dat 
clusterdirecteuren en dienstmanagers verantwoordelijk zijn voor de hen toebemeten  
processen binnen hun eigen bedrijfsonderdeel. Directeuren die een zorgproces aansturen 
zijn budgetverantwoordelijk; zij maken gebruik van de dienstverlening van de 
ondersteunende diensten. De kosten hiervan worden deels direct doorberekend en deels 
verrekend volgens vooraf afgesproken verdeelsleutels. 

Planning & Control cyclus 
Het langetermijnbeleid van IrisZorg is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2009 - 2011, 
met daarin vervat de missie en visie. Het korte termijnbeleid heeft een focus van één jaar. 
In de jaarlijkse kaderbrief van de Raad van Bestuur wordt het lange termijnbeleid vertaald 
in doelstellingen voor het komende jaar. De opdracht aan clusterdirecteuren en 
dienstmanagers is op basis hiervan jaarplannen en begrotingen te maken. Ook in de 
jaarplannen komt het directe verband tussen strategie, doelstellingen, activiteiten en 
resultaten tot uitdrukking. De afspraken die op basis van de jaarplannen worden gemaakt 
over de te leveren prestaties worden vastgelegd in managementcontracten. Door 
periodieke rapportages en de managementinformatiesystemen vindt monitoring plaats van 
de mate waarin de plannen worden gerealiseerd. Dit is de basis voor de 
concernverslaggeving en verantwoording aan stakeholders. Tevens wordt maandelijks aan 
de financiële commissie van de Raad van Toezicht gerapporteerd over de resultaten en 
over enkele kengetallen met betrekking tot het personeelsbestand. 
De planning & control cyclus van IrisZorg is vastgelegd in de notitie “Besturen en 
Beheersen”, vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 juli 2007. 
 
3.3 Cliëntenraad 

De medezeggenschapsstructuur voor cliënten bij IrisZorg bestaat uit een (centrale) 
cliëntenraad en drie regionale raden. Binnen de centrale cliëntenraad is eind 2008 een 
werkgroep voor het cluster Behandeling & Reclassering in het leven geroepen. De centrale 
cliëntenraad is samengesteld uit leden van de regionale raden. De regioraden zijn 
georganiseerd naar de indeling van de regionale clusters van IrisZorg (Noord, Midden en 
Zuid) en vertegenwoordigen de cliënten van die regio’s. De centrale raad telde aan het 
begin van het jaar 10 leden, een persoon heeft de raad in de loop van het jaar verlaten. 
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Deze structuur is sinds het bestaan ervan (juli 2007) weinig effectief gebleken. Daarom is 
in september 2009 besloten de medezeggenschap anders in te richten door de 
medezeggenschap te decentraliseren naar vier cliëntenraden, voor elke cluster één. 
Formele medezeggenschapszaken (adviesverzoeken) blijken in de praktijk vaak slechts 
een cluster te betreffen. Daar waar adviesaangelegenheden clusteroverschrijdend zijn, 
wordt in ad hoc vorm aan de vier raden gezamenlijk advies gevraagd. De herinrichting van 
de medezeggenschap is tijdelijk. In de loop van 2010 zal voor een nieuwe, meer definitieve 
structuur gekozen worden. 
Alle leden van de cliëntenraden zijn vrijwilligers en ontvangen voor hun 
raadswerkzaamheden een vaste maandelijkse (vrijwilligers)vergoeding. Ook beschikken de 
raden over kantoor- en vergaderfaciliteiten. 

De Cliëntenraad heeft in 2009 negen maal overleg gevoerd waarvan zesmaal met de Raad 
van Bestuur. Eén overleg met de Raad van Bestuur is alleen door de voorzitters van de 
raden gevoerd. De laatste twee vergaderingen (juli, september) waren 
evaluatiebijeenkomsten, waarin onder leiding van een externe consultant het functioneren 
van de medezeggenschapsstructuur centraal stond, welke heeft geresulteerd in 
herinrichting van de structuur. Na september is de centrale cliëntenraad niet meer 
bijeengeweest. 

Er is advies is gevraagd en uitgebracht over:  
- concernbegroting 2009 
- samenwerkingsconvenanten verwijsindexen regio Arnhem, regio Nijmegen en regio 
  Rivierenland 
- convenant overleg 12+ Zevenaar 
- convenant maatschappelijk zorg regio Arnhem 2009-2014 
- strategisch concern beleidsplan 2009-2011 
- convenant gegevensuitwisseling maatschappelijke opvang Oost-Veluwe 
- privacyreglement zorgmonitor Achterhoek 
- privacyreglementen monitorprojecten NISPA & database Bergop 
- privacyregeling centrale toegang Arnhem 
- samenwerkingsconvenant zwerftafel jongeren Arnhem 
- privacyreglement casusoverleg huiselijk geweld veiligheidshuis West-Veluwe Vallei 
- basisprotocol jeugdpreventienetwerk Neder-Betuwe. 
Over de volgende aangelegenheden is advies gevraagd, maar nog niet uitgebracht: 
- continuïteitsplan nieuwe influenza (Mexicaanse griep) 
- samenwerkingsovereenkomst Kairos-IrisZorg (ambulante forensische zorg) 
- samenwerkingsconvenant verwijsindex Achterhoek 
- convenant verwijsindex Oost-Veluwe/Midden-IJssel.  
 

3.4 Patiëntenvertrouwenspersonen 

Binnen IrisZorg wordt voor circa 6 uur per week de functie patiëntenvertrouwenspersoon 
vervuld door twee functionarissen. De patiëntenvertrouwenspersonen zijn in dienst van de 
landelijke Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) en zijn niet gebonden aan 
IrisZorg. De patiëntenvertrouwenspersonen opereren derhalve geheel onafhankelijk. De 
functie is van oorsprong gerelateerd aan de BOPZ-erkenning van IrisZorg. Consequentie 
hiervan is dat strikt gesproken de functie eigenlijk alleen voor de cliënten in de klinische 
verslavingszorg beschikbaar is. De patiëntenvertrouwenspersonen voeren hun functie 
evenwel ruimer uit en bieden voor zover mogelijk binnen het beperkte aantal beschikbare 
uren ook ondersteuning aan cliënten in de poliklinische zorg en in de vorm van advisering 
bij klachten ook aan cliënten in de voorzieningen voor opvang en wonen. Daarnaast 
kunnen cliënten van de poliklinieken en de opvang- en woonvoorzieningen gebruik maken 
van de landelijke helpdesk van de PVP (telefonisch of digitaal). Voor cliënten uit de opvang 
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blijkt deze mogelijkheid hoogdrempelig te zijn, hiervan wordt nauwelijks gebruik gemaakt. 
Aan het eind van het verslagjaar heeft wisseling van de patiëntenvertrouwenspersonen 
plaatsgevonden. 

Voor cliënten, met name uit de opvang- en woonvoorzieningen, staan nog een aantal 
andere opties voor ondersteuning bij klacht- en vertrouwensaangelegenheden open. Bij 
klachtzaken kan een beroep gedaan worden op de secretaris van de klachtencommissie 
(zie ook paragraaf 4.4.2). In een aantal voorzieningen kunnen cliënten een beroep doen op 
een geestelijk verzorger. In de grote mo-voorzieningen van IrisZorg in Nijmegen (De 
Hulsen) en Beekbergen (Het Hoogeland) zijn geestelijk verzorgers werkzaam. 
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4 Beleid, inspanningen en prestaties 

 

In het Strategisch Concern Beleidsplan Perspectief 2009 – 2011 (vastgesteld in juni 2009) 
zijn de missie en mission statement van IrisZorg vastgelegd. Dit plan geldt als leidraad 
voor het strategisch en zorginhoudelijk handelen. In het Strategisch Concern Beleidsplan 
worden de ambities van IrisZorg voor de komende jaren verwoord. De ambities sluiten 
nauw aan bij wat cliënten en samenleving van de instelling vragen en bij wat de 
medewerkers aan mogelijkheden en deskundigheden te bieden hebben. De ambities 
worden geformuleerd vanuit de perspectieven voor cliënten, medewerkers en samenleving 
en de consequenties daarvan voor de ontwikkeling van de organisatie en de 
bedrijfsvoering. 
 
Missie 
IrisZorg wil op de eerste plaats perspectief en vertrouwen bieden aan die mensen in het 
eigen werkgebied die aan de zijlijn dreigen te raken. Door oprecht begrip, door hen 
effectief te begeleiden naar (meer) zelfredzaamheid en door samen met cliënten te werken 
aan praktische oplossingen. Dat kan een bed zijn voor de nacht, maar evengoed een serie 
therapeutische gesprekken, een medische behandeling of intensieve psychosociale 
begeleiding in een van de poliklinieken of klinieken. Door de combinatie van 
verslavingszorg en maatschappelijke opvang kan IrisZorg meer betekenen voor de 
cliënten, maar ook voor hun omgeving. De medewerkers van IrisZorg zetten zich hiervoor 
dagelijks in. 
 
Mission statement 
IrisZorg biedt perspectief aan kwetsbare mensen met complexe problemen waaronder 
veelal verslavingsproblemen. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden en wensen 
van de cliënt met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren. Samen met cliënten wordt 
gewerkt aan praktische oplossingen die uitzicht en vertrouwen bieden. Cliënten ervaren 
IrisZorg als helder, betrokken en deskundig. De medewerkers van IrisZorg zijn betrokken 
en deskundig in maatschappelijke ondersteuning en verslavingskunde. Ze maken gebruik 
van diverse programma’s voor preventie, opvang, ondersteuning, reclassering, 
behandeling en herstel. De organisatie biedt hen een veilige en inspirerende 
werkomgeving. 

Het creëren van perspectief is het centrale streven van IrisZorg. Voor de motivatie van een 
cliënt en zijn directe omgeving is reëel uitzicht op verbetering en optimale individuele 
ontplooiing van groot belang. Dat is het ook voor de medewerkers die hun beroep in een 
veilige en inspirerende omgeving moeten kunnen uitvoeren. IrisZorg werkt niet geïsoleerd 
van de maatschappij, maatschappelijke zorg wordt voor en in samenwerking met de 
samenleving geboden. Daarom is het voor het draagvlak en de effectiviteit van de 
geleverde inspanningen van belang dat ook de samenleving als geheel perspectief ziet in 
het werk van IrisZorg. De missie van IrisZorg kan daarom kort worden verwoord als: 

Perspectief voor cliënten, medewerkers en samenleving. 
 
IrisZorg: een unieke combinatie 
IrisZorg ging in 2007 van start als een zorgorganisatie waarin maatschappelijke opvang en 
verslavingszorg hand in hand gaan. IrisZorg is een jonge en in het Nederlandse 
zorglandschap unieke combinatie, maar gebouwd op het stevige fundament van een halve 
eeuw ervaring in verslavingszorg en meer dan een eeuw ervaring met maatschappelijke 
opvang. Door de unieke combinatie van behandelmogelijkheden en maatschappelijke 
ondersteuning kan IrisZorg een breed pakket aan zorg verwezenlijken. De organisatie 
functioneert voor een omvangrijke regio als specialist op het gebied van behandeling van 
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verslavingsproblemen. Daarnaast wordt een scala aan activiteiten geboden op het gebied 
van maatschappelijke ondersteuning, reclassering, preventie, voorlichting en monitoring. 

De organisatie is gericht op personen die voor korte of langere tijd hulp nodig hebben om 
hun vermogen zelfstandig te functioneren te kunnen behouden, te herstellen of te 
compenseren, al naar gelang van toepassing op de specifieke situatie van de betreffende 
hulpvrager. Zij is erop gericht cliënten, hun familieleden en andere mensen uit hun directe 
omgeving te begeleiden bij en te ondersteunen in het rehabilitatieproces naar een zo 
zelfstandig mogelijk leven. 

De organisatie staat midden in de lokale samenleving, zodat zij met en voor haar cliënten 
binnen die lokale samenleving de mogelijkheden tot participatie kan vergroten. 
Behandeling en begeleiding worden aangeboden in gespecialiseerde klinieken en 
poliklinieken en in diverse voorzieningen voor opvang en woonbegeleiding. Cliënten 
worden ook in hun eigen omgeving opgezocht. Er worden bovendien 
dagactiviteitenprogramma’s geboden, onder meer in zorgboerderijen, een tuincentrum, een 
werkplaats en een drukkerij. Rehabilitatie en nazorg staan hoog in het vaandel van 
IrisZorg. 
 
4.1 Meerjarenbeleid 

Uitgangspunt voor het meerjarenbeleid is het Strategisch Concern Beleidsplan. Dit plan 
vindt jaarlijks zijn vertaling vinden in de jaarwerkplannen op concern-, cluster- en 
afdelingsniveau. De realiteit vraagt om het besef, dat IrisZorg een jonge organisatie is, met 
alle kenmerken van dien. Er moet professioneel worden ingespeeld op de diversiteit aan 
externe ontwikkelingen, eisen en verwachtingen in de samenleving, bij bestuurders, 
financiers en overige stakeholders.  Deze ontwikkelingen en verwachtingen zijn regionaal 
en lokaal verschillend. IrisZorg houdt daar terdege rekening mee, maar tegelijkertijd is er 
de taak de samenstellende delen van de organisatie om te smeden tot een heldere en 
bedrijfsmatig georganiseerde, echte eenheid. In de afgelopen drie jaar is hierin veel 
geïnvesteerd en bereikt. Tegelijkertijd is dit proces nog volop in gang en zal het nog enige 
tijd en inspanning kosten om de nagestreefde volledige hechte samenhang tot stand te 
brengen: een organisatie met één duidelijk gezicht, waarin alle medewerkers zich 
herkennen en herkenbaar zijn voor de buitenwereld. Om dat te bereiken ligt de prioriteit bij 
het verder op orde krijgen van de organisatie wat betreft werkprocessen en aansturing. En 
verder op nog slagvaardiger leren werken en het boeien en (ver)binden van medewerkers 
en cliënten aan elkaar en aan de organisatie. 

Van groot belang is om tot een naadloos sluitende interne zorgketen te komen. 
Basisvoorwaarde hiervoor is dat de medewerkers van IrisZorg binnen alle te 
onderscheiden activiteiten werken vanuit een gemeenschappelijke en eenduidige visie op 
zorg, gedragsbeïnvloeding en bejegening van cliënten. Ook de keuze voor en de invoering 
van een gemeenschappelijke zorgvisie die recht doet aan de aard, complexiteit en uniciteit 
van de problematiek van de cliënten heeft daarom de hoogste prioriteit. Die visie is 
gevonden in de Community Reinforcement Approach (CRA). Deze veelomvattende 
benaderingswijze is gebaseerd op leertheoretische principes en neemt zowel de 
mogelijkheden van de individuele cliënt alsook de positieve aanknopingspunten in zijn 
(directe) omgeving als uitgangspunt. De CRA sluit nauw aan bij moderne inzichten rond 
chroniciteit en rehabilitatiegericht werken en is in de ambulante verslavingszorg (vooral in 
de Verenigde Staten) goed onderzocht en effectief gebleken. De CRA is een aanpak en is 
daarmee tegelijkertijd zorgvisie en methode. 

In 2010 zal verder een systeem van prestatiemeting waarmee de resultaten van de 
inhoudelijke interventies kunnen worden vastgesteld in termen van effectiviteit, 
cliëntervaring en kosten geïmplementeerd worden. IrisZorg zal daarbij gebruik maken van 
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ROM: Routine Outcome Monitoring (een systeem van systematisch meten van klachten en 
symptomen van cliënten/patiënten op verschillende momenten van de behandeling, zodat 
inzicht in het resultaat van behandeling ontstaat). Voorts zullen cliëntgestuurde projecten 
verder ontwikkeld worden. Voor de doelgroep jeugd zal er een preventie-, begeleidings- en 
behandelketen tot stand worden gebracht. 

Naast doelen op het gebied van cliëntenzorg zijn in het strategisch concern beleidsplan 
ambities voor medewerkers, voor de organisatie en voor de samenleving (waarvan IrisZorg 
ook deel uitmaakt) geformuleerd. 
 
4.2 Algemeen beleid  

In 2009 zijn meerdere voornemens m.b.t. beleid, organisatie en zorgvernieuwing 
gerealiseerd in een aantal concrete resultaten. De belangrijkste daarvan komen in deze 
paragraaf aan de orde. 
 
4.2.1. Zorgvernieuwing: inhoudelijk 

De belangrijkste zorginhoudelijke vernieuwingen in 2009 hadden betrekking op  
doelgroepen, visieontwikkeling en methodische vernieuwing. 

Jeugd 
In 2006 heeft IrisZorg besloten het bestaande zorgbeleid voor jongeren te systematiseren 
en daarnaast nieuw beleid te ontwikkelen. De zorg- en hulpverlening aan jeugdigen met 
problemen staat de laatste jaren maatschappelijk steeds meer in de belangstelling. Het 
aantal zwerfjongeren wordt door de Algemene Rekenkamer op ongeveer 6.000 personen 
geraamd. 
Binnen de instelling is een proces in gang gezet waarin de ontwikkeling van het 
zorgaanbod voor jeugdigen voorrang heeft gekregen boven de ontwikkelingen voor de 
andere doelgroepen. Dat heeft zijn weerslag gekregen in een notitie jeugdbeleid, die in 
2008 is vastgesteld. 
In een aantal regio’s beschikt IrisZorg al langer over zorgaanbod voor jeugdigen. Zo zijn er 
in de steden Apeldoorn en Nijmegen opvangvoorzieningen voor jongeren (tussen 16 en 23 
jaar of 16 en 27 jaar), leerwerkprojecten voor jongeren, een jongereninformatiepunt en 
outreachende activiteiten die ten doel hebben contact te leggen met jongeren met 
problemen (zwerfjongeren, problemen met gebruik, inkomen, e.d.). In 2008 is een toelating 
voor een (verslavings)jeugdkliniek verkregen. De kliniek wordt in Tiel gevestigd in een 
pand in het centrum van de gemeente. In dit pand zijn ook de polikliniek Rivierenland van 
IrisZorg en een jeugdpolikliniek van Karakter, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, 
gevestigd.  De jeugdkliniek zal in maart 2010 geopend worden, de genoemde poliklinieken 
hebben al in 2009 hun intrek in het pand genomen. 
De jeugdkliniek beschikt over 24 bedden en kent een afdeling voor detoxificatie en 
diagnostiek (6 bedden) en twee behandelafdelingen (elk negen bedden). In de afdelingen 
zal gewerkt worden volgens de laatste inzichten op het gebied van (jeugd)verslavingszorg. 
De belangrijkste ‘naasten’ van de jeugdige spelen een belangrijke rol in de behandeling. 
IrisZorg biedt hiermee, samen met de nieuw te openen jeugdpoliklinieken, een state of art 
aanbod voor jeugdige verslaafden. 

De afdeling Preventie van IrisZorg voert meerdere activiteiten uit, specifiek gericht op 
jongeren (algemeen en specifieke doelgroepen). 

In 2009 zijn voorbereidingen voor de ontwikkeling van een eigen website voor jongeren 
getroffen. Deze website zal in 2010 de lucht in gaan. 
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Er wordt ook specifiek beleid voor andere doelgroepen ontwikkeld: ouderen en licht 
verstandelijk gehandicapten. Voor deze groepen zullen in de komende jaren plannen voor 
(nieuw of aangepast) aanbod tot ontwikkeling worden gebracht. 

Community Reinforcement Approach 
Zoals in de vorige paragraaf al uiteengezet is, zal in de komende jaren de Community 
Reinforcement Approach de overkoepelende methodische leidraad voor de hulpverleners 
van IrisZorg worden. Binnen de organisatie is er breed draagvlak voor de CRA. In 2009 is 
gestart met een pilot (in de polikliniek in Veluwe-Vallei). Doel van de pilot is om ervaring 
met de CRA op te doen. Aan de pilot is wetenschappelijk onderzoek verbonden. De 
resultaten hiervan zullen in het voorjaar 2010 bekend worden. De uitkomst van de pilot zal 
richtinggevend zijn voor een definitief besluit over de invoering van CRA. 
Ten behoeve van de pilot zijn er medewerkers van de polikliniek Veluwe-Vallei getraind in 
het werken met CRA. De start voor deze trainingen is verzorgd door Robert J. Meyers, 
emeritus hoogleraar aan de Universiteit van New Mexico en toonaangevende pleitbezorger 
voor de CRA. Ook nationale CRA-deskundigen hebben onderdelen van trainingen voor 
rekening genomen. Met de cliëntenraad is meerdere malen gesproken over de CRA (de 
achterliggende visie en de gevolgen van invoering). De raad staat positief tegenover de 
invoering.  
Een eerste plan van aanpak voor de verdere ontwikkeling van de CRA is in augustus 2009 
vastgesteld. 

MATE 
Meerdere verslavingszorginstellingen in Nederland werken met de MATE4, een 
gestandaardiseerd instrument voor diagnose en evaluatie, of zullen in de toekomst 
hiernaar overstappen. IrisZorg werkt, voor haar verslavingscliënten, tot op heden met het 
Probleemtaxatieformulier (PTF) als screeningsinstrument. Dit bemoeilijkt het vergelijken of 
benchmarken met andere instellingen. Niet alleen zorgverzekeraars vragen om 
mogelijkheden tot benchmark, ook bevordert dit de keuzevrijheid van cliënten. Met 
gestandaardiseerde gangbare instrumenten kan de cliënt meer dan nu de zorg vergelijken 
tussen vergelijkbare aanbieders. Daarnaast is het PTF niet gevalideerd.  
Om bovengenoemde redenen is in 2009 in principe besloten om de MATE te gaan 
gebruiken als instrument voor diagnostiek en evaluatie voor de cliënten in vrijwillige zorg in 
het cluster Behandeling & Reclassering5. Er is een projectgroep in het leven geroepen om 
de invoering voor te bereiden. Een definitief besluit zal in 2010 worden genomen. 
Met de MATE is het ook mogelijk om de ROM uit te voeren.      

