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Voorwoord  

Aveleijn helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of een lage sociale redzaamheid de volle 
rijkdom van het leven te ervaren. We geloven in een leven vol betekenis voor iedereen!  

Vanuit deze ambitie ondersteunen we dagelijks meer dan 2400 cliënten door heel Twente en een deel van 
de Achterhoek. Aveleijn kent een grote diversiteit aan doelgroepen. We zijn er van jong tot oud en van 
enkelvoudige begeleiding tot 24-uurs integrale ondersteuning op alle levensdomeinen. Met meer dan 80 
locaties zijn we een stevige regionale speler. 

2014 stond in belangrijke mate in het teken van de voorbereidingen op de transities in het sociale domein. 
De contractering met de diverse gemeenten was voor onze organisatie cruciaal. Meer dan 40% van onze 
dienstverlening zal vanaf  2015 door gemeenten moeten worden gecontracteerd. Veel energie is gaan zitten 
in het voorbereiden van de organisatie op deze veranderingen. 

In onze wekelijkse werkbezoeken hebben we ook in 2014 weer kunnen waarnemen hoe gedreven onze 
medewerkers zich inzetten om aan onze missie een concrete invulling te geven. Deze kijkjes in de keuken 
zijn  voor ons een belangrijke inspiratiebron. Ze tonen ons de dagelijkse praktijk en de meerwaarde van de 
professionaliteit van onze medewerkers. Hun bijdrage doet er toe. 

We vonden het dan ook van groot belang in 2014 veel aandacht te (blijven) besteden aan ons inhoudelijk 
kompas. Professionele reflectie en inhoudelijke ontwikkeling hebben veel aandacht gekregen. Een stevig 
MD-programma voor onze managers en gemeenschappelijke waardendagen voor onze medewerkers zijn 
daarvan slechts een tweetal voorbeelden. 

Waar 2014 een voorbereidend jaar was, zal 2015 nog vooral een overgangsjaar zijn bij de transities in het 
sociale domein. Maar het spel zal wel degelijk echt gaan veranderen. De stap van transitie naar 
transformatie is in aantocht.  

We gaan deze toekomst met vertrouwen tegemoet. Een stevige financiële basis, een brede regionale 
verankering en betrokken en professionele medewerkers vormen een fundament van waaruit we samen 
met onze maatschappelijke stakeholders zo goed mogelijk invulling willen gaan geven aan de nieuwe 
werkelijkheid. 

Met dank voor ieders inzet in 2014.  

Willem den Hartog 
Annette Imhof 
Raad van Bestuur 
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Hoofdstuk 1 Kennismaken met Aveleijn 

Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale 
redzaamheid helpt de volle rijkdom van het leven te ervaren. Ruim 1750 betrokken professionals en 600 
vrijwilligers ondersteunen meer dan 2500 mensen in alle 14 Twentse gemeenten en daarbuiten. 
 
Wij zijn er voor cliënten van alle leeftijden, die bij verschillende ontwikkelingsfasen in hun leven behoefte 

hebben aan (intensieve) ondersteuning. Wij richten ons op aanwezig talent, gaan uit van ieders eigen kracht 
en denken in oplossingen. We houden hierbij de kwetsbaarheid van onze cliënten scherp in het oog. 

Aveleijn begeleidt en ondersteunt kinderen, volwassenen en het gezin op alle leefdomeinen: wonen, 
werken, vrije tijd, onderwijs en relaties. Dat kan professionele begeleiding thuis zijn, maar ook binnen 
onze eigen voorzieningen voor wonen en werken. De verschillende voorzieningen, afdelingen en diensten 
versterken elkaar en benaderen ondersteuningsvragen in samenhang. Door echte samenwerking, met alle 
betrokkenen binnen en buiten Aveleijn, maken we meedoen toegankelijk.  

Algemene gegevens 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Aveleijn 

Adres Grotestraat 260 

Postcode 7622 GW 

Plaats Borne 

Telefoonnummer 074 – 2556600 

Identificatienummer KvK 08.15.41.61 

E-mailadres info@aveleijn.nl 

Internet www.aveleijn.nl 

Onze missie 
Iedereen heeft dromen, wensen en talenten. Deze laten uitkomen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Aveleijn helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of een lage sociale redzaamheid de volle 
rijkdom van het leven te ervaren. We zien eigen kracht en denken in oplossingen. We werken dagelijks 
vanuit onze kernwaarden Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen.  

We geloven in een leven vol betekenis voor iedereen! 

Onze waarden 
Om onze missie, vol betekenis leven, vorm te geven stellen wij drie kernwaarden centraal: Ontmoeten, 
Ontwikkelen en Ondersteunen. Deze waarden zijn onze leidraad in de manier waarop we werken en geven 
richting aan de toekomst van Aveleijn. 
 
Ontmoeten 
Om aansluiting te vinden bij de leef- en belevingswereld van onze cliënten, willen we de ander echt leren 
kennen. Onvoorwaardelijke aandacht geven uitgaande van de unieke mens, ruimte bieden voor de dialoog 
en gelijkwaardig communiceren met elkaar. We zoeken echte verbindingen en open samenwerking met 
cliënten, ouders en professionals om uit te kunnen gaan van ieders eigen kracht. 