Medische heroïnebehandeling 
Aan het einde van het verslagjaar heeft de raad van de gemeente Nijmegen besloten een 
centrum voor medische heroïnebehandeling in de gemeente toe te staan. Het besluit houdt 
ook in dat de gemeente bereid is aan de kosten van een dergelijke behandeleenheid bij te 
dragen. Met de gemeente is twee jaar over de mogelijkheden van deze vorm van zorg aan 
opiaatverslaafden gesproken.  Naar verwachting kan de behandeleenheid in de zomer 
geopend worden. 
In de gemeente Arnhem beschikt IrisZorg sinds twee jaar over een post voor medische 
heroïnebehandeling.  Deze vorm van behandeling is een succes gebleken. Binnen een jaar 
na opening is het maximale aantal te behandelen patiënten (25) bereikt. De instroom vindt 
gefaseerd plaats. 
Tot op heden vindt medische heroïnebehandeling in de vorm van een wetenschappelijk 
experiment plaats. De experimentele status is eind 2009 voor maximaal een jaar verlengd 
tot 1 januari 2011. Het wetenschappelijk karakter van het experiment brengt met zich mee, 

                                                
4  Meten van Addicaties voor Triage en Evaluatie. De MATE is een instrument voor (1) diagnose/ indicatie stelling, triage/advies naar 

zorgzwaarte; (2) meten van voortgang (monitoring) en (3) meten van resultaten van interventies (evaluatie) 
5  Voor reclasseringscliënten is het gebruik van gestandaardiseerde instrumenten van de Reclassering Nederland (voor screening e.d.) 

verplicht. 
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dat patiënten slechts zeer geleidelijk kunnen instromen (6 weken na uitgebreide screening 
en toetsing van screening) en dat de kosten van de behandeling hoog zijn. De verwachting 
is dat het wetenschappelijk experiment in 2010 beëindigd zal worden. Daarna zal deze 
vorm van behandeling tot reguliere zorg gaan behoren. Heroïne is in de loop van 2009 als 
medicijn geregistreerd. 

Medicatieveiligheid 
Sinds 2008 neemt IrisZorg deel aan het (landelijk) project Medicatieveiligheid van het 
landelijk programma Zorg voor Beter. Doelstellingen van dit project zijn het vergroten van 
medicatieveiligheid en het verminderen van het aantal medicatie-incidenten. Binnen 
IrisZorg is het project gestart in woonvoorzieningen in Het Hoogeland in Beekbergen. In 
2009 heeft verdere uitrol naar andere afdelingen plaatsgevonden (klinieken in Wolfheze en 
Arnhem, crisisopvangvoorzieningen in Arnhem en Doetinchem, verslavingsopvang 
Arnhem, aantal woonprojecten). 
Halverwege 2009 is een tussenevaluatie uitgevoerd. Algemene conclusie is dat de 
medicatieveiligheid in de deelnemende voorzieningen is verbeterd en de kwaliteit van zorg 
rond medicatie is verhoogd. Protocollen voor medicatieverstrekking zijn opgesteld of 
geactualiseerd. Kennis over medicatie, inclusief het houdingsaspect, is overgedragen aan 
medewerkers.  

ACT 
In juni 2009 is het ACT-team Arnhem van start gegaan. Binnen dit team werken De 
Gelderse Roos en IrisZorg samen met een gemeenschappelijk behandelaanbod voor 220 
cliënten uit Arnhem en omgeving met de meest complexe problematiek. Het gaat om 
personen met complexe psychiatrische problemen, veelal gecombineerd met 
verslavingsproblematiek en sociale problemen. 
De bestaande eigen teams, het transmuraal centrum van De Gelderse Roos en het 
casemanagementteam van IrisZorg Arnhem, zijn samengevoegd in het ACT-team. 
Bij ACT (= Assertive Community Treatment) wordt op actieve wijze aan cliënten 
outreachende en intensieve zorg (begeleiding, behandeling en rehabilitatie) in 
multidisciplinair verband geboden. Cliënten worden in de eigen leef- en woonsituatie 
opgezocht.  Meerdere disciplines maken deel uit van het team (verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, psychiater, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, 
verslavingsarts). Ook ervaringsdeskundigen maken deel uit van het team. In de ACT-
methodiek worden behandeling, crisisinterventie en casemanagement geïntegreerd. 
Geboden zorg bestaat uit: medicatietherapie, cognitieve gedragstherapie, psychoeducatie, 
sociaal juridische dienstverlening, trajectbegeleiding, somatische screeningen, praktische 
zorg en hulpverlening. 
Het ACT-team is onderdeel van De Gelderse Roos, maar wordt inhoudelijk door beide 
organisaties aangestuurd.  

Forensische zorg 
Onder de naam “Gebundeld geheel; meer dan de som der delen” vormt IrisZorg samen 
met De Gelderse Roos en de Pompestichting (onderdeel van GGZ Nijmegen)6 sinds begin 
2009 een consortium Forensisch Psychiatrisch Verslavingszorg Netwerk. Doel van het 
consortium is om te komen tot één regie over de gehele keten (het gehele netwerk) van de 
forensisch geestelijke gezondheidszorg, inclusief daaraan gerelateerde zorg (waaronder 
de forensisch psychiatrische verslavingszorg). Lacunes in het bestaande aanbod worden 
opgespoord om vervolgens gezamenlijk een volwaardig en samenhangend 
behandelaanbod tot stand te brengen. Naast het uitwisselen van onderlinge expertise 
(kennis, ervaringen, vaardigheden) gaat het om het gezamenlijk realiseren van nieuwe 
(klinische) voorzieningen, preventieactiviteiten en het optimaliseren van de uitstroom naar 
(beveiligde) (beschermde) woonvoorzieningen.  
                                                
6  De Gelderse Roos en GGZ Nijmegen vormen per 1 januari 2009 samen de organisatie ProPersona. 
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In het kader van de samenwerking op het gebied van de forensische zorg is er door 
Iriszorg en de Pompestichting een gezamenlijke aanvraag ingediend bij de Dienst Justitiële 
Inrichtingen voor de aanbesteding van ambulante forensische zorg voor justitiabelen met 
co-morbide problematiek ‘perceel’ Nijmegen. De aanvraag is gehonoreerd. IrisZorg treedt 
als hoofdaannemer op, Kairos (de ambulante forensische psychiatrie van de 
Pompestichting) als onderaannemer. Medio 2009 is gestart met het bieden van deze 
gezamenlijk integrale zorg aan personen met gecombineerde problematiek (verslaving en 
psychiatrie) en delictgedrag. De komende jaren zal deze zorg flink uitgebreid gaan worden. 
Om deze ontwikkelingen door IrisZorg te realiseren is er voor de duur van twee jaar een 
interne projectleider Forensische Zorg aangesteld. 
 
4.2.2. Zorgvernieuwing: projecten en voorzieningen 

Er zijn in 2009 nieuwe voorzieningen geopend. Een aantal voorzieningen verhuisde. Ook 
werden er nieuwe projecten gestart. 

Nieuwe voorzieningen 
De volgende nieuwe voorzieningen openden in 2009 hun poorten: 
- werkplaats Doetinchem. De officiële opening van deze werkplaats, gehuisvest bij 
sociale werkvoorziening Wedeo, vond op 23 januari plaats. De werkplaats is feitelijk al 
eerder, eind 2008, in gebruik genomen. In de werkplaats kunnen dak- en thuislozen 
dagelijks van 9 tot 20 uur terecht voor opvang, begeleiding en activiteiten. Er is 
gelegenheid tot arbeidsrehabilitatie (aangeboden samen met Pauropus, een gemeentelijk  
werkproject); 

- Vellertzoom in Apeldoorn. Dit complex met 32 appartementen, in de wijk Zuidbroek, biedt 
woongelegenheid voor cliënten van IrisZorg (17) en RIWIS (RIBW). Er is ook 
kantoorruimte voor medewerkers en voor het team ambulante woonbegeleiding van 
IrisZorg Apeldoorn. Het complex werd in januari in gebruik genomen; 

- nachtopvang voor jongeren in Arnhem. Deze opvang voor zwerfjongeren, met zes 
plaatsen, is ondergebracht in een afgescheiden gedeelte van de algemene nachtopvang 
aan de Rijnkade. De opening vond plaats in februari; 

- Omnizorg Apeldoorn. De officiële opening van dit multifunctionele centrum was op 22 
april, de feitelijke ingebruikname vond in september 2008 plaats. Omnizorg is een 
multifunctioneel centrum voor opvang en zorg van dak- en thuislozen, chronisch 
verslaafden en langdurig van geestelijke gezondheidszorg afhankelijke personen. Het 
centrum is gevestigd in een nieuwbouwpand in hartje Apeldoorn. TACTUS, RIWIS, 
Omnizorg Plaza (werkprojecten) en IrisZorg werken in het centrum samen. IrisZorg is 
binnen Omnizorg verantwoordelijk voor de nachtopvang, dagopvang (grand café) en 
dagactiviteiten; 

- begeleid wonen Harderwijk. Het begeleid wonen van IrisZorg in Harderwijk is in 2009 fors 
uitgebreid. Werd eind 2008 al een begeleid wonenproject voor vier jongeren in de leeftijd 
van 18 tot 26 jaar geopend (Johan de Wittlaan), hieraan werden in 2009 nog 17 nieuwe 
plaatsen toegevoegd. De uitbreiding is gerealiseerd door een ingrijpende verbouwing van 
het pand waarin de nachtopvang is gehuisvest. Aan het pand is een nieuwe vleugel 
toegevoegd; 

- werkschuur Ede. Onder de naam ‘Werkschuur’ is in december de eerste steen gelegd 
voor een nieuw werkproject in Ede. Het project is gelegen in de Doesburger Eng, een 
buurtschap ten noorden van Ede. Vanuit de werkschuur zullen cliënten van IrisZorg in het 
kader van werk- en dagactiviteiten groenonderhoud en lichte onderhoudswerkzaamheden 
gaan verzorgen op landgoed Zonneoord en op termijn ook in het aangrenzende 
agrarische cultuurlandschap. 

Verhuizingen  
Twee voorzieningen verhuisden in het afgelopen jaar: 
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- in de loop van het jaar verhuisde de polikliniek Rivierenland in Tiel van de Tolhuisstraat 
naar het pand aan de Beatrixlaan 25. De verhuizing vond in fasen plaats. In hetzelfde 
pand zal in 2010 de jeugdkliniek gevestigd worden; 

- in april verhuisde de dubbel diagnosekliniek in Wolfheze van het pand Zonnelust naar het 
gebouw Lantaarn, beide gelegen op het terrein van psychiatrisch ziekenhuis De Gelderse 
Roos. Met de verhuizing is de capaciteit uitgebreid van 22 naar 24 bedden. 

Nieuwe projecten 
Er werden in 2009 meerdere projecten op het gebied van zorg en preventie gestart. 
Sommige waren organisatorisch van aard, andere zorginhoudelijk. We noemen hier de 
belangrijkste projecten: 
- voordeur Nijmegen. Binnen IrisZorg Nijmegen is in 2009 één loket ingericht voor iedereen 
met vragen over opvang of wonen. Daarmee is een centrale toegang gecreëerd voor de 
cliënten van de maatschappelijke opvang en crisisopvang. Aanmelding en plaatsing zijn 
hierdoor vereenvoudigd, onderlinge samenwerking en ketenvorming kan beter tot stand 
worden gebracht. Er is een eerste afstemming gezocht met externe partijen;    

- filmschool. In oktober zag het project Filmschool IrisZorg 2009 – 2011 het daglicht. De 
filmschool biedt een nieuwe vorm van dagbesteding voor cliënten uit de maatschappelijke 
opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg en is in Nederland uniek in haar 
soort. Voor cliënten betekent deelname aan de filmschool dat zij meer zelfredzaamheid 
ontwikkelen en minder vatbaar zijn voor terugval. De regelmaat van het werk, de sociale 
contacten en het gevoel te kunnen participeren in de maatschappij maken dat zij zich 
stabieler voelen. De drie peilers van de filmschool zijn: dagbesteding, onderwijs en 
producties door het  opzetten van een structureel aanbod voor cliënten op het gebied van 
film, video en fotografie;  

- preventieprojecten. De afdeling Preventie van IrisZorg werkt voor een belangrijk deel 
projectgewijs. Bij een aantal projecten wordt samengewerkt met partners in gemeenten 
en/of regio’s (GGD-en, politie, onderwijs, e.d.). Veel projecten zijn gericht op jongeren. Zo 
gingen in 2008 en 2009 bijvoorbeeld (vernieuwde) alcoholmatigingsprojecten van start in 
Rivierenland, Nijmegen en de Achterhoek. In de Achterhoek, waar alcoholmatigingsbeleid 
al in 2005 geïnitieerd is, blijkt dergelijk beleid succesvol. Het gebruik van alcohol onder 
jongeren (vooral de jongste jeugd) blijkt in deze regio gedaald te zijn.   

 
4.2.3. Cliëntgestuurde projecten 

IrisZorg streeft versterking van de zelfredzaamheid van haar cliënten na. Cliëntgestuurde 
projecten zijn een van de middelen, die daarbij ingezet worden. Cliëntenraden zijn en 
worden uitgenodigd om zelfstandig cliëntgestuurde projecten, gericht op nazorg en 
zorgcontinuïteit, uit te (laten) voeren. IrisZorg biedt daarbij ondersteuning en stelt middelen 
ter beschikking. Een aantal projecten op dit terrein is al gestart of staat op het punt aan te 
vangen. 

Crisiskaart 
Cliënten die weten dat ze in een crisis kunnen raken, wordt door de crisiskaart de 
mogelijkheid geboden informatie aan anderen te geven, hoe deze dienen te reageren als 
de cliënt daadwerkelijk in crisis raakt. Het bezit van een crisiskaart maakt crisisgevoelige 
cliënten een stuk zekerder en kan ongewenst handelen van hulpverleners of instanties bij 
crisis voorkomen. Er ontstaat, zo is de ervaring, meer eigen zeggenschap over het 
handelen van zorg- en hulpverleners bij crisis. Ook ontstaat bij cliënten inzicht in het 
proces dat aan het ontstaan van een crisis vooraf gaat.  
Een ex-cliënte uit de GGZ heeft hiervoor een eigen project opgezet. Zij voert het project uit 
in de ambulante GGZ en ambulante verslavingszorg in Arnhem. De consulente maakt 
samen met cliënten individueel een kaart. Hiervoor worden meerdere gesprekken gevoerd. 
Ook brengt zij het bestaan en de mogelijkheid van de kaart onder aandacht van 



IrisZorg 
Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 

 

33

zorgverleners (intern en extern). Inmiddels zijn er meer dan 50 crisiskaarten tot stand 
gekomen. 

Help, de buurman (ver)zuipt! 
Door een ex-cliënt van IrisZorg is onder de naam “Help, mijn buurman (ver)zuipt” een 
project ontwikkeld voor gezondheidsvoorlichting en preventie aan chronische 
alcoholgebruikers ontwikkeld. Het project richt zich op het voorkomen van lichamelijke 
gezondheidsschade (het ontstaan van het syndroom van Wernicke en Korsakov) bij 
personen met chronisch alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid door het verstrekken van 
vitamine B. De ziekte van Korsakov wordt veroorzaakt door een onvoldoende opname van 
deze vitamine. Door het verstrekken van extra vitamine B1 kan het ontstaan van Korsakov 
vaak worden tegengegaan, ook al blijft de persoon in kwestie alcohol drinken. 
Het project zal worden uitgevoerd in de gemeente Ede. Doel is om binnen een jaar in 
contact te komen met minimaal 70 alcoholgebruikers die (nog) geen gebruik maken van 
professionele hulpverlening of zorg mijden. Streven is om 50% van hen te bewegen tot het 
innemen van vitamine B1 en bij 10 personen een verbetering op het gebied van 
zelfredzaamheid, zelfzorg en sociale activering te zien ontstaan. 
Het project is in 2009 voorbereid (opstellen projectplan, verzoek om subsidiëring door 
cliëntenraad, organisatorische voorbereidingen), begin 2010 zal het project in uitvoering 
genomen worden. 

Incidentele projecten 
Met regelmaat worden op initiatief en voorstel van cliënten incidentele activiteiten door en 
met cliënten uitgevoerd. Zo is er in het verslagjaar een cursus notuleren door een cliënt 
opgezet, andere cliënten en medewerkers hebben aan deze cursus deelgenomen. Ook zijn 
op initiatief van cliënten teksten voor folders en ander informatiemateriaal geschreven. Ook 
vinden onderhouds- en groenactiviteiten door cliënten plaats. De cliëntenraad heeft 
gevraagd om bewoners van woonvoorzieningen in de gelegenheid te stellen suggesties ter 
waarde van in totaal ! 1000 (per pand) ter verbetering van de woon- en leefsituatie te 
doen. Haalbare suggesties zullen in 2010 gerealiseerd worden. 

Handvest Maastricht 
IrisZorg heeft besloten om samen met 14 andere (verslavingszorg)instellingen het 
zogenaamd Handvest Maastricht Raamovereenkomst te ondertekenen. In dit handvest 
verplichten bestuurders van een vijftiental verslavingszorginstellingen en het 
Kennisnetwerk Het Zwarte Gat om samen te werken voor het realiseren van activiteiten en 
projecten ten dienste van (maatschappelijke) herstel van cliënten. Het Zwarte Gat is een 
cliëntgestuurd kennisnetwerk, dat voortgekomen is uit het netwerk van de gezamenlijke 
cliëntenraden uit de verslavingszorg. Het Zwarte Gat wil voor cliënten uit de 
verslavingszorg het perspectief op maatschappelijk herstel vergroten. Het netwerk bestaat 
uit ervaringsdeskundigen, die allen een achtergrond in cliëntenraden hebben. Het initiatief 
wordt vanuit meerdere (hoger) onderwijsinstellingen ondersteund.   
Als uitwerking van de overeenkomst zullen per instelling bestuur en cliëntenraad een nader 
te bepalen resultaat met meetbare, kwantificeerbare en de benodigde kwalitatieve doelen 
overeenkomen. De looptijd van het te behalen resultaat bedraagt twee jaar. In 2010 zal 
IrisZorg samen met haar cliëntenraden plannen en initiatieven ontwikkelen. Voor de 
activiteiten en projecten op het gebied van herstel zal  naast wetenschappelijke en 
professionele kennis ook kennis van cliënten zelf (ervaringswerkers) benut worden.  



IrisZorg 
Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 

 

34

4.2.4. Toelatingen 
 
In 2009 werden deze nieuwe toelatingen verkregen: 
- 10 plaatsen verblijf zonder behandeling voor een viertal woningen op Het Hoogeland in 
Beekbergen. Het betreft bestaande plaatsen. Hiermee wordt de capaciteit (toelatingen) 
van de woonvoorzieningen in Beekbergen uitgebreid tot 74. De wijziging ging met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2008 in; 

- 12 plaatsen licht verblijf voor de locatie Thorbeckelaan 1/Johan de Wittlaan 32-34 in 
Harderwijk, per 1 juni 2009. Deze toelating is een uitbreiding;  

- 8 plaatsen verblijf zonder behandeling voor het Kasteel (beschermd wonen) in Nijmegen. 
Ook dit zijn reeds bestaande plaatsen, die tot dusver extramuraal gefinancierd werden. 
Ingangsdatum van de toelating was 1 juli 2009; 

- 35 plaatsen verblijf zonder behandeling voor het Multifunctioneel Centrum in Nijmegen. 
Deze toelating gaat in per 1 januari 2010. Bij deze toelating gaat het om uitbreiding 
substitutie van bestaande plaatsen. Er waren 40 nachtopvangplaatsen (WMO-
financiering), nu komen er 20 nachtopvangplaatsen (WMO) en 35 AWBZ verblijfplaatsen; 

- 50 plaatsen verblijf zonder behandeling voor afdeling Meerzorg De Hulsen in Nijmegen, 
per 1 juli 2009. Het betreft bestaande plaatsen. De totale capaciteit voor De Hulsen komt 
hiermee op 75 plaatsen. Voorheen werden deze 50 plaatsen extramuraal via collega-
instelling Zorggroep Maas en Waal gefinancierd; 

- 12 plaatsen beschermd wonen voor de locatie Polstraat 10 in Deventer. Ingangsdatum 
van de toelating is 1 januari 2009. Het gaat om bestaande plaatsen; 

- 24 klinische plaatsen voor een forensische verslavingsafdeling. De aanvraag voor deze 
afdeling is in 2009 samen met een ander GGZ-instelling (De Gelderse Roos) gedaan en 
maakte onderdeel van een aanvraag voor de nieuwbouw van een gecombineerde 
forensische kliniek met 96 plaatsen in Wolfheze (24 plaatsen DD-afdeling, 24 plaatsen 
FVA en 48 plaatsen forensisch psychiatrische afdeling). De aanvraag is in 2008 
afgewezen. Hiertegen hebben de aanvragende instellingen bezwaar aangetekend. Het 
bezwaar is uiteindelijk gewonnen. Door veranderingen in financieringsregiems (van 
AWBZ naar ZVW naar justitie) en verandering in verantwoordelijke overheidsinstantie 
(van VWS naar Justitie) is er geen duidelijkheid over de financieringsmogelijkheid van de 
toegelaten voorzieningen, zodat de toelating niet geëffectueerd kan worden. Zo is 
bijvoorbeeld onduidelijk hoe de kapitaalslasten van de nieuwbouw bekostigd moeten 
worden en laat het budget van het ministerie van Justitie geen uitbreiding van forensische 
zorg toe; 

- 12 plaatsen kleinschalig wonen voor de locatie Parkzicht in Apeldoorn, ingaande 1 juli 
2009. Het betreft uitbreiding. Zie verder paragraaf 4.2.8; 

- 4 plaatsen verblijf zonder behandeling, Kapoeniestraat 9 in Doetinchem, per 1 januari 
2010. Het gaat om bestaande plaatsen; 

- 20 plaatsen verblijf zonder behandeling voor een nieuwe locatie in Doetinchem 
(Terborgseweg 63). Deze toelating is een uitbreiding. De ingangsdatum is  1 januari 2010. 
Deze toelating zal pas in 2010 verwezenlijkt worden; 

- 6 plaatsen verblijf zonder behandeling voor locatie De Kwikstraat in Wolfheze (verslaafde 
moeders met kinderen) en 8 plaatsen verblijf zonder behandeling voor de locatie De 
Regenboog in Arnhem.  Voor beide locaties gaat het om bestaande plaatsen. Deze 
toelatingen gingen  per 1 januari 2009 in. 

Voorts is in 2009 de afdeling Dubbel Diagnose in Wolfheze aangemerkt als psychiatrisch 
ziekenhuis met BOPZ-erkenning.  

Nog lopende aanvragen voor toelatingen 
Aan het eind van 2009 was over twee nog lopende aanvragen voor een toelating nog geen 
uitsluitsel gekregen: 
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- een aanvraag voor een jeugd-IMC met 8 plaatsen in Nijmegen, inclusief vervangende 
(nieuwe) huisvesting voor 10 al toegelaten en bestaande plaatsen resocialisatie. De 
oorspronkelijke aanvraag voor deze toelating is in 2007 gedaan; 

- 24 plaatsen hostel in Lelystad. Deze toelating is in januari 2010 verleend. Het betreft 
uitbreiding. 

  
4.2.5. Veranderingen in de organisatiestructuur 

Eerder in dit jaardocument (paragraaf 2.2) zijn bij het organogram de belangrijkste 
wijzigingen, die in de hoofdstructuur van de organisatie in 2009 zijn doorgevoerd, kort 
vermeld. Er waren in 2009 drie wijzigingen: 
1. de belangrijkste verandering betrof de herinrichting van de functies financiën, control en 

informatisering. De aanzet voor de herinrichting is al in 2008 gedaan, de feitelijke 
herinrichting is per april 2009 ingevoerd. Uit oogpunt van afstemming van 
bedrijfsondersteunende processen werd de organisatorische combinatie van de 
genoemde functies in één dienst noodzakelijk gevonden. De nieuwe dienst heeft de 
naam: Financiën, Control & Informatisering (FCI). Gevolg van deze wijziging is ook, dat 
de afdeling waarbinnen tot april 2009 de functie informatisering was ondergebracht 
(afdeling automatisering & informatisering, onderdeel van de Facilitaire Dienst) na de 
herinrichting in afgeslankte vorm als afdeling Automatisering, wel binnen dezelfde 
dienst, is voortgezet; 

2. de functie vastgoed, ondergebracht bij de Facilitaire Dienst, is in de loop van 2009 
overgeheveld naar de diensten die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de 
Raad van Bestuur vallen. Er is een eigen stafdienst Vastgoed in het leven geroepen. De 
aanleiding hiervoor is het strategisch belang van vastgoed. Rechtstreekse aansturing 
door en verantwoording aan de Raad van Bestuur is een uitvloeisel hiervan. Verder 
behoren tot de bestuursdiensten: de afdeling pr en communicatie, het 
bestuurssecretariaat en de professionele ondersteuning van de 
medezeggenschapsorganen (Ondernemingsraad, Cliëntenraad); 

3. in 2008 is besloten de afdeling Preventie & Monitoring als afzonderlijke afdeling 
rechtstreeks onder de Raad van Bestuur te plaatsen en de functie monitoring per 1 
januari 2010 over te hevelen naar de dienst Onderzoek & Ontwikkeling. Per genoemde 
datum is de naam van de afdeling dan ook geworden: afdeling Preventie. 

Naast organisatorische wijzigingen is er een aantal instellingsbrede projecten gestart die 
ten doel hebben processen rond bedrijfsvoering te verbeteren of verder te stroomlijnen. De 
belangrijkste projecten zijn: invoering van zzp (zorg zwaarte pakketten), integratie van de 
twee cliëntregistratiesystemen die IrisZorg kent (USER –voor de cure- en Clever – voor de 
care-), een nieuw systeem voor urenregistratie en –verantwoording (Aysist). 
 
4.2.6. Bedrijfsvoering 

Organisatie van de bedrijfsvoering 
Teneinde de bedrijfsvoering verder te professionaliseren is per 1 april 2009 de Dienst 
Financiën, Control en Informatisering (Dienst FCI) ingericht  (zie paragraaf 4.2.5., 
veranderingen in de organisatiestructuur). Centraal doel van het samenvoegen van 
meerdere functies in één dienst is het verbeteren van de centraal georganiseerde 
dienstverlening met betrekking tot de besturing en beheersing van de organisatie als 
geheel. Tegelijkertijd met de oprichting van de dienst is de positie van de regionaal 
georganiseerde eenheden administratief beheer verbeterd.  
Het belang en de noodzaak van de organisatorische wijzigingen heeft zich direct in 2009 al 
bewezen.  De volgende wijzigingen in de sturing van de organisatie zijn doorgevoerd: 
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- kwaliteitsverbetering in het proces van het opstellen van de begroting 2010. Aan de hand 
van de kaderbrief 2010 van de Raad van Bestuur is bij het opstellen van de begroting 
2010 expliciet aandacht besteed aan de invulling van de beleidsdoelstellingen voor 2010; 

- de kwaliteit van de periodieke rapportages (maandmonitoren en periodieke 
verantwoordingsrapportages door het management) is in 2009 verder verbeterd. Dit werd 
mogelijk gemaakt door een meer gerichte dienstverlening van de centrale diensten en de 
regionale ondersteuning alsmede door het meer gestructureerd werken van het 
management binnen de afgesproken planning en control cyclus en gemaakte 
managementafspraken. Hierdoor is op de verschillende managementniveaus een beter 
inzicht in de ontwikkelingen ontstaan en is het niveau van de besturing en beheersing 
van de organisatie verder toegenomen; 

- in 2009 is eveneens veel inspanning gestoken in het op goede wijze invulling geven aan 
de kaderregeling AO/IC. Hiervoor is gebruik gemaakt van externe capaciteit. De gedane 
inspanningen hebben ertoe geleid dat voor 2009 de zorgregistratie van een (ruim) 
voldoende niveau was. In 2010 zullen verdere stappen worden gezet in de 
professionalisering van de interne controle binnen IrisZorg en deze werkzaamheden 
verder te integreren in de bedrijfsvoering.  

De al in 2008 gestarte inspanningen voor het realiseren van een adequate DBC registratie 
voor de in het kader van de zorgverzekeringswet geleverde productie heeft in 2009 zijn 
vruchten afgeworpen. De registratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen en waarborgt 
een betrouwbare declaratie van de afgesloten DBC’s. Dit draagt tevens bij aan het in 
control houden van de liquiditeitspositie. Analoog aan dit traject is gestart met de 
voorbereidingen op de invoer van de financieringssystematiek voor de AWBZ op grond van 
Zorg Zwaarte Pakketten. In 2009 is een project gestart voor de noodzakelijke wijzigingen in 
automatiseringssystemen en de inrichting van de zorg vanaf 2010.  
Tenslotte is in 2009 de interne autorisatieregeling gekoppeld aan een digitale verwerking 
van de inkoopfacturen. Het proces van verwerken van de bedrijfskosten is hierdoor 
aanmerkelijk versneld en op het terrein van toewijzen van verantwoordelijkheden voor de 
verschillende kostensoorten transparanter geworden. 

Transparantie van de zorg- en dienstverlening 
De transparantie van de zorg- en dienstverlening door IrisZorg is een permanent punt van 
aandacht van de Raad van Bestuur en het management. IrisZorg wil van haar doen en 
laten op transparante wijze verantwoording afleggen aan haar stakeholders. De 
voorschriften en uitgangspunten, zoals vastgelegd in wet- en regelgeving zijn daarbij het 
bindende uitgangspunt. De bedrijfsinformatiesystemen worden in toenemende mate 
ingericht om meer gedetailleerde gegevens voor analyse en verantwoording te ontsluiten. 
 
4.2.7. Externe financiële ontwikkelingen 

Financiering van de zorg in de toekomst 
De omgeving waarin IrisZorg moet opereren, is sterk onderhevig aan veranderingen 
ondermeer in de bekostiging van de geleverde zorg en dienstverlening. De effecten van de 
kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen raken ook IrisZorg. Het beleid is 
erop gericht om met behulp van informatietechnologie de transparantie van de 
dienstverlening verder te vergroten door een effectievere en efficiëntere wijze van 
registreren. Daarnaast vinden er verschillende innovatieve activiteiten plaats gericht op 
verbreding van het zorgaanbod en verbetering van de kwaliteit van het huidige aanbod. 
Hiertoe zijn in het verslagjaar initiatieven ontwikkeld die ertoe leiden dat: 
- de registratie van de geleverde zorg- en dienstverlening in één geautomatiseerd systeem 

plaatsvindt; 



IrisZorg 
Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 

 

37

- de verantwoording van de gewerkte tijd door de medewerkers plaatsvindt in één systeem 
waardoor een beter inzicht wordt verkregen in productie, productiviteit en inzetbaarheid 
van medewerkers; 

- integratie van de zorgverlening van IrisZorg middels ontwikkeling van zogenaamde 
zorgtrajecten; 

- eenduidige inrichting van het hulpverlenings- en verslavingsbehandelingstraject en 
harmonisatie van de werkwijze binnen de verschillende onderdelen van IrisZorg; 

- innovatie in zorgverlening en verbreding van het aanbod, o.a. door het oprichten van een 
jeugdkliniek (zie verder paragraaf 4.2.8). 

Genoemde ontwikkelingen lopen door in 2010. In de jaarrekening 2009 zijn voor de 
financiering van deze van strategisch belang geachte ontwikkelingen middelen 
gereserveerd door het vormen van een bestemmingsreserve uit het resultaat van 2009 (zie 
verder paragraaf 4.7). 

Risico’s, kansen en onzekerheden 
De ontwikkelingen in de zorgsector gaan snel en veel is aan verandering onderhevig. 
Belangrijk risico voor IrisZorg is het waarborgen van de inkomstenstromen voor de 
financiering van de zorg- en dienstverlening. De verschillende financieringsstromen van 
IrisZorg (ZVW, AWBZ, Maatschappelijke Ontwikkeling via de gemeenten en Forensische 
Zorg via het ministerie van Justitie) worden relatief sterk beïnvloed door de huidige crisis 
en de gevolgen daarvan op de overheidsfinanciën. Budgetten en subsidies komen 
daardoor onder druk te staan.  
De verdere invoering van de ZZP-financiering in de AWBZ-gefinancierde zorg en de 
daarmee samengaande individuele levering van uren zorg aan cliënten verdient ook de 
nodige aandacht. Veranderingen dienen door het management goed begeleid te worden 
daar het leveren van zorg onder het regime van de ZZP-financiering een andere attitude 
van de medewerkers vraagt.  
In het verbreden van het aanbod in de verslavingszorg ziet IrisZorg kansen om de 
samenhang van de verschillende activiteiten uit te breiden. De oprichting van een 
jeugdkliniek, geopend begin maart 2010, is daarvan een goed voorbeeld. Binnen IrisZorg 
zijn meerdere projecten onderhanden gericht op nieuwe zorg- en dienstverlening en 
verbreding van het aanbod van zorg voor verschillende doelgroepen. 
Met de recente val van het kabinet en de aanstaande verkiezingen is het minder duidelijk 
geworden welke kant de ontwikkelingen in de zorgsector op zullen gaan. Ook de 
introductie van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de AWBZ sector brengt 
onzekerheid met zich mee, aangezien de hoogte van de vergoedingsbedragen nog niet is 
vastgesteld. 

Herverdeling middelen maatschappelijk opvang/verslavingsbeleid 
Sinds 2007 staat herverdeling van de (landelijke) middelen voor maatschappelijke  opvang 
& verslavingsbeleid (mo/vz) op de politieke agenda. Sinds die tijd zijn enige onderzoeken 
naar mogelijke herverdelingsmodellen uitgevoerd. Het laatste onderzoek dateert uit januari 
2009 (rapport CEBEON). Op basis van de in dit onderzoek voorgestelde sleutel heeft in 
2009 de politieke besluitvorming in de Tweede Kamer over herverdeling plaatsgevonden. 
De effecten van de herverdeling lopen per centrumgemeente uiteen. Van de 43 
centrumgemeenten zullen er 22 een hogere en 21 een lagere uitkering ontvangen. Met 
name de vier grote steden zien hun uitkering fors toenemen. IrisZorg heeft met acht 
centrumgemeenten van doen, waarvan er vijf (Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede en 
Nijmegen) in Gelderland zijn gelegen. Zonder compensatiemaatregelen 
(overgangsregeling) zijn de gevolgen voor de herverdeling voor de Gelderse 
centrumgemeenten zeer aanzienlijk: ! 5,8 miljoen minder bijdrage uit de doeluitkering per 
2013. In de herverdeling is voorzien in een compensatie (extra middelen voor de 
nadeelgemeenten uit een overgangsregeling, de zgn. grensstrook en een beperking van 
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de korting tot maximaal ! 350.000 per jaar per gemeente). Het herverdeeleffect met de 
overgangsregeling bedraagt voor de vijf Gelderse gemeenten ! 3,1 miljoen, dit is 11 % van 
het in  2009 uit rijksmiddelen aan Gelderse centrumgemeenten beschikbaar gestelde 
budget voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Het effect van de herverdeling is 
dus aanzienlijk. Voor de niet-Gelderse centrumgemeenten van IrisZorg (Almere, Zwolle en 
Deventer) is sprake van een positief verdeeleffect (na compensatie: + ! 1,9 miljoen), zij het 
dat de bijdrage vanuit de gemeenten aan IrisZorg zeer beperkt is. 
IrisZorg heeft over de voor Gelderland en daarmee voor de Gelderse cliënten van de 
maatschappelijke opvang en ambulante verslavingszorg zeer nadelige effecten de 
publiciteit gezocht. Er is veel aandacht in de Gelderse media geweest. Ook is er een brief 
aan de leden van de Tweede Kamer gestuurd. Ook Gelderse centrumgemeenten en de 
provincie Gelderland hebben de Tweede Kamer benaderd. In al deze acties is benadrukt 
dat er de laatste jaren veel vooruitgang is geboekt in de aanpak van de dakloosheid door 
de ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijke plannen (stedelijke kompassen). Dit heeft 
ertoe geleid, dat het aantal daklozen in Gelderland is afgenomen. Door de herverdeling 
van rijksmiddelen wordt het behouden van de bereikte resultaten in gevaar gebracht. 
Alle ondernomen acties hebben helaas niet tot een andere uitkomst van de besluitvorming 
geleid. Het is nu aan de centrumgemeenten om te bepalen of en zo ja in hoeverre de 
budgetkortingen worden opgelegd aan de uitvoerende instellingen. Eén centrumgemeente 
heeft te kennen gegeven de korting onverkort in de subsidie aan de ontvangende 
instellingen door te voeren. De overige gemeenten hebben nog geen definitieve besluiten 
genomen. De verwachting is wel dat gemeenten - mede gelet op de economische crisis en 
de gevolgen daarvan voor gemeenten in het algemeen – niet in staat zullen zijn de 
gevolgen van de herverdeling geheel of grotendeels uit eigen middelen op te vangen. 
In december 2009 heeft de provincie Gelderland in een brief aan de Tweede Kamer haar 
zorgen over de effecten van de herverdeling nogmaals uitgesproken. De provincie vraagt 
de Tweede Kamer om een harde toezegging nadeelgemeenten niet meer te korten dan 
maximaal ! 350.000 per jaar en de eigen provinciale bijdragen en andere financiële 
bronnen in het daklozenbeleid te betrekken in de herverdelingsberekening7. 
 
4.2.8. Nieuwe voorzieningen en projecten in 2010 

In 2010 zullen nieuwe voorzieningen, panden en projecten in gebruik worden genomen of 
van start gaan: 
- in maart zal in Tiel de kliniek voor jeugdige verslaafden geopend worden. De kliniek 
omvat twee behandelafdelingen (met elk 9 bedden) en een afdeling detox en diagnostiek 
(6 bedden); 

- in Nijmegen zal in de zomer een behandeleenheid voor medische heroïneverstrekking 
geopend worden (zie ook paragraaf 4.2.1). De unit zal gehuisvest worden in het pand van 
de polikliniek aan de Tarweweg;  

- in 2009 is het project verbetering forensische zorg gestart. Dit zal in 2010 zijn vervolg 
krijgen. Doel van het project is het verder professionaliseren van de forensische zorg 
binnen IrisZorg en het bevorderen van de samenwerking tussen de afdelingen waar 
forensische zorg geboden wordt. Forensische zorg is een specialisme, dat specifieke 
kennis en kunde van behandelaren vergt; 

- in Nijmegen en Arnhem zullen jeugdpoli’s van start gaan. Hiermee zal IrisZorg haar 
behandeling aan jeugdigen verder professionaliseren. In nauwe samenwerking met de 
jeugdkliniek in Tiel zullen in de genoemde gemeenten specialistische centra voor 
jeugdverslavingszorg geopend worden waar jeugdigen volgens de laatste inzichten 
behandeld worden; 

                                                
7  De provincie Gelderland heeft de afgelopen jaren onder de noemer Aanvalsplan tegen de dakloosheid actief beleid op het gebied van 

daklozenzorg gevoerd. In dit kader heeft de provincie ook financiële bijdragen aan de zorg versterkt. In het berekeningsmodel voor de 
herverdeling zijn de eigen bijdragen van centrumgemeenten betrokken, met de bijdragen van de provincie Gelderland is dat niet gebeurd.   
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- alle cliënten van De Boei, Het Hoogeland (Beekbergen), maatschappelijke opvang 
Doetinchem en maatschappelijke opvang Ede zullen in 2010 worden gescreend op 
aanwezigheid van verslavingsproblematiek. Deze actie heeft ten doel de afstemming 
tussen maatschappelijke opvang en behandeling binnen IrisZorg verder te optimaliseren; 

- in Doetinchem zal een kleinschalige woonvoorziening met 24 plaatsen verblijf zonder 
behandeling ingericht worden. De locatie die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, 
ligt aan de Terborgseweg. Het totaal van 24 plaatsen komt tot stand door samenvoeging 
van 20 hostelplaatsen en 4 sociaal pension; 

- het gebruik van het pand Parkzicht aan de Van Rhemenslaan in Apeldoorn zal worden 
beëindigd. Dit pand was tot begin 2009 in gebruik voor crisisopvang voor jongeren (6 
plaatsen) en 11 plaatsen 24-uurswoonvoorziening. Deze functies zijn in 2009 tijdelijk 
verhuisd naar Vellertzoom (zie ook paragraaf 4.2.2.). Momenteel wordt in samenwerking 
met de gemeente gezocht naar een geschikt pand om een nachtopvang voor jongeren te 
starten.  Daarnaast is voor Vellertzoom een toelating voor 12 plaatsen kleinschalig wonen 
verkregen; 

- in april of mei zal de drijvende locatie van de nacht- en dagopvang De Boei in Arnhem 
(chronisch langdurig drugsverslaafden) ingeruild worden voor nieuwe huisvesting in het 
pand van het voormalig gemeentelijk archief aan de Remisestraat. Begin 2010 is een 
onderzoek gestart welke andere voorzieningen van IrisZorg ondergebracht zouden 
kunnen worden in dit pand. Gedacht wordt aan de dagopvang voor chronisch 
alcoholverslaafden Het Paradijs (nu gehuisvest aan de Markt), de 
methadonverstrekkingpost voor een gedeelte van de cliëntenpopulatie en de afdeling 
Werk & Activiteiten;  

- de afdeling Werk & Activiteiten van de regio Midden betrekt in april de Werkplaats in Ede. 
Vanuit deze locatie zal tuin- en bosonderhoud uitgevoerd worden door en met cliënten op 
het landgoed Doesburger Eng; 

- de afdeling crisisopvang en begeleid wonen in Arnhem huurt met ingang van april de 
benedenverdieping van het Hotel Zuid. De begane grond wordt ingericht voor 
medewerkers van verschillende teams. De ruimte die hierdoor elders ontstaat zal worden 
benut voor uitbreiding van huisvesting voor cliënten; 

- een beschermde woonvoorziening (hostel) met 24 plaatsen aan Malzwin 27 te Lelystad. 
De toelating hiervoor is in januari 2010 verkregen en gaat in per 1 juli 2010; 

- deelname aan het Unity-project. Unity is een project van een aantal 
verslavingszorginstellingen, dat voorlichtingen en informatie over veilig(er) gebruik van 
alcohol en drugs op dance-evenementen, party’s en in clubs verzorgt. Het project wordt 
door vrijwilligers uit de eigen doelgroep (peers) uitgevoerd. De afdeling  Preventie zal de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Unity in het werkgebied van IrisZorg (Unity 
Gelderland) voor rekening gaan nemen. 

 
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid  

Het kwaliteitsbeleid is erop gericht om de kwaliteit van zorg te waarborgen en om op een 
systematische en cyclische wijze te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit. Dit 
is een proces van plannen, uitvoeren, toetsen en verbeteren. IrisZorg levert cliëntgerichte 
verantwoorde zorg. 
In 2006 is een kwaliteitsproject in het leven geroepen. Doel van het project was het 
realiseren van een kwaliteitsmanagementsysteem naar HKZ-model (Harmonisatie van de 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Een van de subdoelen van het project, het 
ontwikkelen en invoeren van een HKZ-kwaliteitsmanagementsysteem binnen de 
behandelactiviteiten (cure) en de ondersteunende diensten, is in 2007 behaald. Het 
systeem is eind 2007 door de KEMA beoordeeld aan de hand van het HKZ-schema voor 
de GGZ. Het tweede subdoel van het project, certificatie voor de maatschappelijke opvang 
activiteiten (care), is in 2008 behaald. Het systeem is eind 2008 door Lloyd’s Register 
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Quality Assurance beoordeeld aan de hand van het HKZ-schema voor de 
Maatschappelijke Opvang. Op 18 november 2008 is het HKZ-certificatieschema Welzijn & 
Maatschappelijke Dienstverlening, deelschema Maatschappelijke Opvang en 
Vrouwenopvang, verstrekt. Met dit schema wordt tevens voldaan aan de clausules van de 
ISO 9001 : 2000. 
In 2009 is ook de certificering volgens het HKZ-schema voor de GGZ door Lloyd’s Register 
Quality Assurance uitgevoerd. Hierdoor kunnen de beide certificeringtrajecten steeds beter 
geïntegreerd worden. Met deze certificering is de certificering van de KEMA uit 2007 
komen te vervallen. 
 

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten  

Cliëntwaardering 
Vanuit het oogpunt van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg is het meten van 
cliëntwaardering essentieel. Cliëntwaarderingsonderzoek is geen doel op zich. Het levert 
de input voor bredere doelen: het verbeteren van het traject van de cliënt, het aanbod en 
beleid van de organisatie hetgeen uiteindelijk zal leiden tot meer tevreden cliënten. De 
resultaten volgend uit het waarderingsonderzoek worden dan ook gebruikt voor een 
verbeterplan. Een dergelijk verbeterplan leent zich bij uitstek voor cliëntenparticipatie.  