Ontwikkelen 
Aveleijn ondersteunt cliënten en hun netwerk ontwikkelingsstappen te zetten. Hoe groot of hoe klein ook. 
We hebben oog en aandacht voor ontwikkeling in brede zin. Persoonlijke ontwikkeling van cliënten en 
medewerkers, kennisontwikkeling, doorontwikkeling van Aveleijn en vernieuwingen in de zorg hangen 
samen. 
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Ondersteunen 
Aveleijn biedt een integraal zorgaanbod om cliënten in alle levensfasen ondersteuning te kunnen bieden. 
Deze ondersteuning is: 

 
 Oplossingsgericht: Aveleijn is uniek door de brede verankering van het oplossingsgericht werken. We voelen ons 

verbonden aan het gedachtegoed van de positieve psychologie1. Eigen kracht en mogelijkheden worden in deze 
benadering benadrukt. In deze lijn willen we onze dienstverlening de komende jaren krachtig door ontwikkelen. 

 Samenhangend: Onze ondersteuning is gericht op een samenhangend integraal aanbod. Onze brede blik is de 
basis hiervoor. Kwaliteit van bestaan is gekoppeld aan de meervoudige levensdomeinen van Schalock, dat voor 
ons een belangrijk referentiepunt vormt. 

 Samenwerkend: Voor het realiseren van een samenhangend aanbod is samenwerking cruciaal. Samenwerking met 
de cliënt en zijn netwerk. Samenwerking binnen Aveleijn, maar ook samenwerking met andere partners. Onze 
brede netwerkrelaties zijn voor ons daarbij een belangrijke hulpbron die we actief proberen te verbreden. 

 Professioneel: Onze ondersteuning is professioneel. Enerzijds omdat ons handelen stoelt op geactualiseerde 
kennis over onze doelgroepen en ondersteuningsmethodieken. Anderzijds omdat onze werkwijze zich typeert 
door een reflectieve praktijkvoering. Reflectie is in ons handelen verankerd en leert ons elke dag te verbeteren. 

 Betrokken: Bovenal zijn we betrokken professionals vanuit een passie voor mensen. Betrokkenheid die zich uit in 
maatschappelijk engagement voor onze doelgroep. Betrokkenheid die zich ook uit in een passie voor 
medewerkers voor elkaar. We realiseren ons hoezeer kwaliteit van arbeid en kwaliteit van ondersteuning samen 
op gaan. 

 

 

Thea: “Doordat ik de kaarten maak, sturen mensen ze aan elkaar met een verjaardag, voor een geboorte of om 
beterschap te wensen.” 

                                                                 
1 Positieve psychologie is de wetenschap van het welbevinden en optimaal functioneren. Centraal staan de begrippen: positieve 
emoties, het onderkennen en gebruiken van persoonlijke talenten, optimisme en hoop, doelen stellen en positieve relaties.  
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Breed pakket en individueel maatwerk: onze diensten 
Aveleijn is specialist in diversiteit. Kinderen, jongeren, volwassenen 
en gezinnen uit de regio Twente en gemeente Berkelland kunnen bij 
Aveleijn terecht voor ondersteuning binnen alle leefdomeinen. 
Aveleijn biedt ondersteuning in de WMO, Jeugdwet en Wlz. 
 
Tabel 1 Overzicht van de diensten die Aveleijn levert 

Maatwerkvoorzieningen Ondersteuning bij Zelfstandig Leven 

Maatwerkvoorzieningen Ondersteuning bij Maatschappelijke deelname 

Wonen met 24-uurs zorg en nabijheid 

Dagbesteding, vrijetijdbesteding en activiteiten 

Kortdurend verblijf, logeren of vakantieopvang 

Onderzoek en diagnostiek 

Behandeling 

Training en onderwijs 

 
Aveleijn biedt ook hulp bij multi problematiek, waarbij er naast een verstandelijke beperking bijvoorbeeld 
sprake is van een lichamelijk beperking, psychiatrische stoornis, autisme, gedragsprobleem of verslaving. 
 

Aveleijn  

  ondersteunt bij alles in en om het huishouden; 

 begeleidt bij allerlei activiteiten buitenshuis; 
 helpt bij het creëren van een veilige thuissituatie en een fijne leefomgeving; 

 begeleidt bij het opbouwen van een sociaal netwerk; 

 biedt therapie, begeleiding en behandeling voor psychisch welzijn; 
 ondersteunt bij gezond leven; 

 helpt ouders als kinderen, thuis en daarbuiten. 

 
Leerwijzer Cliënten 
De Leerwijzer Cliënten is het onderwijsbureau van Aveleijn. De Leerwijzer Cliënten ontwikkelt in 
samenwerking met gedragswetenschappers praktische trainingen voor mensen met een verstandelijke 
beperking. De trainingen helpen hen zoveel mogelijk op eigen kracht te leven. 
 
Door te leren kun je groeien en jezelf ontwikkelen op verschillende leefgebieden. Bijvoorbeeld als het om 
geldzaken gaat voor mensen die zelfstandig (gaan) wonen. Contact leggen en relaties onderhouden, hoe 
doe je dat? Of gezond eten, een training waarin we de eigen eetgewoonten onder de loep nemen en leren 
aanpassen. 
 
Evenementenbureau 
Aveleijn’s Bureau Evenementen organiseert het hele jaar door verschillende evenementen en activiteiten 
speciaal voor en door cliënten. Een groot deel ervan is ook toegankelijk voor familie of vrienden. 
 
Cliënten kunnen zich opgeven voor uitstapjes naar de stad, een dagje pretpark of dierentuin, naar het 
museum of naar het strand. 
 
Daarnaast organiseert het Evenementenbureau een groot aantal theater- en muziekactiviteiten. Samen met 
vrienden of familie genieten van optredens als het Jaarlijkse Muziekfestijn of het