Behandeling (cure) 
Eind 2009 is onder cliënten van de cure van IrisZorg het cliëntwaarderingsonderzoek met 
de CQ index voor de kortdurende Geestelijke GezondheidsZorg en VerslavingsZorg 
uitgevoerd door TRIQS BV te Zwolle. De bewerking van de data heeft eind 2009 
plaatsgevonden. Begin 2010 zal er met de directeur en het hoofd Behandeling evenals de 
behandelcoördinatoren van het cluster Behandeling & Reclassering een voorstel 
besproken worden hoe te komen tot een  verbeterplan n.a.v. de uitslagen. In dit stadium 
zal de cliëntenraad van het cluster ook betrokken worden. Daarnaast zijn ook de resultaten 
vrijgegeven van de monitoronderzoeken van de Dubbel Diagnoseklinieken en de 
Intramurale Motivatie Centra. In deze monitoronderzoeken is gebruik gemaakt van de GGZ 
thermometer. 
De uitkomsten van deze drie onderzoeken leveren voldoende aangrijpingspunten op voor 
verbetering van de zorg in het cluster Behandeling. De verbeterplannen zullen met directe 
betrokkenheid van medewerkers op de werkvloer ontwikkeld worden. Voor het totale 
traject, het ontwikkelen van de verbeterplannen en de doorvoering van de verbeteringen, is 
een periode van 10 maanden uitgetrokken.

Opvang, wonen en werken (care) 
In het najaar van 2008 heeft Stichting Kwadraad in opdracht van IrisZorg een kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd naar de waardering van cliënten die gebruik maken van 
voorzieningen in de care. Hiervoor hebben medewerkers van Kwadraad met 50 cliënten 
groepsgesprekken gevoerd in negen, zeer uiteenlopende locaties van IrisZorg. Bij de opzet 
van het onderzoek is de cliëntenraad nauw betrokken. 
Het rapport is in februari 2009 aangeboden aan de cliëntenraad en Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur heeft begin 2009 op basis van de 2008 uitgevoerde 
cliëntwaarderingsonderzoeken de cliëntenraden van de regio’s (maatschappelijke opvang) 
en van het cluster Behandeling & Reclassering (cure) uitgenodigd om in samenspraak met 
de eigen directies een aantal speerpunten voor verbetering te kiezen. Deze speerpunten 
zijn door de centrale cliëntenraad instellingsbreed vertaald in vier actiepunten: bejegening, 
geldbeheer en schulphulp/sanering, huisregels/schorsingsbeleid en zelfwerkzaamheid & 
inrichting locaties. Deze actiepunten zijn in de clusters voor een deel al in 2009 in 
uitvoering genomen, daarnaast zijn de actiepunten, al dan niet gecombineerd met cluster- 
of afdelingseigen speerpunten, opgenomen in de jaarwerkplannen 2010 van de clusters en 
afdelingen. 
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4.4.1. Kwaliteit van zorg  

De prestatie-indicatoren GGZ zullen via het portal GGZ in de webapplicatie Zichtbare Zorg 
worden aangeleverd. Het gaat hierbij om de prestatie-indicatoren voor de 
behandelactiviteiten (de prestatie-indicatoren van GGZ Nederland). De prestatie-
indicatoren worden intern gebruikt als verbeterinput. Voor de maatschappelijke opvang zijn 
landelijk nog geen prestatie-indicatoren vastgesteld. Naar verwachting zullen deze 
indicatoren in 2010 ontwikkeld worden. 

In 2009 zijn verscheidene verbetertrajecten  op de inhoud van zorg in gang gezet. Daarbij 
is veel aandacht besteed aan het methodisch werken, bejegening en 
professionaliteitsborging. Voor de cure zijn concrete stappen gezet om de implementatie 
van de Community Reinforcement Approach organisatiebreed voor te bereiden. Voor de 
care zijn er door betrokkenheid van IrisZorg in de Academische Werkplaats Opvang 
(Radboud Universiteit) stappen gezet in de ontwikkeling van Strength Based Benadering 
die in combinatie met een vertaling van de CRA voor de care de kwaliteit van zorg beoogt 
te verbeteren.   
 
4.4.2. Klachten  

IrisZorg kent één klachtencommissie. Deze commissie behandelt zowel klachten in het 
kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) alsook klachten in het kader 
van de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Ten behoeve 
van BOPZ-klachten maken ook de bij IrisZorg in dienst zijnde psychiaters deel uit van de 
commissie. De overige leden van de commissie zijn onafhankelijk, d.w.z. op generlei wijze 
verbonden met IrisZorg als organisatie. 

Per 31 december 2009 bestond de klachtencommissie uit de volgende leden: 
- de heer mr. J.W. Koekebakker, jurist, voorzitter commissie 
- de heer dr. mr. M.S.C. Bakker, jurist, voorzitter behandeling BOPZ-klachten 
- mevrouw mr. J.E.M.C. Moons, jurist, plaatsvervangend voorzitter commissie 
- mevrouw F.M.H. Kemme, beleidsadviseur kwaliteit en zorg, lid 
- de heer drs. J.G.M. Bouwens, programmacoördinator preventie ZonMW, lid 
- mevrouw drs. H. Kuipers, psychiater (IrisZorg), lid. 

Klachtenoverzicht 2009 

Aard klachten Totaal aantal  Behandeld Resultaat 
behandeling 

Bemiddeld 
met positief 

resultaat 

Op andere 
wijze 

afgehandeld (1) 

WKCZ 21 1 Ongegrond: 1 13 6 
BOPZ 0 Nvt Nvt Nvt Nvt 
Totaal 21 1 1 13 6 

(1) Op andere wijze afgehandeld houdt gewoonlijk in, dat het - vaak na meerdere pogingen - niet gelukt is om contact met een klager te 
krijgen. In deze gevallen wordt na verloop van tijd een klacht als afgehandeld beschouwd. 
Twee klachten zijn aan het eind van het verslagjaar ingediend. Resultaat van bemiddeling was ten tijde van schrijven nog niet bekend. 

 
Het aantal klachten in bovenstaande tabel geeft het aantal klachtzaken weer. Dit aantal is 
niet identiek aan het aantal klachten. Sommige klagers  hebben bij de indiening van hun 
klacht qua inhoud of aard meerdere klachten. Sommige klachtzaken worden door 
meerdere klagers tegelijk ingediend. Het totaal aantal klagers was in 2009: 25, het totaal 
aantal verschillende klachten bedroeg 48.  
In het klachtbeleid wordt nadruk gelegd op bemiddeling. Bij elke ingediende klacht wordt 
de mogelijkheid onderzocht om de klacht door bemiddeling tussen klager(s) en 
aangeklaagde weg te nemen. Het resultaat van dit beleid is, dat het merendeel van de 
klachten door bemiddeling wordt opgelost. 
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Klagers, die klachten indienen ten aanzien van reclasseringsbeleid of 
reclasseringsmedewerkers, worden in principe verwezen naar de stichting Reclassering 
Nederland (RN), tenzij op voorhand de mogelijkheden om via bemiddeling tot een 
oplossing te komen nadrukkelijk aanwezig zijn. De werkzaamheden op 
reclasseringsgebied worden verricht door beëdigde reclasseringswerkers en worden 
overeenkomstig landelijk vastgestelde protocollen en richtlijnen uitgevoerd. Op deze 
werkzaamheden is dan ook het klachtenbeleid van de RN van toepassing. 

De verspreiding van klachten over de verschillende clusters is in de volgende tabel 
weergeven. Meer dan 50% van de klachten was afkomstig van cliënten uit het cluster 
Behandeling & Reclassering. 
 
Klachten naar cluster 

Cluster ! 
 
Aantal " 

 Behandeling  
& Reclassering 

(1)  

Regio 
Noord 

Regio 
Midden 

Regio Zuid Totaal 

  
11 

 
0 

 
6 

 
4 

 
21 

 

Het aantal ingediende klachten in 2008 bedroeg 22.  
De gemiddelde tijdsinvestering van de klachtenfunctionaris in 2009 bedroeg 2,5 uur per 
week (bemiddeling, klachtafhandeling, registratie). 
 
4.4.3. Toegankelijkheid 

IrisZorg beschikt over meer dan 90 locaties in een deel van Nederland, waar ruim 2,4 
miljoen mensen wonen. In alle grote gemeenten van het werkgebied zijn één of meer 
vestigingen aanwezig. In het algemeen is de toegankelijkheid van de voorzieningen, met in 
het bijzonder de poliklinieken en de crisisopvangcentra, goed te noemen. 
De toegang tot de verslavingszorg verloopt op indicatie van huisartsen en kan ook digitaal 
geschieden. In de poliklinieken is veel aandacht voor de wachttijdproblematiek. In 2009 is 
de gemiddelde wachttijd afgenomen tot 37 dagen. Ook de wachttijd in de kliniek is na een 
kleine stijging in de zomermaanden fors afgenomen. Er wordt voortvarend gewerkt aan het 
verbeteren van de patiëntlogistiek en het efficiënter inrichten van behandelprogramma’s. 
Hierdoor zal de wachttijd nog verder afnemen. Door de grote instroom is de wachttijd voor 
poliklinische zorg bij tijd en wijlen echter nog langer dan volgens de Treeknormen wenselijk 
is. 
De capaciteit voor de klinische verslavingszorg is de laatste jaren toegenomen: de 
capaciteit van de afdeling Opname & Diagnostiek van de kliniek Arnhem is in 2009 met 8 
plaatsen uitgebreid. Er is een toelating verkregen voor een jeugdkliniek met 24 bedden die 
in 2010 geopend zal worden en de capaciteit van de dubbel diagnosekliniek in Wolfheze is 
met de verhuizing in 2009 naar een ander pand op hetzelfde terrein met twee crisisbedden 
uitgebreid. Zo kunnen patiënten die in behandeling zijn bij IrisZorg sneller worden 
opgenomen in geval zich een crisis voordoet. Voor alle klinische voorzieningen is een 
centrale stroomcoördinator aangesteld. Aanmelding en plaatsing zijn hierdoor 
vereenvoudigd, patiënten komen sneller aan op de voor hen meest geschikte plek. 
In Arnhem, Tiel en Nijmegen worden programma’s voor ambulante detox aangeboden. Dit 
is een zeer intensief programma, waarin ontgiften ambulant kan plaatsvinden en waarmee 
opname voorkomen kan worden. 
Al deze maatregelen hebben een positief effect op de wachtlijsten. 

Bij wachttijd voor opname in een crisisopvangcentrum wordt ondersteuning geboden bij het 
zoeken naar alternatieven (plaatsingsmogelijkheden in centrum elders). De zes 
crisisopvangcentra van IrisZorg hebben nog geen (digitaal of andersoortig) systeem waarin 
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open plaatsen centraal geregistreerd zijn en cliënten automatisch tijdelijk in een ander 
crisisopvangcentrum aangemeld kunnen worden. Er wordt wel samen met de cliënt 
geïnformeerd bij andere centra. 
In Nijmegen is in 2009 een centraal voordeurteam voor de cliënten van de 
maatschappelijke opvang (waaronder crisisopvang) in het leven geroepen. Aanmelding, 
intake en plaatsing verloopt gecoördineerd en gepland, wat een positief effect op de 
wachttijd heeft. In de regio’s Midden en Noord wordt onderzocht om in de toekomst 
eveneens centrale aanmelding te introduceren. 
De capaciteit voor opvang-, woon- en verblijfsvoorzieningen onderging in 2009 
verandering. Hierbij ging het voor een deel om uitbreiding en voor een deel om substitutie 
(van gemeentelijke subsidiëring naar een andere vorm van financiering). Zo werden 
toelatingen  verkregen voor 6 plaatsen met behandeling voor de opvang van Vrouw en 
Kind in Wolfheze, 8 plaatsen zonder behandeling voor een woonvoorziening in Arnhem, 24 
plaatsen zonder behandeling in Doetinchem (2010), 12 plaatsen zonder behandeling voor 
een woonvoorziening in Beekbergen, 58 plaatsen zonder behandeling voor  
woonzorgvoorzieningen in Nijmegen  en 35 plaatsen zonder behandeling voor 
woonfuncties in het Multifunctioneel Centrum, eveneens in Nijmegen (zullen per 1 januari 
2011 gerealiseerd worden), 12 plaatsen zonder behandeling voor begeleid wonen in 
Harderwijk en 24 plaatsen licht verblijf voor  begeleid wonen in Lelystad (2010) (zie ook 
paragraaf 4.2.4. Toelatingen). Verreweg de meeste van deze toelatingen betroffen 
substitutie (= omzetting van gemeentelijke financiering in AWBZ-financiering). Bij één 
toelating in 2009 ging het om feitelijke uitbreiding (begeleid wonen Harderwijk). In Arnhem 
werd een nachtopvang voor zwerfjongeren met 6 plaatsen geopend. 
De toelatingen die in 2010 gerealiseerd worden brengen een uitbreiding van de totale 
capaciteit voor wonen, opvang en verblijf met 56 plaatsen met zich mee. 

Toegankelijkheid wordt ook bepaald door fysieke en telefonische bereikbaarheid. IrisZorg 
beschikt nog niet over een centrale telefonische bereikbaarheid. Bovendien blijkt de 
telefonische bereikbaarheid van een aantal onderdelen van de organisatie niet optimaal. 
Eind 2009 is een centraal project gestart dat moet leiden tot één centrale telefonische 
ingang van de instelling per 2011. Centrale telefonische bereikbaarheid vergt ingrijpende 
organisatorische (logistiek van de zorgverlening) en technische aanpassingen. Voor dit 
project is een gespecialiseerde externe projectleider aangetrokken.  
 
4.4.4. Veiligheid  

Melding Incidenten Patiënten/Cliënten 
IrisZorg legt de nadruk op gezondheid en veiligheid van cliënten/patiënten en personeel. 
Een belangrijk  instrument hiervoor is de regeling voor Melding Incidenten 
Patiënten/Cliëntenzorg (en de klachtenregeling voor personeel, zie daarvoor paragraaf 
4.5).  
De MIP/C verzamelt meldingen over incidenten en bijna-incidenten. De commissie  
analyseert de meldingen op zoek naar trends. Over de trends wordt een advies 
geformuleerd, dat in principe een keer per jaar schriftelijk uitgebracht wordt aan de Raad 
van Bestuur. Zonodig kan de MIP/C in een eerder stadium een signaal of advies afgeven 
indien het constateren van een specifieke trend daartoe aanleiding geeft. Indien nodig of 
wenselijk, worden door het bestuur en/of management signalen of adviezen omgezet in 
nieuw of aangepast beleid. Door verzameling van en analyse van meldingen draagt de 
MIP/C bij aan zowel een verhoging van de patiënt-/cliëntveiligheid als aan de veiligheid van 
de eigen medewerkers.  
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Meldingen in 2009 
De meldingen worden via een digitaal meldingssysteem ontvangen. In 2009 ging het om  
341 meldingen in totaal, waarbij onderscheid gemaakt is tussen meldingen over incidenten 
rond medicatie, agressie en overige meldingen.  
Het overzicht van de meldingen is opgenomen in volgende tabel. 

MIP/C-meldingen per cluster en totaal, ingedeeld naar de aard van de melding, in 2009 

Aard melding ! 
 
Cluster " 

 Medicatie  Agressie Overig Totaal 
(1) 

Regio Noord 20  21   19  60 
Regio Midden 25  53    9  87 
Regio Zuid   4  51     8  63 
Behandeling & Reclassering 47  32   50 129 
Centrale Diensten   0    0     2    2 
Totaal 96 157  88 341 

 
In 2009 zijn 86 incidenten minder gemeld dan in 2008. 
Er zijn 157 meldingen binnengekomen waarbij agressie een rol speelt. Deze incidenten zijn 
in te delen in agressie gericht tegen personen, goederen of incidenten waarbij uitsluitend 
sprake is geweest van verbaal geweld, respectievelijk 43, 14 en 86. Daarnaast zijn er 2 
keer seksueel agressieve uitlatingen gedaan en is in 12 gevallen weliswaar sprake van 
agressie, maar is deze niet onder te brengen in een van deze categorieën. Hoewel het 
aantal agressiemeldingen lager ligt dan vorig jaar, constateert de commissie een verhoging 
van de ernst van deze incidenten op.  
Met betrekking tot de incidenten rondom medicatie valt een afname van het aantal in het 
cluster Regio Noord op ten opzichte van 2008. Dit heeft wellicht te maken met het 
verbetertraject veilige medicatie dat in dit cluster is uitgevoerd. Bij het cluster Behandeling 
& Reclassering is er een absolute maar geen relatieve toename van dit type incidenten. 

In algemene zin valt op te merken dat het aantal MIP/C-meldingen per cluster en per 
afdeling uiteen loopt, ook als afdelingen vergelijkbare zorg leveren. Dit hoeft niet te maken 
te hebben met het aantal (bijna-)incidenten dat plaats vindt maar kan een uiting zijn van de 
meldmotivatie van de medewerkers. Dit is de reden waarom de MIP/C in 2009 doorgegaan 
is met het geven van presentaties in diverse afdelingen. De commissie merkt dat als er een 
voorlichtingsbijeenkomst is geweest over de MIP/C, het aantal meldingen uit de 
betreffende locatie toeneemt.  
De MIP/C is in 2009 10 keer in vergadering bijeengekomen, waarbij er per bijeenkomst 
gemiddeld 34 meldingen zijn behandeld. De commissie heeft meegewerkt aan een 
landelijk onderzoek van het ministerie van VWS naar agressie-incidenten in de 
maatschappelijke opvang. 
De commissie bestaat uit zeven leden, van wie zes voor een periode van drie jaar zijn 
benoemd (en eenmaal herbenoemd kunnen worden). De voorzitter van de commissie is 
door de Raad van Bestuur aangesteld. De commissie wordt ondersteund door een 
ambtelijk secretaris. 

Mexicaanse griep 
In de maanden augustus en september is veel aandacht uitgegaan naar de voorbereiding 
op de verwachte pandemie Mexicaanse griep. Er is een projectleider aangesteld, die onder 
de directe verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur de voorbereiding ter hand heeft 
genomen. De projectleider heeft zorg gedragen voor de totstandkoming van een centraal 
continuïteitsplan, waarin de te nemen maatregelen ten aanzien van personeel én 
cliënten/patiënten en de interne verantwoordelijkheidstructuur bij het uitbreken van de 
pandemie zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er continuïteitsplannen voor de clusters en 
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centrale diensten vastgesteld. De plannen zijn conform de door gezondheidsautoriteiten 
uitgevaardigde richtlijnen opgesteld en aan de bevoegde instanties (inspectie) gemeld. 
In de maanden oktober, november en december zijn daarvoor in aanmerking komende 
doelgroepen binnen IrisZorg gevaccineerd. Van september tot en met januari is het verloop 
van de pandemie, later epidemie genoemd, voortdurend gevolgd via de 
informatieverstrekking door de rijksoverheid (RIVM) en op basis van interne monitoring op 
ziekmeldingen. Daarnaast was er gedurende de gehele periode sprake van interne 
“surveillance“ via het lijnmanagement en zijn medewerkers via de afdeling Communicatie 
voortdurend geïnformeerd geweest over het verloop van de pandemie/epidemie. 
 
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 

De verantwoording over kwaliteit ten aanzien van medewerkers omvat het 
personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk.  
 
4.5.1. Personeelsbeleid 

Doelstellingen 
Het succes van IrisZorg wordt bepaald door de kwaliteit van deskundige, betrokken en 
gemotiveerde medewerkers. Zij vormen het belangrijkste en blijvende “kapitaal” en 
concurrentievoordeel van de organisatie. Medewerkers van IrisZorg kunnen daarom 
rekenen op een gezonde, veilige en inspirerende werkomgeving waarin ze met respect 
voor deskundigheid en ervaring worden bejegend. Medewerkers worden via scholing en 
deskundigheidsbevordering in staat gesteld te voldoen aan de professionele eisen die hen 
worden gesteld. De organisatie heeft een open oog voor de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van de individuele medewerker. 
 
4.5.1.1 Gezonde en tevreden medewerkers in een veilige werkomgeving 

Bedrijfsgezondheid en arbeidsomstandigheden 
In 2009 is het verzuim gedaald van 7,178 naar 6,79%. Een daling met bijna 0,4%. 
Er is definitief gekozen voor het gedragsmodel Verzuim = Gedrag; daarmee is verzuim een 
keuze en dus beïnvloedbaar. Dit gedragsmodel is de basis voor het verzuimbeleid dat in 
2009 in besluitvorming is gebracht. Alle leidinggevenden zijn getraind op basis van het 
gedragsmodel. 

Er is in het verslagjaar binnen de instelling veel aandacht geweest voor het onderwerp 
gezondheid. Dit is gebeurd via diverse artikelen op intranet. Daarnaast hebben er ook 
concrete activiteiten plaatsgevonden zoals een lunchbijeenkomst “fluitend naar je werk”, de 
cursus “Stoppen met roken” voor medewerkers, de week van het fruit, e.d. 
Er is beleid voorbereid over het onderwerp alcohol en drugs. Naast een beleidsdocument 
is een handleiding voor leidinggevenden geschreven en is een implementatieplan 
ontwikkeld voor de invoering van dit beleid. Het beleidsplan zal in 2010 aan de 
Ondernemingsraad worden voorgelegd ter instemming. 

In 2009 heeft naast de uitvoering van de RI&E’s de nadruk gelegen op evaluatie van de 
gemaakte plannen van aanpak in 2008. Er is gekeken naar de planning, de knelpunten en 
verbeterpunten. 

Agressieprotocol 
In het verslagjaar is uitvoering gegeven aan de implementatie van het agressieprotocol 
door middel van het bespreken van het thema tijdens o.a. de RI&E’s. Daarnaast wordt er 
aandacht besteed aan het informeren van de medewerkers in werkoverleggen en via 

                                                
8  Vanaf 2009 hanteren we het “vernet-verzuimcijfer”. De methode om tot dit cijfer te komen wijkt enigszins af van het cijfer dat in voorgaande 

jaren gebruikt werd.  
Het verzuimcijfer van 2008 was 6,98. Het verzuimcijfer 2008 conform de “vernet-methode” was 7,17. 
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intranet. Binnen de training aan de leidinggevenden over agressie wordt eveneens 
aandacht besteed aan het agressieprotocol. Ook is een format ontwikkeld aan de hand 
waarvan in de werkoverleggen in de afdelingen op eenvoudige wijze een 
afdelingsagressieprotocol kan worden opgesteld. 

Veiligheidsbeleid infectieziekten 
Het veiligheidsbeleid infectieziekten is geïmplementeerd in de afdelingen in samenwerking 
met het interne netwerk infectieziekten. Het is een terugkerend thema bij werkoverleggen. 
Ook is het thema infectieziekten een standaard onderdeel van de instellingsintroductie voor 
nieuwe medewerkers van IrisZorg en van een aantal interne cursussen. 

Bedrijfsopvangteam  
Binnen IrisZorg besteden we naast de belangrijke eerste opvang en goede registratie van 
incidenten ook aandacht aan goede nazorg. Deze nazorg wordt verleend door het 
bedrijfsopvangteam, bestaande uit een groep van 10 medewerkers (‘opvangers’) die 
daarvoor medio 2009 een specifieke en intensieve training hebben gevolgd. In oktober is 
het bedrijfsopvangteam gestart met het bieden van opvang en nazorg aan collega-
medewerkers die een schokkende ervaring hebben meegemaakt, dit onder het motto “De 
helpende hand bij normale reacties op abnormale gebeurtenissen”. 

Bedrijfshulpverlening 
Bij bedrijfshulpverlening staat voorop, dat de organisatie goed voorbereid is op incidenten 
en calamiteiten zoals ongevallen of brand. Speerpunten in 2009 waren: 
a. alle voorzieningen voorzien van een nieuw ontruimingsplan. Ter voorbereiding hierop 

zijn er organisatiebreed in samenwerking met Protekt Nederland BHV quick-scans 
uitgevoerd waarmee op afdelingsniveau alle BHV-knelpunten in beeld zijn gebracht. Met 
het opheffen van deze knelpunten kunnen in de loop van 2010 alle afdelingen voorzien 
worden van een volledig en actueel ontruimingsplan;  

b. een nieuw BHV-beleidsplan voor IrisZorg, waarin de nieuwe organisatiestructuur van de 
bedrijfshulpverlening vastgelegd is, inclusief taken, verantwoordelijkheden en 
communicatieplan. Het BHV-plan zal in de eerste helft van 2010 ter instemming 
aangeboden worden aan de Ondernemingsraad. 

Installatie interne klachtencommissie & aanstelling van vertrouwenspersonen  
Begin 2009 is de klachtencommissie ongewenst gedrag geïnstalleerd. De commissie 
bestaat uit een zevental leden. De commissie behandelt klachten van medewerkers over 
ongewenst gedrag volgens de gedragscode en klachtenregeling ongewenst gedrag, welke 
regeling in 2009 is geïmplementeerd.  Een klacht in het kader van de gedragscode 
ongewenst gedrag kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of 
discriminatie.  
Tijdens de behandeling van een klacht bestaat de klachtencommissie uit 3 personen. In 
totaal bestaat de klachtencommissie uit 7 personen. De samenstelling van de 
klachtencommissie kan daardoor variëren per klacht. Een klacht wordt behandeld volgens 
de procedure die beschreven is in de klachtenregeling.  
Naast het installeren van de klachtencommissie zijn er in 2009 een drietal 
vertrouwenspersonen aangesteld. Medewerkers kunnen in situaties van ongewenst gedrag 
zoals: roddelen, pesten, discriminatie, seksueel getinte opmerkingen of intimidatie terecht 
bij een van de vertrouwenspersonen. 
De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor of geven advies als een medewerker 
een officiële klacht wil indienen. 

Bij de commissie is in 2009 één klacht ingediend. De klacht is niet ontvankelijk verklaard. 
Aan de vertrouwenspersonen zijn in totaal zeven zaken voorgelegd. 
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Interne Bezwaren Commissie 
IrisZorg kent een Interne Bezwaren Commissie FWG. Deze commissie heeft tot taak om 
de bezwaren van een medewerker ten aanzien van haar/zijn functiebeschrijving of – 
indeling te behandelen en een uitspraak over het bezwaar te doen. De uitspraak wordt als 
advies voorgelegd aan de Raad van Bestuur, waarna de raad definitief de 
functiebeschrijving of indeling vaststelt. 

Tot 2009 konden alleen medewerkers werkend onder de CAO GGZ van de interne 
bezwarenprocedure gebruik maken. In 2009 is een instellingsbreed project Functiegebouw 
van start gegaan. Dit project moet er toe leiden, dat in 2010 alle functies in het primaire en 
in het ondersteunende proces opnieuw beschreven en ingedeeld worden (zie ook 4.5.1.3). 
Besloten is dat ook de medewerkers voor wie de CAO Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening van toepassing is een beroep kunnen doen op de IBC indien zij daar 
aanleiding toe zien. 

In 2009 zijn aan de commissie geen bezwaren voorgelegd.   

Medewerkerstevredenheidsonderzoek  
In september 2009 heeft het tweede medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) 
plaatsgevonden. De tevredenheid van medewerkers is over het geheel genomen gelijk 
gebleven in vergelijking met de vorige meting in juni 2007. Ook de respons is min of meer 
hetzelfde gebleven. Het totale beeld oogt gelijk, maar is toch anders. Er is sprake van een 
grotere diversiteit in scores. 
IrisZorg krijgt het rapportcijfer 6,6 op de algemene vraag “hoe tevreden bent u, alles 
overziende over het werken bij IrisZorg?”. In 2007 was dit cijfer 6,7. De respons is nu 
53,3% en twee jaar geleden 51,5%. 
Zowel op de centrale vraag naar algemene tevredenheid als op de vragen naar 
tevredenheid op verschillende thema’s wordt tussen - als ook binnen - clusters en diensten 
heel verschillend gescoord. Er zijn afdelingen die flink lager en afdelingen die flink hoger 
scoren dan ruim twee jaar terug. 
Op thema’s als werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, werkdruk en collega’s komt 
gemiddeld genomen dezelfde tevredenheid naar voren als bij de vorige meting. De scores 
wijken ook niet veel af in vergelijking met de benchmark van zorginstellingen. Het thema 
organisatie krijgt een beduidend lagere score. Vertrouwen in de leiding van de organisatie 
is daarbij een belangrijk onderwerp. Over de (direct) leidinggevenden is de tevredenheid 
over de hele linie juist toegenomen. Ook over de Ondernemingsraad wordt positiever 
geoordeeld. In het eerste kwartaal 2010 zullen actieplannen opgesteld worden gericht op 
de verbetering van de tevredenheid van onze medewerkers. 
 
4.5.1.2 Beschikbaarheid personeel 

De begrote formatie bedroeg 1000,1 fte. Aan het eind van het jaar was de inzet aan 
betaald personeel 1012,1 fte. De groei was toe te schrijven aan nieuwe financieringen en 
nieuwe afdelingen. Zo is er bijvoorbeeld in de Regio Zuid een afdeling Voordeur ingericht 
en heeft de kliniek in Arnhem een aparte Intensieve Zorg Unit (IZU) geopend. Voor beide 
afdelingen zijn nieuwe medewerkers aangetrokken.  
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Verloop personeel op concernniveau  

Verloop personeel Aantal 
personeelsleden 

Aantal fte 

Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 241 117,9  
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 155   86,6 

 
Verloop personeel naar verslavingszorg en maatschappelijke opvang  

Verloop personeel Verslavingszorg 
 

Aantal 
personeelsleden 

(fte tussen haakjes) 

Maatschappelijke 
opvang 
Aantal 

personeelsleden 
(fte tussen haakjes) 

Instroom personeel in loondienst in verslagjaar 99 (58,1) 142 (59,8) 
Uitstroom personeel in loondienst in verslagjaar 90 (53,6) 65 (53,6)  

 
Verzuim naar sector  

Personeelsformatie  Percentage 
Verzuim personeel maatschappelijke opvang in loondienst 7,77 
Verzuim personeel verslavingszorg in loondienst 5,78 
Verzuim alle personeel in loondienst 6,79 

 
Vacatures  

Vacatures Totaal aantal 
vacatures  

per einde verslagjaar  

Aantal moeilijk 
vervulbare vacatures 
per einde verslagjaar  

Totaal personeel 42 15 
Personeel met patiënt-/cliëntgebonden functies 35 13 

 
4.5.1.3 Een aantrekkelijke werkgever 

Jaargesprekken en instroombeleid 
In het verslagjaar is personeelsbeleid voorbereid dat beoogt IrisZorg een nog 
aantrekkelijker werkgever te maken: jaargesprekken en instroombeleid. Dit beleid zal in 
2010 in besluitvorming worden gebracht. 

Overige projecten 2010 
In 2009 zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie van digitale 
mutatieformulieren en een digitale loonstrook. Deze komen beide in 2010 beschikbaar. 

Verder is voortvarend gewerkt aan de implementatie van een systeem voor urenplanning 
en urenverantwoording (Aysist) dat begin 2010 operationeel wordt. 
 
4.5.2 Kwaliteit van het werk  

Het succes van een zorgaanbieder wordt bepaald door de kwaliteit van de zorg. Deze 
kwaliteit wordt op zijn beurt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de 
medewerkers. Voor IrisZorg vormen deskundige, betrokken en tevreden medewerkers het 
belangrijkste kapitaal. Investeren in personeel en het bevorderen van een goed en gezond 
arbeidsklimaat zijn dan ook belangrijke peilers voor personeelsbeleid.  
 
4.5.2.1 Competente medewerkers die zich verbonden voelen met hun werk en de 

organisatie 

Opleidingen 
Een belangrijk instrument om deskundig personeel te behouden is te investeren in 
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opleidingen. Dit gebeurt binnen IrisZorg op verschillende manieren. Nieuwe medewerkers 
kunnen, na een uitgebreide introductie, een aantal basistrainingen volgen wanneer ze nog 
niet voldoende ervaring hebben met het werkveld van IrisZorg. Deze trainingen vormen 
een onderdeel van het inwerkprogramma.  
Na de basisscholing vindt functiespecifieke scholing plaats. In 2009 zijn o.a. trainingen 
verzorgd in het kader van opvoedingsondersteuning, ADHD en jongeren & seksualiteit. 
Ook voor medewerkers die al langer in dienst zijn is er een breed aanbod van cursussen 
en trainingen, variërend van een cursus budgetbegeleiding tot een taaltraining. 
In 2009 zijn er cursussen officevaardigheden voor het eerst ook online aangeboden. 
Voor leidinggevenden zijn in het kader van het management development programma  
aparte opleidingen gestart bestaande uit: verzuimtraining, training preventie van agressie, 
Excel online training in het kader van de begroting en een 6-daagse training coachend 
leidinggeven inclusief intervisiebijeenkomsten. 
Opleiden wordt ook ingezet om de veiligheid van cliënten en medewerkers te vergroten. In 
principe volgt iedere nieuwe medewerker werkzaam in het primair proces een training in  
het omgaan met agressie. Dit kan vervolgd worden door herhalings-/verdiepingscursussen 
zoals bijv. “het afleggen van huisbezoeken” of “hoe te handelen bij gijzeling”. 

In totaal zijn er in 2009 134 cursussen (221 interne trainingsdagen) verzorgd voor  
medewerkers. 

Externe scholing  
Naast interne korte cursussen en trainingen investeert IrisZorg ook in externe scholing op 
hbo, (post-)hbo en (post-)universitair niveau. IrisZorg beschikt jaarlijks over twee 
opleidingsplaatsen Master in Addiction voor artsen (zie volgende subparagraaf) en twee tot 
drie plaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog. In 2009 zijn deze plaatsen ingevuld 
door eigen medewerkers. 
IrisZorg is in 2009 gestart met het structureel aanbieden van opleidingsplaatsen voor de 
opleiding tot verpleegkundige (pilot fase). 
Ook volgen meerdere medewerkers een opleiding op mbo-niveau zoals bijv. SPW3 en 
SPW4 (sociaal pedagogisch werker). 
Bij een aantal van deze opleidingen is samenwerking gezocht met de GGZ-instellingen in 
de regio.  
Door de fusie in 2007 zijn er voor medewerkers meer mogelijkheden gekomen om ervaring 
op te doen met nieuwe werkzaamheden en zijn de doorgroeimogelijkheden vergroot. 

Master in Addiction 
IrisZorg draagt actief bij aan initiatieven op het gebied van beroeps- of professiegerichte 
opleidingen op het gebied van verslavingszorg of maatschappelijke opvang. Het SPON 
(Stichting Postacademische Opleidingen in Oost Nederland) in Nijmegen heeft in 
samenwerking met GGZ Nederland, verslavingszorginstellingen en de KNMG een 
opleiding voor verslavingsartsen in het leven geroepen. Het is een opleiding die artsen, 
werkzaam in de verslavingszorg, in twee jaar tijd opleidt tot ‘master in addiction medicine’. 
De opleiding is gebaseerd op actuele wetenschappelijke theorievorming. 
IrisZorg beschikt over twee erkende praktijkopleidingsplaatsen voor deze opleiding. In 
december 2009 zijn de eerste 16 artsen, van wie twee artsen van IrisZorg, aan deze 
opleiding afgestudeerd. 

Stages 
IrisZorg voert een positief beleid m.b.t. stages. Stages leiden tot contacten met 
opleidingsinstituten die informeren over nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied. 
Bovendien zijn stagiair(e) s een kweekvijver voor nieuw personeel.  
In 2009 is het stagebeleid  in de steigers gezet. De notitie ‘Stagebeleid IrisZorg 2010 – 
2012’ (vastgesteld begin 2010) biedt hiervoor de kaders. Speerpunten zijn de harmonisatie 
van het administratief ondersteuningsproces, professionalisering van de begeleiding, de 
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interne opleiding van stagiair(e)s en het verbeteren van het wervings- en selectieproces 
van stagiair(e)s.  
In 2009 ontving ongeveer 40% van de studenten na afloop van hun stage een (tijdelijke) 
arbeidsovereenkomst. 

Vakgroepen 
IrisZorg kent monodisciplinaire vakgroepen. Het doel van de vakgroepen is om iedere 
hulpverlener of preventiewerker de gelegenheid te bieden het eigen vak te verdiepen en 
kennis uit te wisselen. Professionals op universitair niveau, hbo- en mbo-niveau nemen 
deel. Lidmaatschap gaat automatisch in bij indiensttreding. 
De hoofdindeling van de vakgroepen is als volgt: medici, verpleegkundigen, 
gedragswetenschappers, agogen en vaktherapeuten. De agogen, verpleegkundigen en 
gedragswetenschappers zijn weer onderverdeeld in subvakgroepen met hun eigen 
bestuur. 
De vakgroepen beschikken over een eigen budget waarmee men per vakgroep ongeveer 
drie activiteiten per jaar voor de leden kan bekostigen. Elk jaar wordt door de 
vakgroepbesturen een gezamenlijke dag georganiseerd voor alle vakgroepen. In 2009 
heeft 32% van de hulpverleners/preventiewerkers de vakgroep bezocht. 

In 2009 is een tussenevaluatie uitgevoerd om in kaart te brengen hoe de bestaande 
vakgroepen binnen IrisZorg functioneren. Uit de evaluatie blijkt dat het belang van de 
vakgroepen door medewerkers wordt onderschreven, actieve leden zijn dan ook zonder 
uitzondering enthousiast over deze vorm van deskundigheidsbevordering. In het bijzonder 
wordt de vakgroependag zeer positief ervaren. Het lukt echter niet altijd om actieve leden 
te vinden. De dagelijkse werksituatie heeft vaak voorrang op de organisatie van de 
vakgroepactiviteiten waardoor de activiteiten tot een minimum moeten worden beperkt. 
Over het algemeen hebben de vakgroepen echter een prima organisatiemodel gevonden 
met enthousiaste actieve leden die regelmatige bijeenkomsten organiseren.  
De evaluatie heeft inzichtelijk gemaakt welke punten als positief ervaren worden en waar 
de knelpunten liggen. Als vervolg hierop hebben de voorzitters gezamenlijk een aantal 
conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Deze zullen in 2010 aangeboden worden aan 
het management. 
 
4.5.2.2 Overige 

Medezeggenschap 
De medezeggenschap voor medewerkers bestaat uit een ondernemingsraad en vijf 
onderdeelcommissies. Elk cluster (vier) beschikt over een onderdeelcommissie, voor de 
centrale ondersteunende diensten is er een gezamenlijke onderdeelcommissie. 
Onderdeelcommissies worden gevormd uit vier leden. Vanuit elke onderdeelcommissie 
vertegenwoordigen twee leden de onderdeelcommissie in de ondernemingsraad. De 
voorzitter van de ondernemingsraad, gekozen uit de raad zelf, wordt in de raad vervangen 
door een dertiende lid. 
Leden van de onderdeelcommissie zijn voor twee uur per week werkzaam voor de 
commissie. Is men tevens lid van de Ondernemingsraad, dan heeft men zes uur per week 
ter beschikking voor het medezeggenschapswerk. Voor het voorzitterschap is 32 uur per 
week vrijgesteld. De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris 
(24 uur per week) en een administratief medewerker (16 uur per week). 
De Ondernemingsraad onderhoudt zijn contacten met de achterban via intranet, 
nieuwsbrieven, e-mail en persoonlijk contact. 

Binnen de Ondernemingsraad worden adviezen en instemmingsaanvragen voorbereid 
door de vaste commissies (VGWM, Sociaal Beleid, Financiën en PR&Achterban). 
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In 2009 zijn adviezen en instemmingen uitgebracht over: 
adviezen: 
- voorgenomen benoeming lid van de Raad van Toezicht 
- strategisch concern beleidsplan 2009-2011 
- herpositionering vastgoed 
- besluiten over de vierde sturingslaag 
- integratie Clever-User (cliëntinformatiesystemen) 
- project bereikbaarheid; 
instemmingen:  
- bedrijfsopvangteam 
- verzuimbeleid 
- cameratoezicht Pand KBS 545, Arnhem 
- regeling wijziging werktijden 
- ID banen 
- continuïteitsplan nieuwe Influenza A    
- Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden 
- aanpassing werktijden afdeling Meerzorg De Hulsen Nijmegen. 
 
4.6 Samenleving  

De kwetsbare burger die niet meer zelfredzaam is of de regie over zijn eigen leven dreigt te 
verliezen, staat hoog op de politieke - en maatschappelijke agenda. De (zorg)vraag van de 
burger bepaalt het beleid van de gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en de 
landelijke overheid die de benodigde zorg inkopen bij externe marktpartijen, waaronder 
IrisZorg. De samenleving verwacht van IrisZorg dat we onze kerntaken op het gebied van 
hulp- en zorgverlening professioneel, efficiënt en effectief uitvoeren en daarover helder 
verantwoording afleggen. De samenleving verwacht ook dat we met ons werk een bijdrage 
leveren aan de sociale kwaliteit en leefbaarheid in ons werkgebied. De maatschappelijke 
opvang en verslavingszorg hebben ook een taak in het bevorderen van de 
volksgezondheid en in het bijdragen aan het beheersen van criminaliteit en openbare 
overlast.  
Maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke verantwoording zijn dan ook inherent 
aan de bedrijfsfilosofie. De instelling als geheel en onderdelen ervan werken op vele 
terreinen samen met andere maatschappelijke partners (zie daarvoor ook paragraaf 2.4. 
Belanghebbenden) en is daardoor stevig verankerd in regionale en lokale samenlevingen. 
Op lokaal en regionaal niveau wordt deelgenomen aan vele overlegvormen op diverse 
terreinen. Er wordt actief bijgedragen aan de oplossing van vraagstukken rond 
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.   
IrisZorg zoekt bijvoorbeeld met het inzetten en ondersteunen van vrijwilligerswerk in de 
zorg concreet aansluiting bij een van de belangrijkste doelstellingen van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Meedoen! Vrijwilligerswerk draagt op 
verschillende manieren bij aan leefbaarheid en sociale samenhang. Op het terrein van de 
maatschappelijke zorg zijn al veel vrijwilligers – onder wie mantelzorgers – actief. Voor veel 
cliënten vormen zij een belangrijke brug tussen de wereld van de zorg en de samenleving. 
Voor een aantal cliënten biedt vrijwilligerswerk daarnaast een uitgelezen kans zelf aan de 
maatschappij deel te nemen. Het organiseren en ondersteunen van vrijwilligerswerk zal 
daarom de komende jaren een belangrijke plaats blijven innemen in het sociale 
activeringsbeleid van IrisZorg. 

Er wordt nadrukkelijk ingezet op empowerment van cliënten: een versterking van hun 
zelfredzaamheid, zoveel als mogelijk is binnen de samenleving zelf. Dat streven kan alleen 
slagen als de samenleving bereid is (ex-)cliënten nieuwe kansen te bieden en hen opnieuw 
volwaardig op te nemen in sociale structuren. Zelfredzaamheid moet een plek in de 
samenleving krijgen. Hiervoor is een stevig draagvlak in de samenleving onontbeerlijk. De 
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visie op en bereidheid tot sociale inclusie van (ex-)cliënten moet door overleg-/  
samenwerkingspartners gedeeld worden om zelfredzaamheid tot een succes te maken. 

In de regio’s Arnhem en Nijmegen beschikt IrisZorg over casemanagementteams (ACT in 
Arnhem, samen met De Gelderse Roos en vangnetteam in Nijmegen) die in nauwe 
samenwerking met andere instellingen voor zorg en welzijn zorgwekkende zorgmijders 
opsporen en netwerken van (bemoei)zorg rondom dergelijke zorgmijders opbouwen en in 
stand houden. In een aantal gemeenten wordt met bestuurlijke en politionele-/justitiële 
instanties samengewerkt in veelplegerprojecten. 
In de drie grote steden in het werkgebied zijn outreachend werkers (straathoekwerkers, 
veldwerkers) actief, georiënteerd op jongeren die dreigen uit te vallen of op specifieke 
probleemgroepen. Eén van de speerpunten voor de komende jaren zal de ontwikkeling van 
een begeleidings- en behandelaanbod, toegespitst op de specifieke problemen en vragen 
van jeugdigen, zijn.  

Een van de kerntaken is van oudsher verslavingspreventie en -voorlichting. Een 
gespecialiseerd team van preventiewerkers voert programma’s, gericht op specifieke 
groepen (risicojeugd, onderwijs, ouders) en op algemeen publiek, uit. Daarnaast wordt 
regionaal uitvoering gegeven aan landelijke voorlichtingscampagnes. Ook worden trends 
en ontwikkelingen in gebruik van (verslavende middelen) middelen en gedrag onder 
maatschappelijke groepen (jeugd, risicogroepen) gevolgd en vastgelegd in 
monitorrapportages. In al deze activiteiten is samenwerking met anderen noodzakelijk. 

IrisZorg realiseert zich dat tijden veranderen. De economische crisis zal voor jaren lang 
grote ingrepen in de rijksbegroting met zich meebrengen. De verwachting is dat de 
middelen voor met publieke gelden gefinancierde maatschappelijke activiteiten 
(aanzienlijk) zullen afnemen. Dit zal ook voor zorg en welzijn gelden. IrisZorg anticipeert op 
deze toekomst. De eerste scenario’s hiervoor zijn in 2009 ontwikkeld. Minder financiële 
middelen zal scherper voor het voetlicht brengen hoe kerntaken afgebakend kunnen of 
dienen te worden. Wellicht heeft dit tot gevolg dat IrisZorg zich nadrukkelijker op haar 
kerntaak, het leveren van zorg en bijstand aan kwetsbare mensen, zal (moeten) 
terugtrekken en er minder mogelijkheden voor maatschappelijke verantwoordelijkheid 
(deelname aan maatschappelijke activiteiten rondom of voortvloeiend uit onze kerntaken) 
resteren.  
Naast het financiële perspectief, heeft IrisZorg van doen met de publieke opinie over 
verslaving en dakloosheid. IrisZorg is zich terdege bewust van deze opinie en de 
veranderingen daarin. Er is sprake van een verharding van de samenleving. De tolerantie 
voor minder aangepast gedrag neemt af. Alom klinkt de roep om harde maatregelen tegen 
degenen die in hun gedrag of leefstijl afwijken van wat maatschappelijk als aangepast en 
normaal wordt gezien. Ook kwetsbare mensen die het (even) niet op eigen kracht redden, 
lijkt men liever kwijt dan rijk. Er bestaat de neiging deze mensen nog verder van de 
samenleving af te duwen, een proces dat uitburgering wordt genoemd. IrisZorg neemt 
stelling daartegen. Ons uitgangspunt is dat ieder mens in principe recht heeft op 
zelfstandigheid, welbevinden en een plek in de samenleving die past bij zijn of haar 
mogelijkheden en verlangens. IrisZorg wil niet bijdragen aan uitburgering, maar juist aan 
de (her)inburgering van haar cliënten. Onze aanpak daarbij is niet vrijblijvend. We nemen 
onze cliënten serieus, maar ook de kaders van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. De 
hulpverlening die we onze cliënten bieden is gebaseerd op hun mogelijkheden en 
duidelijke afspraken, en gericht op een versterking van hun zelfredzaamheid, zoveel als 
mogelijk binnen de ‘gewone’ samenleving. Dat kan niet zonder draagvlak voor ons werk in 
de samenleving en de bereidheid van de samenleving om kwetsbare mensen zoals onze 
cliënten (nieuwe) kansen te geven. 
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4.7 Financieel beleid 

Resultaten 2009 
Het resultaat van IrisZorg over 2009 bedroeg ! 3,2 miljoen positief. Dit resultaat is behaald 
met een omzet van ! 79,7 miljoen.  
Het resultaat over 2009 is voor circa ! 1 miljoen positief beïnvloed door nagekomen baten 
uit voorgaande jaren uit hoofde van afrekeningen van nacalculaties met de NZa en door 
ca. ! 1 miljoen aan incidentele herschikkingsgelden met betrekking tot de invoering van de 
ZZP-financiering in de AWBZ. Gecorrigeerd voor overige bijzondere posten in het 
resultaat, is het aan 2009 toe te rekenen reguliere resultaat circa ! 3 miljoen. 
Geconstateerd kan worden dat in de organisatie het besef van het belang van een 
evenwicht tussen enerzijds de zorg- en dienstverlening en anderzijds de daarvoor 
beschikbare middelen toeneemt. Het belang van kosteneffectief werken en het zorgvuldig 
omgaan met schaarse middelen wordt in de organisatie steeds breder onderschreven. Dit 
komt de beheersing van de financiële resultaten ten goede. 

Onderverdeeld naar de segmenten binnen IrisZorg is het jaarrekeningresultaat als volgt 
opbebouwd: 
 (* ! 1.000) 

Zorgverzekeringswet 58 
AWBZ 2.467 
WMO 389 
Overig     240 
 3.154 

Uit het resultaat 2009 is een bestemmingsreserve van ! 0,8 miljoen gevormd. Deze 
reserve is bedoeld om de uitgaven aan zorginnovatie en procesverbetering in 2010 en 
volgende jaren te financieren. 

Investeringen 
In 2009 is door IrisZorg voor ca. ! 3 miljoen geïnvesteerd in inventaris en verbouwingen. 
Voor 2010 is in de begroting een investeringsniveau opgenomen van ! 2,5 miljoen. De 
nadruk bij deze investeringen ligt op instandhouding van het huisvestingsbestand en in 
investeringen in verdere ICT-ondersteuning van de bedrijfsvoering. 
Investeringsbeslissingen worden genomen op grond van uitgewerkte business cases. 

Financiering 
In 2009 is voor ! 4,0 miljoen aan nieuwe leningen opgenomen bij de huisbankier 
Rabobank ter financiering van de investeringen en is een investeringskrediet van 
! 3 miljoen omgezet in een langlopende lening. Op grond van de begroting 2010 wordt 
verwacht dat, afgezien van aanvullende investeringen, de organisatie een 
financieringsbehoefte heeft van circa ! 2,5 miljoen. 
Ultimo 2009 bedraagt het opgenomen krediet ! 4,9 miljoen. Dit krediet wordt met name 
benut voor de voorfinanciering van de DBC- productie. In 2009 is deze voorfinanciering 
afgenomen met circa ! 9 miljoen. 

Personele bezetting 
Ultimo 2009 bedroeg de personele bezetting van IrisZorg 1.012,1 fte verdeeld over 1.295 
medewerkers. In 2009 zijn 241 nieuwe medewerkers ingestroomd en 155 medewerkers 
uitgestroomd. Voor 2010 wordt een toename van het aantal medewerkers verwacht als 
gevolg van een toename van de activiteiten. 
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Kengetallen 
In de onderstaande tabellen zijn verschillende kengetallen opgenomen die een beeld 
geven van de financiële positie en prestaties van IrisZorg in het verslagjaar en het 
voorgaande jaar.  

Resultaatratio 

Resultaatratio 2009 2008 
Resultaatratio: ZVW -  gefinancierde resultaten   0,3% - 1,0% 
Resultaatratio: AWBZ - gefinancierde resultaten 12,3%   5,4% 
Resultaatratio: WMO - gefinancierde resultaten   0,3% - 3,5% 
Resultaatratio: overige resultaten   8,2%   2,1% 
Resultaatratio: totaal resultaat   4,0% - 0,4% 

 
Liquiditeit 

Liquiditeit 2009 2008 
Kasstroom    182.210   1.045.441 
Liquide middelen 2.129.471   1.947.261 
Schulden aan kredietinstellingen 4.911.062 13.878.662 
Current ratio 0,91 0,62 
 
Solvabiliteit 

Solvabiliteit 2009 2008 
Eigen vermogen / balanstotaal 15,7% 9,5% 
Eigen vermogen / totaal opbrengsten   9,3% 6,1% 

 
Het meerjaren financieel beleid van IrisZorg is erop gericht een weerstandsvermogen te 
realiseren dat past bij het risicoprofiel van de organisatie. Een adequaat en toenemend 
weerstandsvermogen is noodzakelijk om de risico’s waarmee IrisZorg wordt 
geconfronteerd het hoofd te bieden. Doelstelling voor 2012 is een solvabiliteit van 10% 
(eigen vermogen / totaal opbrengsten). Ultimo 2009 bedroeg de solvabiliteit 9,3% waarmee 
de solvabiliteitontwikkeling op koers is.  
Het financieel beleid van IrisZorg voorziet in een jaarlijks te behalen resultaat van circa 
1,1 procent van de opbrengsten. Met een dergelijk resultaat is IrisZorg in staat om de 
gewenste toename van het eigen vermogen te realiseren. 
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JAARREKENING 
 
 
Jaarrekening stichting IrisZorg (geconsolideerd) 
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5.1 Jaarrekening 
 

5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 
 (na resultaatsbestemming) 
 

Ref. 31-dec-09 31-dec-08
! !

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 29.404.063 28.994.772
Financiële vaste activa 3 534.273 368.273
Totaal vaste activa 29.938.336 29.363.045

Vlottende activa

Voorraden 4 287.723 282.877
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 5 4.244.273 3.068.523
Vorderingen en overlopende activa 6 8.377.690 8.051.130
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 7 2.514.062 2.724.046
Liquide middelen 9 2.129.471 1.947.261
Totaal vlottende activa 17.553.219 16.073.837

Totaal activa 47.491.555 45.436.882

Ref. 31-dec-09 31-dec-08
PASSIVA ! !

Eigen vermogen 10
Kapitaal 23 23
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 4.403.049 1.877.963
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.037.008 2.408.441
Totaal eigen vermogen 7.440.080 4.286.427

Voorzieningen 11 2.377.425 2.015.383

Langlopende schulden 12 18.410.982 13.222.770

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 0 0
Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 19.263.068 25.912.302

Totaal passiva 47.491.555 45.436.882  
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5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2009 
 

Ref. 2009 2008
! !

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 15 41.096.822 34.190.581

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 16 1.477.615 1.865.663

Omzet B-segment 17 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 18 37.212.537 33.821.312

Som der bedrijfsopbrengsten 79.786.975 69.877.555

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 53.654.593 49.901.020

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 2.585.295 2.592.148

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 22 19.536.809 16.856.200

Som der bedrijfslasten 75.776.696 69.349.367

BEDRIJFSRESULTAAT 4.010.278 528.188

Financiële baten en lasten 23 -856.625 -1.097.586

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 3.153.653 -569.398

Buitengewone baten en lasten 24 0 279.469

RESULTAAT BOEKJAAR 3.153.653 -289.928

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2009 2008
! !

Toevoeging(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 1.636.212 506.317
Bestemmingsreserve zorginnovatie en procesverbetering 800.000 0
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen 88.874 65.968
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 628.567 -862.212
   

3.153.653 -289.928  
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5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2009  
 

 

Ref. 2009 2008
! ! ! !

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 4.010.278 528.188

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 2.585.295 2.592.148
- mutaties voorzieningen 362.042 -610.422

2.947.337 1.981.726

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden -4.846 32.327
- mutatie onderhanden werk DBC's -1.175.750 -3.068.523
- vorderingen -326.560 -4.593.445
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 209.984 -2.649.454
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 
kredietinstellingen) 1.912.632 2.193.301

615.460 -8.085.794

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.573.074 -5.575.880

Ontvangen interest 115.045 118.681
Betaalde interest -971.670 -1.216.267
Buitengewoon resultaat 0 279.469

-856.625 -818.117

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.716.450 -6.393.997

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -2.994.586 -2.534.963
Overige investeringen in financiële vaste activa -166.000  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.160.586 -2.534.963

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Schulden aan kredietinstellingen -8.967.599 10.700.767
Nieuw opgenomen leningen 7.000.000 30.000
Aflossing langlopende schulden -1.406.055 -756.365

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.373.654 9.974.402

Mutatie geldmiddelen 182.210 1.045.442  
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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  
 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening over 2009 is opgesteld in overeenstemming met de Regeling 
Jaarverslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.  
Alle activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij in deze 
toelichting anders wordt vermeld. Alle bedragen zijn in EUR. De consolidatie heeft 
plaatsgevonden door middel van de integrale methode. 
De grondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening wijken niet af van die van de 
geconsolideerde jaarrekening. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar. 
 
Consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de stichtingen die tot de groep 
behoren. 
Dit betreft de volgende stichtingen: 
- stichting IrisZorg te Arnhem 
- stichting Werkplaats De Hulsen te Nijmegen 
- stichting Modeltuinen te Beekbergen (gemeente Apeldoorn) 
- stichting Welzijn Arnhem te Arnhem. 
 
Grondslagen van waardering van activa en passiva 
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de 
balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief omzetbelasting 
en worden na ingebruikname lineair afgeschreven. Voor zover de materiële vaste activa 
WZV/WTG-gefinancierd zijn, worden hierbij de percentages uit de beleidsregels van de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gehanteerd. De overige materiële vaste activa worden 
afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur.  
 
Financiële vaste activa 
In 2007 heeft stichting IrisZorg een belang genomen van 16,7% in RoderSana Holding BV 
ad EUR 175.000,=. 
De waardering van deze deelneming vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs. 
Aan RoderSana Holding BV is in 2007 en in 2009 een langlopende lening verstrekt 
respectievelijk ad EUR 175.000,= en EUR 166.000,=. De looptijd bedraagt respectievelijk 
25 jaar en 18 maanden. Het rentepercentage bedraagt respectievelijk 6% en minimaal 3% 
(EURIBOR (1 mnds) met een opslag van 2,4 %). 
Conform de beleidsregels van de NZa is de afschrijvingslast op de verbouwing 
Sonsbeeksingel nacalculeerbaar. Aangezien in 1999 de stichting het pand Sonsbeeksingel 
heeft verlaten is deze verbouwing onder financiële vaste activa gepresenteerd conform de 
Richtlijn Jaarverslaggeving 655. 
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Voorraden 
De veestapel is gewaardeerd tegen de geschatte opbrengstwaarde onder aftrek van 25% 
prijsrisico. De goederen van de dagactiviteiten zijn gewaardeerd tegen de laatst betaalde 
inkoopprijs of, in geval van eigen teelt, tegen de getaxeerde inkoopprijs onder aftrek van 
25% prijsrisico. Incourante voorraad is afgeboekt. 
 
Onderhanden werk DBC's 
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de 
vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen of tegen de 
opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is.  
De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te 
koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk 
worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, waarbij rekening wordt 
gehouden met eventueel noodzakelijk geachte waardecorrecties voor oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
 
Voorzieningen 
Groot Onderhoud 
Ter bepaling van de voorziening groot onderhoud is voor alle onroerende zaken een 
inschatting gemaakt ter zake van groot onderhoud. De voorziening is opgenomen tegen 
nominale waarde. 
Jubileum eigen werknemers 
Deze voorziening heeft betrekking op de uit te keren gratificaties bij een 12,5-, 25- en 40-
jarig dienstverband, conform de CAO-GGZ en de CAO-Welzijn. Bij de berekening zijn de 
blijfkans, de (geschatte) toekomstige loonstijgingen en een disconteringsvoet van 4% in 
acht genomen. 
Pensioenen 
De pensioenregeling van de stichting betreft een toegezegd-pensioenregeling ("defined 
benefit plan"). Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de 
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris 
en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting IrisZorg heeft geen verplichting tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, 
anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De pensioenen zijn derhalve 
verwerkt als een toegezegd-bijdrage regeling ("defined contribution plan") en heeft alleen 
de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 
verantwoord. 
Toekomstige loonverplichtingen 
Met een tweetal personeelsleden zijn toekomstige loonverplichtingen aangegaan vanwege 
opgebouwde arbeidsrechten in voorgaande jaren. De verplichtingen zijn van kracht tot de 
pensioengerechtigde leeftijd van betrokkenen. De resterende periode is korter dan vijf  
Levensfasebudget 
De voorziening ultimo 2009 heeft betrekking op het eenmalig effect met terugwerkende 
kracht van de invoering van het Levensfasebudget in de CAO GGZ. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, 
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, 
uitgaande van historische kosten. 
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 
deze gerealiseerd zijn. 
 
Grondslagen van segmentering 
De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen 
middelen berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring. Het 
segment OVERIG is inclusief SFOR. 
In de ambulante voorzieningen hebben poli-verrichtingen plaatsgevonden, waardoor vanuit 
de klinische voorzieningen opbrengsten navenant zijn toegerekend. 
De overige opbrengsten zijn gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag 
voor geleverde goederen en diensten onder aftrek van eventueel verstrekte kortingen. 
De toerekening van kosten is primair ontleend aan de direct toerekenbare kosten per 
afdeling en algemene kosten zijn gebaseerd op de interne verdeelsleutel gebaseerd op de 
personeelskosten voor iedere afdeling dan wel aan de hand van de in gebruik zijnde 
huisvesting (oppervlakte). 
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5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 

 
ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Bedrijfsgebouwen en terreinen 22.955.831 20.448.398
Machines en installaties 1.122.694 1.230.221
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.832.190 4.641.051
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 493.347 2.675.102

Totaal materiële vaste activa 29.404.063 28.994.772

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Boekwaarde per 1 januari 28.994.772 29.051.952
Bij: investeringen 2.995.298 2.640.317
Af: afschrijvingen 2.585.295 2.592.148

Per saldo correctie -712 -105.349

Boekwaarde per 31 december 29.404.063 28.994.772

Cumulatieve afschrijvingen 14.865.392 12.279.386  
 
Toelichting 
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste 
activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In 
toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. 
 
In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de bekostiging van kapitaallasten van het vastgoed van zorginstellingen 
wordt aangepast. Het bouwregime is vervallen met ingang van 2009 en meer en meer is sprake van integrale tarieven voor 
geleverde prestaties. 
De kapitaallasten van het voorheen vergunningplichtig WTZi vastgoed van zorginstellingen (afschrijvingen en genormeerde 
rente) worden thans nog op nacalculatiebasis vergoed. De overheid heeft het voornemen om met ingang van 2011 ((brief 
VWS aan kamer d.d. 9 juli 2009, DLZ/SFI-U-2936091) ten aanzien van de intramurale zorg de bekostiging van de 
kapitaallasten aan te passen. In de nieuwe bekostigingssystematiek zullen deze lasten opgenomen worden in de tarieven 
voor de te leveren zorgprestaties en daarmee afhankelijk zijn van de productie en de prijsontwikkeling. De consequentie is 
dat risico wordt gelopen ten aanzien van het kunnen realiseren (terugverdienen) van de boekwaarde van investeringen in 
vastgoed, bijvoorbeeld bij leegstand, en dat de waardering van het vastgoed naar beneden moet worden bijgesteld. 
Zowel de hoogte als de methode van de toekomstige bekostiging en de overgangsregeling zijn nog afhankelijk van definitieve 
(politieke) besluitvorming die medio 2010 wordt verwacht. De aanpassing van de bekostiging zou een substantieel (nadelig) 
effect kunnen hebben op de realiseerbare boekwaarde waarvan de omvang sterk wordt beïnvloed door de besluitvorming 
over de toekomstige bekostiging en de overgangsregeling. 
Uitgangspunt is dat de in het verleden verkregen rechten tot nacalculatie bij de overgang dienen te leiden tot een adequate 
afrekening van eventuele nadelige gevolgen en dat de overheid hiervoor een passende regeling zal treffen. Begin 2010 is 
hiertoe een inventarisatie door de NZa uitgevoerd om de aard en omvang van de problematiek in kaart te brengen. Daarom 
is de boekwaarde niet neerwaarts aangepast. 
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5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 

 
ACTIVA

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Deelnemingen 175.000 175.000
Vorderingen op deelnemingen 341.000 175.000
Overige vorderingen 18.273 18.273

Totaal financiële vaste activa 534.273 368.273

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
!

Boekwaarde per 1 januari 2009 368.273

Bij: verstrekte lening 166.000

Boekwaarde per 31 december 2009 534.273

Toelichting:

In 2007 is een belang van 16,7% in het aandelenkapitaal verworven van de nieuw opgerichte vennootschap
RoderSana Holding B.V.
In 2007 en 2009 zijn langlopende leningen verstrekt aan RoderSana Holding B.V.

In 1999 is de boekwaarde van de verbouwing aan het voormalige pand aan de Sonsbeeksingel opgenomen.
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5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 

 
ACTIVA

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Overige voorraden: 287.723 282.877

Totaal voorraden 287.723 282.877

 

 

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Onderhanden werk DBC's 9.893.766 7.105.620
Af: ontvangen voorschotten 5.649.493 4.037.097

Totaal onderhanden werk 4.244.273 3.068.523  

 

6. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Vorderingen op debiteuren 5.328.272 4.167.879
Nog te factureren omzet DBC's 1.064.551 2.547.381
Overige vorderingen 1.339.578 631.113
Vooruitbetaalde bedragen 0 325.583
Nog te ontvangen bedragen 402.647 362.155
Overige overlopende activa 242.643 17.018

Totaal vorderingen en overlopende activa 8.377.690 8.051.130

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt ! 56.061,=
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5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 

 

ACTIVA

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

t/m 2006 2007 2008 2009 totaal
! ! ! ! !

Saldo per 1 januari 0 3.499 2.720.547 2.724.046

Financieringsverschil boekjaar  1.559.891 1.559.891
Correcties voorgaande jaren 0 0 880.241 880.241
Betalingen/ontvangsten 0 41.637 -2.691.753 -2.650.116
Subtotaal mutatie boekjaar 0 41.637 -1.811.512 1.559.891 -209.984

Saldo per 31 december 0 45.136 909.035 1.559.891 2.514.062

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a
  

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2009 2008
! !

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 40.216.581 34.190.581
Af: ontvangen voorschotten 17.353.216 14.101.209
Af: gefactureerde DBC's 19.998.158 7.715.824
Af: overige ontvangsten u.h.v. nog te factureren DBC's -1.482.830 2.547.381
Af: overige ontvangsten u.h.v. onderhanden DBC's 2.788.146 7.105.620

Totaal financieringsverschil 1.559.891 2.720.547

Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm 2009 2008
! !

Financieringsverschil AWBZ 1.038.841 -137.913
Financieringsverschil DBC-financiering 521.050 2.858.460

Totaal financieringsverschil 1.559.891 2.720.547  
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5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 

 
ACTIVA

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Bankrekeningen 2.091.841 1.911.010
Kassen 37.630 36.251

Totaal liquide middelen 2.129.471 1.947.261  
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5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 

 
PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Kapitaal 23 23
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 4.403.049 1.877.963
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 3.037.008 2.408.441

Totaal eigen vermogen 7.440.080 4.286.427

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2009 bestemming mutaties 31-dec-2009
! ! ! !

Kapitaal 23 0 0 23

23 0 0 23

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2009 bestemming mutaties 31-dec-2009
! ! ! !

Reserve aanvaardbare kosten: 1.467.231 1.636.212 0 3.103.443

Bestemmingsreserves:
Egalisatie afschrijvingen 410.732 88.874 0 499.606
Zorginnovatie en procesverbetering 0 800.000 0 800.000

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 1.877.963 3.153.653 0 4.403.049

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2009 bestemming mutaties 31-dec-2009
! ! ! !

Algemene reserves 1.833.546 628.567 2.462.113

Bestemmingsreserve 574.895 574.895

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 2.408.441 628.567 0 3.037.008

Toelichting:
Het saldo van de op grond van de bekostigingssystematiek in de subsidie toegekende bedragen voor afschrijvingen en de
werkelijke afschrijvingen op instandhoudingsinvesteringen wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de 
bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen. Toevoegingen en/of onttrekkingen aan de bestemmingsreserve egalisatie 
afschrijvingen worden verantwoord via de resultatenrekening.

Uit de resultaatbestemming 2009 is een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van ! 800.000,= in verband met te
voorgenomen innovatie-activiteiten voor zorgvernieuwing en verdere ontwikkeling van de procesvoering ter
verbetering van de kwaliteit en efficiëncy.
Ultimo 2005 is uit het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen een bestemmingsreserve gevormd ad ! 574.895,= ter
grootte van de boekwinst inzake de verkoop van een onroerende zaak. De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking
van tekorten inzake huisvestingskosten in de Regio Zuid.  
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5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 

 
PASSIVA

11. Voorzieningen
Saldo per Dotatie/ Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2009 vrijval 31-dec-2009
! ! ! !

Groot onderhoud 1.581.928 1.190.000 980.252 1.791.676
Voorziening Jubileum eigen werknemers 331.000 -37.106 31.894 262.000
Toekomstige loonverplichtingen 102.454 16.294 0 118.748
Voorziening Levensfasebudget 0 205.000 0 205.000

Totaal voorzieningen 2.015.383 1.169.188 1.012.146 2.377.425

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2009

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.154.932
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.222.493
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.222.493

Toelichting per categorie voorziening:
Groot onderhoud
Ter bepaling van de voorziening is voor alle onroerende zaken in eigendom een inschatting gemaakt ter zake van
groot onderhoud. De looptijd is deels langlopend.

Voorziening Jubileum eigen werknemers
De jubileumvoorziening heeft betrekking op de uit te keren gratificaties bij een 12,5-, 25-, en 40-jarig dienstverband,
conform CAO-GGZ dan wel CAO-Welzijn. De looptijd is deels langlopend.

Toekomstige loonverplichtingen

in voorgaande jaren. De verplichtingen zijn van kracht tot de pensioengerechtigde leeftijd van betrokkenen. De resterende  
periode is korter dan vijf jaar.

Voorziening Levensfasebudget
De voorziening Levensfasebudtget heeft betrekking op het eenmalig effect van opgebouwde rechten tengevolge van

effect als gevolg van de invoering van betreffende bepalingen in de CAO-GGZ met ingang van 1 januari 2010.

Met een tweetal personeelsleden zijn toekomstige loonverplichtingen aangegaan vanwege opgebouwde arbeidsrechten

de invoering van het Levensfasebudget in de CAO-GGZ. De voorziening is gevormd ter grootte van het eenmalig
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5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 

 

PASSIVA

12. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Schulden aan kredietinstellingen 18.208.546 12.998.778
Overige langlopende schulden 202.436 223.991

Totaal langlopende schulden 18.410.982 13.222.770

Het verloop is als volgt weer te geven: 2009 2008
! !

Stand per 1 januari 13.979.130 14.702.210
Bij: nieuwe leningen 7.000.000 30.000
Af: aflossingen 1.406.055 753.075

Stand per 31 december  19.573.075 13.979.135

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.162.092 756.365

Stand langlopende schulden per 31 december 18.410.982 13.222.769

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.162.092 756.365
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 18.410.982 13.222.770
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 13.819.613 10.204.662

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Onder de post 'Overige langlopende schulden' zijn twee leningen opgenomen van Stichting Vrienden van De Hulsen.  
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5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 

 
PASSIVA

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Schulden aan kredietinstellingen 4.911.062 13.878.662
Crediteuren 4.309.858 4.903.229
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.162.092 756.365
Belastingen en sociale premies 2.188.139 2.030.091
Schulden terzake pensioenen 523.896 390.994
Vakantiegeld 1.757.071 1.630.641
Vakantiedagen 945.510 882.780
Overige schulden 56.566 33.893
Nog te betalen kosten 1.818.665 611.056
Vooruitontvangen opbrengsten 1.020.833 786.957
Overige passiva 569.376 7.635

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 19.263.068 25.912.304  
 
14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

bedragen bij wijze van voorschot.

exploitatietekort over 2009 van deze stichting aangevuld worden. Tevens stelt Stichting IrisZorg zich garant voor
debet-saldi van clienten van Stichting IrisZorg voor zover deze voortvloeien uit door Stichting IrisZorg betaalde

daarnaast bij kredietinstellingen per 31 december 2009 over een kredietfaciliteit van ! 14.000.000.
Naast de zekerheden, welke zijn vermeld onder de post 'overzicht leningen', zijn de in eigendom verkregen inventarissen,
vervoermiddelen en de vorderingen op derden van de stichting in onderpand gegeven.
Met betrekking tot Stichting Beheer en Administratie van Gelden van Clienten in de Maatschappelijke Zorg zal het

De stichting is financiële verplichtingen aangegaan inzake huur en lease ter waarde van ! 1.900.000.
Voor een aantal panden zijn langdurige huurovereenkomsten aangegaan.
Aan derden zijn bankgaranties gesteld ad ! 126.652. Rekeninghoudend met deze bankgaranties beschikt de stichting
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5.1.6  Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa op grond van art. 5a Regeling 
Verslaggeving WTZi 

 
5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige materiële vaste activa  

Start- en
NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen rente Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal

voorzieningen kosten bouwingen Projecten vergunning
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Stand per 1 januari 2009
- aanschafwaarde 1.130.223 144.491 5.728.374 397.070 686.052 2.137.070 2.675.102 12.898.382 41.274.158
- cumulatieve afschrijvingen 66.827 929.655 89.805 526.300 906.849 2.519.436 12.279.386

  
Boekwaarde per 1 januari 2009 1.130.223 77.664 4.798.719 307.265 159.752 1.230.221 2.675.102 10.378.946 28.994.772

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 53.519 -378.296 2.710.869 -2.181.755 204.337 2.995.298
- herwaarderingen
- afschrijvingen 7.225 114.567 470 206.766 107.527 436.555 2.585.295
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde
  .cumulatieve herwaarderingen
-corr afschrijvingen 87.438 87.438 -712

- desinvesteringen
  aanschafwaarde
  cumulatieve herwaarderingen
  cumulatieve afschrijvingen
  per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 53.519 -7.225 -114.567 -291.328 2.504.103 -107.527 -2.181.755 -232.218 409.291

Stand per 31 december 2009
- aanschafwaarde 1.183.742 144.491 5.728.374 18.774 3.396.921 2.137.070 493.347 13.102.719 44.269.456
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen 74.052 1.044.222 2.837 733.066 1.014.376 2.955.991 14.865.393

Boekwaarde per 31 december 2009 1.183.742 70.439 4.684.152 15.937 2.663.855 1.122.694 493.347 10.146.728 29.404.063

Afschrijvingspercentage   5,0% 2,0% 2,5% 5-25% 5,0%   
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5.1.6.2 WTZi – meldingsplichtige vaste activa 
 

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal
rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa
! ! ! ! ! ! !

Stand per 1 januari 2009
- aanschafwaarde 385.605 385.605 385.605
- cumulatieve afschrijvingen 58.378 58.378 58.378

Boekwaarde per 1 januari 2009 327.227 327.227 327.227

Mutaties in het boekjaar
- investeringen -385.605 -385.605 -385.605
- herwaarderingen
- afschrijvingen 38.560 38.560 38.560

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde
  .cumulatieve herwaarderingen
  .cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen
  aanschafwaarde
  cumulatieve herwaarderingen
  cumulatieve afschrijvingen
  per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -327.227 -327.227 -327.227

Stand per 31 december 2009
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2009

Afschrijvingspercentage 10,0%   
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5.1.6.3  WMG – gefinancierde materiële vaste activa 
 
 

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal
/ Installaties middelen sering WMG

! ! ! !

Stand per 1 januari 2009
- aanschafwaarde 1.094.471 1.094.471
- cumulatieve afschrijvingen 722.688 722.688

Boekwaarde per 1 januari 2009 371.783 371.783

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen 112.303 112.303

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde
  .cumulatieve herwaarderingen
  .cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen
  aanschafwaarde
  cumulatieve herwaarderingen
  cumulatieve afschrijvingen
  per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -112.303 -112.303

Stand per 31 december 2009
- aanschafwaarde 1.094.471 1.094.471
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen 834.991 834.991

Boekwaarde per 31 december 2009 259.480 259.480

Afschrijvingspercentage 10-20%  
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5.1.6.4 Niet – WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa 
Subtotaal

Grond Gebouwen/ Inventaris/ Vervoer- Automati- Onderhanden niet WTZi
Verbouwingen Installaties middelen sering Projecten WMG

! ! ! ! ! ! !

Stand per 1 januari 2009
- aanschafwaarde 206.923 17.795.330 6.430.201 359.822 2.103.424 0 26.895.700
- cumulatieve afschrijvingen 0 4.354.705 2.724.421 281.400 1.618.358 0 8.978.884

 
Boekwaarde per 1 januari 2009 206.923 13.440.625 3.705.780 78.422 485.066 0 17.916.816

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 1.493.984 971.430 67.333 643.818 3.176.565
- herwaarderingen  
- afschrijvingen 716.389 812.830 43.213 464.005  2.036.437
- corr afschrijvingen 87.437 59.091  146.528

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde
  .cumulatieve herwaarderingen
  .cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen
  aanschafwaarde
  cumulatieve herwaarderingen
  cumulatieve afschrijvingen        
  per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 690.158 99.509 24.120 179.813 993.600

Stand per 31 december 2009
- aanschafwaarde 206.923 19.289.314 7.401.631 427.155 2.747.242 30.072.265
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen 5.158.531 3.596.342 324.613 2.082.363 11.161.849

Boekwaarde per 31 december 2009 206.923 14.130.783 3.805.289 102.542 664.879 18.910.416

Afschrijvingspercentage  2,2-3,3% 10-20% 20,0% 33,3%  
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5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (geconsolideerd)  

 

Num-
mer

Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2008 2009 gereed

onder-
handen

Indexering 
WTZi

Aangepaste 
goedkeuring

!" !" !" !" !" !" !"

 Jeugdkliniek Tiel 493.347 493.347 2010

 
Totaal 493.347 493.347

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2009 Nominaal 
bedrag 
WTZi

Jaar van 
ople-
vering
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5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2009 

 

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening Werkelijke rente
Restschuld 

31 december 
2008

Nieuwe 
leningen in 

2009

Aflossing in 
2009

Restschuld 
31 december 

2009

Rest     
schuld over 

5 jaar

Resterende 
looptijd in jaren 

eind 2009

Wijze van 
aflossing

! % ! ! ! ! !

Rabobank 1991 113.445 25 Hypotheek 4,8% 56.173 0 56.173 0 0 6 annuïteiten
Rabobank 2001 2.722.681 40 Hypotheek Euribor + 0,195% 2.212.179 0 68.067 2.144.112 1.803.777 31 lineair    
Rabobank 2004 800.000 40 Roll-over Euribor + 0,195% 714.983 0 20.004 694.979 594.959 34 lineair    
Rabobank 2004 1.800.000 10 Roll-over Euribor + 0,195% 1.035.000 0 180.000 855.000 0 5 lineair    

Rabobank 2004 4.800.000 35 Roll-over Euribor + 0,195% 4.248.000 0 138.000 4.110.000 3.420.000 4 lineair    
BNG 1997 1.917.221 26 Onderhands 6,1% 1.106.089 0 73.739 1.032.350 663.653 14 lineair    
BNG 2001 538.864 29 Onderhands 3,4% 453.780 0 28.361 425.419 283.612 15 lineair    
Rabobank 2002 479.805 21 Onderhands 3,8% 303.034 0 25.253 277.781 151.517 11 lineair    
Ing-Bank 2004 485.000 25 Hypotheek 4,4% 392.850 0 392.850 0 0 19 lineair    
Ing-Bank 2004 425.000 10 Hypotheek 4,4% 223.125 0 223.125 0 0 4 lineair    
Ing-Bank 1992 81.680 5 Onderhands 6,0% 15.315 0 15.315 0 0 3 lineair    
Rabobank 2000 272.268 20 Onderhands 5,7% 163.361 0 13.613 149.748 81.681 11 lineair    
Stichting Vrienden 1997 431.091 20 Hypotheek var. 193.991 0 21.555 172.436 64.664 9 lineair    
Rabobank 2007 1.500.000 20 Roll-over Euribor + 0,195% 1.387.500 0 75.000 1.312.500 937.500 17 lineair    
Rabobank 2007 1.500.000 40 Roll-over Euribor + 0,195% 1.443.750 0 37.500 1.406.250 1.218.750 37 lineair    
Stichting Vrienden 2008 30.000 10 Onderhands 4,25% 30.000 0 0 30.000 12.000 9 lineair    
Rabobank 2009 3.000.000 10 Roll-over Euribor + 1,6% 0 3.000.000 37.500 2.962.500 2.587.500 9 lineair    
Rabobank 2009 4.000.000 10 Roll-over Euribor + 1,6% 0 4.000.000 0 4.000.000 2.000.000 9 lineair    
Totaal 13.979.130 7.000.000 1.406.055 19.573.075 13.819.613

Terzake van de leningen met een rentepercentage gebaseerd op de EURIBOR-rente zijn rente-SWAP-contracten gesloten met het doel de effectieve rente van de corresponderende leningen te
fixeren op een vast percentage. Betreffende contracten zijn rechtstreeks gekoppeld aan de hoofdsom van de onderliggende leningen.
Terzake van de leningen van de Rabobank is in algemene zin een positief-negatieve hypotheekverklaring verstrekt als zekerheid voor de leningen. Deze zekerheid is aanvullend op in
voorgaande jaren verstrekte hypothecaire zekerheden.  
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5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2009 
 
 
15. Wettelijk budget aanvaardbare kosten 2009 2008

! ! ! !

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 34.190.581 28.812.605

Productieafspraken verslagjaar 1.950.000 3.647.000

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 407.000 821.000
Prijsindexatie materiële kosten 21.000 55.000
Groei normatieve kapitaalslasten 30.000 7.000

458.000 883.000
Uitbreiding erkenning en toelating:
- loonkosten 1.395.000 945.000
- materiële kosten 432.000 150.000
- normatieve kapitaalslasten 488.000 124.000

2.315.000 1.219.000
Beleidsmaatregelen overheid:
- zorgvernieuwing 0 -371.024

0 -371.024
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente -23.000 0
- afschrijvingen 46.000 0
- overige 148.000 0

171.000 0
Overige mutaties:
Herallocatie ZZP 1.132.000 0
   

1.132.000 0

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 40.216.581 34.190.581

Correcties voorgaande jaren 880.241 0

41.096.822 34.190.581
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten boekjaar
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5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2009 
 
BATEN

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2009 2008
! !

Persoonsgebonden- en volgende budgetten 0 3.784
Eigen bijdragen cliënten 1.477.615 1.861.879

Totaal 1.477.615 1.865.663  
 
 
18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2009 2008
! !

Overige subsidies
 32.207.730 28.523.948
Overige opbrengsten
 5.004.808 5.297.363

Totaal 37.212.537 33.821.312  
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5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2009 
 

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2009 2008
! !

Lonen en salarissen 39.873.344 37.576.689
Sociale lasten 5.410.691 5.517.984
Pensioenpremies 3.256.633 3.065.832
Overige personeelskosten 2.311.733 1.781.546
Subtotaal 50.852.401 47.942.051
Personeel niet in loondienst 2.802.192 1.958.969

Totaal personeelskosten 53.654.593 49.901.020

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
 - ZVW 292 257
- AWBZ 209 198
- WMO 413 396
- Overig 83 88

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 997 940  

 

20. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2009 2008
! !

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa 436.555 391.017

Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa 2.148.740 2.201.131

Totaal afschrijvingen 2.585.295 2.592.148  

 

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2009
!

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 2.585.295
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 436.555

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 436.555  

 

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2009 2008
! !

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 5.321.572 5.404.676
Algemene kosten 6.469.972 4.502.600
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.864.987 2.345.277
Onderhoud en energiekosten 2.468.245 2.558.392
Huur en leasing 2.222.034 1.826.495
Dotaties en vrijval voorzieningen 1.190.000 218.760

Totaal overige bedrijfskosten 19.536.809 16.856.200  



IrisZorg 
Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 

 

80

5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2009 
 

LASTEN

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2009 2008
! !

Rentebaten 115.045 118.681

Rentelasten -971.670 -1.216.267

Totaal financiële baten en lasten -856.625 -1.097.586  

 

24. Buitengewone baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2009 2008
! !

Buitengewone baten 0 279.469

Totaal buitengewone baten en lasten 0 279.469  
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5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2009 
 

25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2009 is als volgt:

1

2

3

4

5 0

6

7 Welke salarisregeling is toegepast?
8
9

10
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU
13 Ontslagvergoeding
14 Bonussen

15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)
16 Cataloguswaarde auto van de zaak
17 Eigen bijdrage auto van de zaak

De beloning van de bestuurders is lager dan de 'Balkenende-norm'.

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2009 is als volgt:

Naam Functie Bezoldiging
!

10.000
8.167
6.948
6.948
8.167
8.167
6.948
 
 

Totaal 55.345

Drs. G.E.W. Prick
G. Bouwman
Ir. W.A.B. van Muilenburg
Ir. J.M.F.D de Valk MBA
Mr. A.G. Coumans

Toezichthouder (voorzitter)
Toezichthouder (vice-voorzitter)

 

M.J. Louppen-Laurant

0
0

Toezichthouder

172.702
42.000
1.383

30.690
1.267

C. Bongers van Hekezen

0
11.194

01-04-1994

W.J. Foppen MSM

Ovk voor onbepaalde tijd

Ja

Nee

NVZD-regeling (2)
100%100%

159.188 146.587

Ja

Ovk voor onbepaalde tijd

NVZD-regeling (2)

12

Drs D.F.L. Olthof MHA

01-01-1993

Ja

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars-
uitkeringsalaris en andere vaste toelagen

Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
 

b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren
Bruto-onkostenvergoeding 0

11.697
15.944

0
0

186.829

14.921

Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in 
het verslagjaar?
Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

a. Waarvan verkoop verlofuren

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit 
van het bestuur?

Tot welke datum was de persoon als bestuurder 
werkzaam in uw organisatie? 

Naam

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Tweehoofdig met voorzitter

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 
werkzaam in uw organisatie?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het 
bestuur geweest?
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5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2009 
 

26. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) 

Toelichting:

27. Honoraria accountant 2009 2008
! !

De honoraria van de accountant over 2009 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 73.185 71.400
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 61.136 38.140

3 Fiscale advisering 2.856 17.303
4 Niet-controlediensten 33.785 14.334

Totaal honoraria accountant 170.962 141.177

belastbaar loon van de Minister President overtrof.
In 2009 waren er geen personeelsleden en leden van de Raad van Bestuur van wie het belastbaar loon het gemiddeld 
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5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2009 
 

5.1.9.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2009 

 
SEGMENT  ZVW

Ref. 2009 2008
! !

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 22.352.809 20.227.285

Niet gebudgetteerde zorgprestaties  244

Overige bedrijfsopbrengsten 293.445 476.156

Som der bedrijfsopbrengsten 22.646.255 20.703.685

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16.020.384 13.573.173

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.130.145 792.181

Overige bedrijfskosten 4.793.756 5.846.342

Som der bedrijfslasten 21.944.285 20.211.697

BEDRIJFSRESULTAAT 701.969 491.988

Financiële baten en lasten -643.687 -692.212

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 58.282 -200.224

Buitengewone baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR 58.282 -200.224

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2009 2008
! !

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten -30.592 -266.192
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen 88.874 65.968

58.282 -200.224  
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5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2009 
 

5.1.9.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2009 

 
SEGMENT AWBZ

2009 2008
! !

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 18.744.012 13.963.296

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 361.423 -4.997

Omzet B-segment  

Overige bedrijfsopbrengsten 931.650 389.286

Som der bedrijfsopbrengsten 20.037.085 14.347.585

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 11.305.474 10.578.032

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 621.316 682.613

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa  

Overige bedrijfskosten 5.525.168 2.168.721

Som der bedrijfslasten 17.451.958 13.429.366

BEDRIJFSRESULTAAT 2.585.128 918.219

Financiële baten en lasten -118.321 -144.963

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 2.466.807 773.256

Buitengewone baten en lasten -747

RESULTAAT BOEKJAAR 2.466.807 772.509

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2009 2008
! !

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve 1.666.807 772.509
Zorginnovatie en procesverbetering 800.000

2.466.807 772.509  
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5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2009 
 
5.1.9.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2009 

 
SEGMENT WMO

2009 2008
! !

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 1.115.702 1.870.416

Omzet B-segment  

Overige bedrijfsopbrengsten 29.362.988 26.647.368

Som der bedrijfsopbrengsten 30.478.690 28.517.784

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 21.605.819 21.058.647

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 653.277 880.630

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa   

Overige bedrijfskosten 8.054.791 7.659.696

Som der bedrijfslasten 30.313.887 29.598.973

BEDRIJFSRESULTAAT 164.803 -1.081.189

Financiële baten en lasten -78.851 -195.128

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 85.952 -1.276.317

Buitengewone baten en lasten 280.738

RESULTAAT BOEKJAAR 85.952 -995.580

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2009 2008
! !

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve xxx
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 85.952 -995.580

85.952 -995.580  
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5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2009 
 
5.1.9.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2009 
 
SEGMENT Overig (inclusief SFOR)

Ref. 2009 2008
! !

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 490

Omzet B-segment  

Overige bedrijfsopbrengsten 6.624.455 6.308.501

Som der bedrijfsopbrengsten 6.624.945 6.308.501

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 4.722.916 4.691.168

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 180.555 236.723

Overige bedrijfskosten 1.163.093 1.181.441

Som der bedrijfslasten 6.066.564 6.109.332

BEDRIJFSRESULTAAT 558.381 199.169

Financiële baten en lasten -15.765 -65.282

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 542.616 133.887

Buitengewone baten en lasten -521

RESULTAAT BOEKJAAR 542.616 133.367

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2009 2008
! !

Toevoeging/(onttrekking):
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 542.616 133.367

542.616 133.367  
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5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2009 
 
5.1.9.2 Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten 
 

2009 2008
! !

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT ZVW 58.282 -200.224
SEGMENT AWBZ 2.466.807 772.509
SEGMENT WMO 85.952 -995.579
SEGMENT Overig (inclusief SFOR) 542.616 133.366

3.153.653 -289.928

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening 3.153.653 -289.928  
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5.1.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2009 

 (na resultaatsbestemming) 
 

Ref. 31-dec-09 31-dec-08
! !

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0
Materiële vaste activa 2 29.277.913 28.864.727
Financiële vaste activa 3 534.273 368.273
Totaal vaste activa 29.812.186 29.233.000

Vlottende activa

Voorraden 4 281.176 279.793
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 5 4.244.273 3.068.523
Vorderingen en overlopende activa 6 7.980.469 8.087.655
Vorderingen uit hoofde van f inancieringstekort 7 2.514.062 2.724.046
Effecten 8 0 0
Liquide middelen 9 1.980.219 1.667.314
Totaal vlottende activa 17.000.199 15.827.331

Totaal activa 46.812.385 45.060.331

Ref. 31-dec-09 31-dec-08
PASSIVA ! !

Eigen vermogen 10
Kapitaal 23 23
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 4.372.632 1.877.943
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 2.689.058 2.159.864
Totaal eigen vermogen 7.061.714 4.037.831

Voorzieningen 11 2.251.043 1.912.928

Langlopende schulden 12 18.410.982 13.222.770

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 0 0
Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 19.088.647 25.886.802

Totaal passiva 46.812.386 45.060.331  
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5.1.11 Enkelvoudige resultatenrekening over 2009 
 

Ref. 2009 2008
! !

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 15 40.894.949 33.994.501

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 16 1.477.615 1.865.663

Overige bedrijfsopbrengsten 18 36.552.647 32.256.351

Som der bedrijfsopbrengsten 78.925.211 68.116.515

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 53.203.001 48.566.173

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 2.535.350 2.546.269

Overige bedrijfskosten 22 19.303.973 16.543.891

Som der bedrijfslasten 75.042.324 67.656.333

BEDRIJFSRESULTAAT 3.882.887 460.182

Financiële baten en lasten 23 -859.004 -1.071.176

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 3.023.883 -610.995

Buitengewone baten en lasten 24 0 279.469

RESULTAAT BOEKJAAR 3.023.883 -331.526

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2009 2008
! !

Toevoeging (onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 1.605.815 498.623
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen 88.874 65.968
Bestemmingsreserve zorginnovatie en procesverbetering 800.000 0
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 529.194 -896.117

3.023.883 -331.526  
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5.1.12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige 
jaarrekening 

 
 
5.1.12.1 Algemeen 

Tenzij anders vermeld, komen de grondslagen voor waardering en bepaling van het 
resultaat overeen met de geconsolideerde jaarrekening. Voor zover in de toelichting op de 
enkelvoudige balans en resultatenrekening geen toelichting is opgenomen, wordt 
verwezen naar de toelichting op de corresponderende posten van de geconsolideerde 
balans en resultatenrekening. 
 
 
5.1.12.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening 

Niet van toepassing. 
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5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans 
 
 
ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Bedrijfsgebouwen en terreinen 22.955.831 20.448.398
Machines en installaties 1.122.694 1.230.223
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.706.040 4.511.004
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 493.347 2.675.102

Totaal materiële vaste activa 29.277.913 28.864.728

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2009 2008
! !

Boekwaarde per 1 januari 28.864.727 28.887.752
Bij: investeringen 2.948.531 2.628.592
Af: afschrijvingen 2.535.344 2.546.268
Per saldo correctie inzake invoering MVA module  -105.349

Boekwaarde per 31 december 29.277.913 28.864.728

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa 
en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14.
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5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans 

 
 

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Overige voorraden: 281.176 279.793

Totaal voorraden 281.176 279.793  

 

6. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Vorderingen op debiteuren 5.116.753 4.065.108
Nog te factureren omzet DBC's 1.064.551 2.547.381
Overige vorderingen: 1.153.876 770.410
Vooruitbetaalde bedragen: 0 325.583
Nog te ontvangen bedragen: 402.647 362.155
Overige overlopende activa: 242.643 17.018

Totaal vorderingen en overlopende activa 7.980.469 8.087.655

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt ! 56.061,=

 

 

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Bankrekeningen 1.943.378 1.633.293
Kassen 36.841 34.021

Totaal liquide middelen 1.980.219 1.667.314  
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5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans 

 
PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Kapitaal 23 23
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 4.123.098 1.628.409
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 2.938.969 2.409.775

Totaal eigen vermogen 7.062.090 4.038.207

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2009 bestemming mutaties 31-dec-2009
! ! ! !

Kapitaal 23 0 0 23

23 0 0 23

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2009 bestemming mutaties 31-dec-2009
! ! ! !

Reserve aanvaardbare kosten: 1.217.676 1.605.815 0 2.832.491

Bestemmingsreserves:
Egalisatie afschrijvingen 410.733 88.874 0 499.607
Zorginnovatie en procesverbetering 0 800.000 0 800.000

0

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 1.628.409 2.494.689 0 4.123.098

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2009 bestemming mutaties 31-dec-2009
! ! ! !

Algemene reserves 1.834.880 529.194 0 2.364.074

Bestemmingsreserve 574.895 0 0 574.895

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 2.409.775 529.194 0 2.938.969  
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5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans 

 

PASSIVA

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2009
en resultaat over 2009

De specificatie is als volgt :
Eigen 

vermogen Resultaat
! !

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat 7.062.090 3.023.883

Eigen vermogen per 1 januari geconsolideerde rechtspersonen 247.864
Resultaat geconsolideerde rechtspersonen 129.770 129.770

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 7.439.724 3.153.653

Het resultaat van geconsolideerde rechtspersonen betreft het resultaat van Stiching Werkplaats De Hulsen.  
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5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans 

 

PASSIVA

11. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2009 31-dec-2009
! ! ! !

Groot onderhoud 1.581.928 1.182.367 980.252 1.784.043
Voorziening Jubileum eigen werknemers 331.000 -37.106 31.894 262.000
Voorziening LFB 0 205.000 0 205.000

Totaal voorzieningen 1.912.928 1.350.261 1.012.146 2.251.043

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2009

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.154.932
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.096.111
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.096.111  

 

PASSIVA

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-09 31-dec-08
! !

Schulden aan kredietinstellingen 4.911.062 13.878.661
Crediteuren 4.171.780 4.889.751
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.162.092 756.365
Belastingen en sociale premies 2.108.703 2.050.914
Schulden terzake pensioenen 529.860 381.247
Nog te betalen salarissen -26.591 0
Vakantiegeld 1.745.780 1.619.802
Vakantiedagen 945.510 882.780
Overige schulden 38.246 33.893
Nog te betalen kosten 1.928.665 609.920
Vooruitontvangen opbrengsten 1.004.141 786.957
Overige passiva 569.021 -3.865

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 19.088.270 25.886.427  
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5.1.14 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving 
WTZi 

 
5.1.14.1 WTZi – vergunningplichtige materiële vaste activa 
 

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Start- en Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal
voorzieningen rentekosten bouwingen Projecten vergunning

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Stand per 1 januari 2009
- aanschafwaarde 1.130.223 144.491 5.728.374 397.070 686.052 2.137.070 2.675.102 12.898.382 41.045.714
- cumulatieve afschrijvingen 66.827 929.655 89.805 526.300 906.849 2.519.436 12.180.989

  
Boekwaarde per 1 januari 2009 0 1.130.223 77.664 4.798.719 307.265 159.752 1.230.221 2.675.102 10.378.946 28.864.725

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 53.519 -378.296 2.710.869 -2.181.755 204.337 2.948.529
- herwaarderingen 0 0
- afschrijvingen 7.225 114.567 470 206.766 107.527 436.555 2.535.345
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen -87.438 -87.438

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0
  cumulatieve herwaarderingen 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 53.519 -7.225 -114.567 -291.328 2.504.103 -107.527 -2.181.755 -144.780 413.184

Stand per 31 december 2009
- aanschafwaarde 0 1.183.742 144.491 5.728.374 18.774 3.396.921 2.137.070 493.347 13.102.719 43.994.245
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 74.052 1.044.222 2.837 733.066 1.014.376 0 2.868.553 14.716.333

Boekwaarde per 31 december 2009 0 1.183.742 70.439 4.684.152 15.937 2.663.855 1.122.694 493.347 10.234.166 29.277.912

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0% 2,5% 5-25% 5,0% 0,0%  
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5.1.14.2 WTZi – instandhoudings materiële vaste activa 
 
 

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal
rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa
! ! ! ! ! ! !

Stand per 1 januari 2009
- aanschafwaarde 0 385.605 385.605 385.605
- cumulatieve afschrijvingen 0 58.378 58.378 58.378

Boekwaarde per 1 januari 2009 0 0 0 327.227 0 327.227 327.227

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 -385.605 -385.605 -385.605
- herwaarderingen 0 0 0
- afschrijvingen 0 58.378 58.378 58.378

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -327.227 0 -327.227 -327.227

Stand per 31 december 2009
- aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 116.756 0 116.756 116.756

Boekwaarde per 31 december 2009 0 0 0 -116.756 0 -116.756 -116.756

Afschrijvingspercentage 10,0%  
 



IrisZorg 
Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 

 

98

5.1.14.3 WMG – gefinancierde materiële vaste activa 
 

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal
middelen sering WMG

! ! ! !

Stand per 1 januari 2009
- aanschafwaarde 1.094.471 1.094.471
- cumulatieve afschrijvingen 722.688 722.688

Boekwaarde per 1 januari 2009 371.783 0 0 371.783

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0
- herwaarderingen 0
- afschrijvingen 112.303 112.303

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0
  cumulatieve herwaarderingen 0
  cumulatieve afschrijvingen 0
  per saldo 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -112.303 0 0 -112.303

Stand per 31 december 2009
- aanschafwaarde 1.094.471 0 0 1.094.471
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 834.991 0 0 834.991

Boekwaarde per 31 december 2009 259.480 0 0 259.480

Afschrijvingspercentage 10-20%  
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5.1.15 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 

 
15. Wettelijk budget aanvaardbare kosten 2009 2008

! ! ! !

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 33.994.501 28.812.605

Productieafspraken verslagjaar 1.950.000 3.450.920

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 407.000 821.000
Prijsindexatie materiële kosten 21.000 55.000
Groei normatieve kapitaalslasten 30.000 7.000

458.000 883.000
Uitbreiding erkenning en toelating:
- loonkosten 1.395.000 945.000
- materiële kosten 432.000 150.000
- normatieve kapitaalslasten 488.000 124.000

2.315.000 1.219.000
Beleidsmaatregelen overheid:

 -371.024
   

0 -371.024
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente -23.000 0
- afschrijvingen 46.000 0
- overige 148.000 0

171.000 0
Overige mutaties:
Herallocatie ZZP 1.132.000 0
   

1.132.000 0

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 40.020.501 33.994.501

Correcties voorgaande jaren 874.448  

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t 40.894.949 33.994.501  
 
  18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als  volgt: 2009 2008
! !

 
Overige dienstverlening:

Overige subsidies:
Overige subsidies 32.110.888 28.523.948

  
Overige opbrengsten:
Overige opbrengsten 4.441.759 3.732.403

Totaal 36.552.647 32.256.351  
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5.1.15 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 

 
 
19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2009 2008
! !

Lonen en salarissen 39.615.796 36.607.970
Sociale lasten 5.375.715 5.396.471
Pensioenpremies 3.235.150 2.949.942
Andere personeelskosten 2.288.478 1.662.806
Subtotaal 50.515.139 46.617.189
Personeel niet in loondienst 2.687.862 1.948.984

Totaal personeelskosten 53.203.001 48.566.173

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
ZVW 292 257
AWBZ 207 205
WMO 413 405

Overig 78 67

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 990 934  
 
 
20. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2009 2008
! !

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa 548.858 391.017

Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa 1.986.486 2.155.252

Totaal afschrijvingen 2.535.344 2.546.269  
 
 
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2009

!

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 2.535.347
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 548.858

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 436.555
- WMG-gefinancierde vaste activa 112.303
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 548.858

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 14.197.190
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 3.703.544  
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5.1.15 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 

 
22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2009 2008
! !

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 5.280.822 5.375.353
Algemene kosten 6.315.131 4.299.549
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.864.987 2.345.277
Onderhoud en energiekosten 2.438.632 2.520.035
Huur en leasing 2.222.034 1.784.917
Dotaties en vrijval voorzieningen 1.182.367 218.760

Totaal overige bedrijfskosten 19.303.973 16.543.891  
 
23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2009 2008
! !

Rentebaten 112.210 118.258

Rentelasten -971.243 -1.189.434

Totaal financiële baten en lasten -859.034 -1.071.176  
 
24. Buitengewone baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2009 2008
! !

Buitengewone baten 0 279.469
Buitengewone lasten 0 0

Totaal buitengewone baten en lasten 0 279.469  
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5.1.15 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 

5.1.15.2 Toelichting op gesegmenteerde enkelvoudige resultatenrekening over 2009  
 
SEGMENT ZVW

2009 2008
! !

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 22.352.809 20.227.285

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 293.445 476.400

Som der bedrijfsopbrengsten 22.646.254 20.703.685

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16.020.384 13.573.173

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.130.145 792.181

Overige bedrijfskosten 4.793.757 5.846.343

Som der bedrijfslasten 21.944.286 20.211.697

BEDRIJFSRESULTAAT 701.968 491.988

Financiële baten en lasten -643.687 -692.212

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 58.281 -200.224

Buitengewone baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 58.281 -200.224

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2009 2008
! !

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 58.281 -200.224

58.281 -200.224  
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5.1.15 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 

5.1.15.2 Toelichting op gesegmenteerde enkelvoudige resultatenrekening over 2009  

 
SEGMENT AWBZ

2009 2008
! !

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 18.542.140 13.767.216

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 361.423 -4.997

Overige bedrijfsopbrengsten 931.650 388.539

Som der bedrijfsopbrengsten 19.835.213 14.150.758

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 11.199.686 10.423.142

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 609.616 677.505

Overige bedrijfskosten 5.470.623 2.143.320

Som der bedrijfslasten 17.279.925 13.243.967

BEDRIJFSRESULTAAT 2.555.288 906.791

Financiële baten en lasten -118.880 -141.976

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 2.436.408 764.815

Buitengewone baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 2.436.408 764.815

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2009 2008
! !

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 1.547.534 698.847
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen 88.874 65.968
Bestemmingsreserve zorginnovatie en procesverbetering 800.000 0

2.436.408 764.815  
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5.1.15 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 

5.1.15.2 Toelichting op gesegmenteerde enkelvoudige resultatenrekening over 2009  

 
SEGMENT WMO

Ref. 2009 2008
! !

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 0 0

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 1.115.702 1.870.416

Overige bedrijfsopbrengsten 29.362.987 26.647.368

Som der bedrijfsopbrengsten 30.478.689 28.517.784

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 21.605.819 21.058.647

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 653.277 880.630

Overige bedrijfskosten 8.054.790 7.657.200

Som der bedrijfslasten 30.313.886 29.596.477

BEDRIJFSRESULTAAT 164.803 -1.078.693

Financiële baten en lasten -78.851 -195.128

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 85.952 -1.273.821

Buitengewone baten en lasten 0 280.738

RESULTAAT BOEKJAAR 85.952 -993.083

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2009 2008
! !

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 85.952 -993.083

85.952 -993.083  
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5.1.15 Toelichting op de enkelvoudige balans 

5.1.15.2 Toelichting op gesegmenteerde enkelvoudige resultatenrekening over 2009  

 
SEGMENT Overig

Ref. 2009 2008
! !

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 0 0

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 490 0

Overige bedrijfsopbrengsten 5.964.564 4.743.020

Som der bedrijfsopbrengsten 5.965.054 4.743.020

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 4.377.112 3.454.956

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 142.309 195.953

Overige bedrijfskosten 984.797 953.708

Som der bedrijfslasten 5.504.218 4.604.617

BEDRIJFSRESULTAAT 460.836 138.403

Financiële baten en lasten -17.594 -41.437

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 443.242 96.966

Buitengewone baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 443.242 96.966

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2009 2008
! !

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 443.242 96.966

443.242 96.966  
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5.1.15.3 Aansluiting totaalresultaat met resultaat segmenten 

 
2009 2008

! !

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig):

SEGMENT ZVW 58.281 -200.224
SEGMENT AWBZ 2.436.408 764.815
SEGMENT WMO 85.952 -993.083
SEGMENT Overig 443.242 96.966

3.023.883 -331.526

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening 3.023.853 -331.526  
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5.2 Overige gegevens 

 
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
De Raad van Bestuur van Stichting IrisZorg heeft de jaarrekening 2009 vastgesteld in zijn 
vergadering van 22 maart 2010. 
De Raad van Toezicht van Stichting IrisZorg heeft de jaarrekening 2009 goedgekeurd in 
de vergadering van 29 maart 2009. 
 
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 
In de statuten van Stichting IrisZorg is geen bepaling opgenomen ten aanzien van de 
bestemming van het resultaat. 
 
5.2.3  Resultaatbestemming 
De bestemming van het resultaat ad ! 3.153.653 positief is conform de resultaten van de 
segmenten van de resultatenrekening als volgt verdeeld: 
- collectief gefinancierd gebonden vermogen: 
! toevoeging aan de Reserve Aanvaardbare Kosten:    1.636.212 
! toevoeging aan de bestemmingsreserve Egalisatie Afschrijvingen:            88.874 
! toevoeging aan de bestemmingsreserve Zorginnovatie & Procesverbetering:    800.000 

- niet collectief gefinancierd vrij vermogen: 
! toevoeging aan de algemene reserve:         628.567 

Totaal:           3.153.653 
 
5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen met materiële invloed op de 
toestand per balansdatum voorgedaan. 
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5.2.6 Accountantsverklaring 
 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van Stichting IrisZorg te 
Arnhem bestaande uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2009 
en de geconsolideerde en enkelvoudige de winst-en-verliesrekening over 2009 met de 
toelichting gecontroleerd. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
De Raad van Bestuur van Stichting IrisZorg is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede 
voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met de Regeling 
Verslaggeving WTZi. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het 
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, 
zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten 
bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden 
redelijk zijn. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis 
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht en het Controleprotocol bij de Jaarverantwoording zorginstellingen 2009. 
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende 
gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. 
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te 
voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de 
accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant 
in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van 
vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde 
keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven 
omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over 
de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een 
controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de 
Raad van Bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. 
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Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting IrisZorg per 31 december 2009 en van het 
resultaat over 2009 in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi. 
 
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van 
regelgevend instanties 

 
Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarrekening en voldoet aan de in de Regeling verslaggeving WTZi 
opgenomen Voorschriften voor de inrichting van het Jaarverslag van Zorginstellingen. 
 
 
Arnhem, 22 maart 2010 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. drs. J.J. van Bennekom RA 
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Publicaties 2009 

 

Dr. A. Sulman  Het Hoogeland. Kolonie voor bedelaars en landloopers. 
   Een geschiedenis van Het Hoogeland te Beekbergen (1892-2009) 
   Schaffelaarreeks nr. 49, BDU Uitgevers, ISBN 9789087881061 
 
Drs. M. De Jong, I. Poelmans, drs. J. Diemers en M. Ernst 

Tendens 2009 
Alcohol- en drugsgebruik bij jongeren en jongvolwassenen in 
Gelderland 
IrisZorg,  Arnhem ISBN/EAN 978-90-808547-7-2 
 

Drs. A. van Oosteren, drs. A. Roomer, drs. J. Thomas 
 De richtlijn detox in de ambulante verslavingszorg 
 Verslaving, tijdschrift over verslavingsproblematiek   

2009, nummer 1, pagina 52-58 
 Bohn Stafleu van Loghum 
 

Drs. A. van Oosteren, drs. A. Roomer, P. Fleurkens MSc, prof. dr. C. de Jong, 
 DGT en VERS bij patiënten met verslavingsproblematiek  

   Verslaving, tijdschrift over verslavingsproblematiek 
 Verslaving, tijdschrift over verslavingsproblematiek   

2009, nummer 1, pagina 40-51 
   Bohn Stafleu van Loghum 
 
Drs. N. van Zanten, T. van Gurp, A. Dofferhoff, R. Koene, A. Muurling-Koppers, A. van der 
 Ven en J. van Hattum 
 Hepatitis C-behandeling bij drugsgebruikers in de regio Nijmegen 
 Tijdschrift voor Infectieziekten 
 Jaargang 4, nummer 3, juni/juli 2009 



dicht bij mensen, ver in zorg
Bij IrisZorg kan iedereen die dat nodig heeft rekenen op de des-
kundigheid en betrokkenheid van onze hulpverleners. Op onze 
(poli)klinieken behandelen wij mensen die problemen hebben 
door het gebruik van alcohol, drugs of door gokken. In onze 
opvangvoorzieningen helpen wij mensen die (tijdelijk) thuisloos 
zijn. Wij bieden hulp aan volwassenen, gezinnen en jongeren. 

Unieke combinatie
Ons aanbod bestaat uit verslavingszorg en maatschappelijke 
opvang. Deze combinatie is uniek en heeft veel voordelen. De 
behandelprogramma’s en opvangvoorzieningen vormen een 
waardevolle keten. Voor cliënten in de maatschappelijke opvang 
kan een verslavingsbehandeling een nieuwe toekomst beteke-
nen.
Voor cliënten die hun verslaving na behandeling weer onder 
controle hebben, bieden woonbegeleiding en dagbesteding kan-
sen op een nieuwe start.

Kortom, IrisZorg heeft een breed, eigentijds en professioneel 
aanbod voor zorg, opvang, behandeling, begeleiding, preventie 
en reclassering. Samen met onze cliënten werken wij aan prak-
tische oplossingen en nieuwe perspectieven!

Over IrisZorg
Bij onze organisatie werken zo’n 1.300 mensen, onder wie maat-
schappelijk werkers, groepsleiders, artsen, activiteitenbegelei-
ders, psychologen, psychiaters, (psychiatrisch) verpleegkundigen 
en sociotherapeuten.

Onze voorzieningen vindt u op zestig locaties, verspreid over het 
grootste gedeelte van Gelderland, een deel van Overijssel en de 
Flevopolder. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Arnhem.

 ˘ IrisZorg...


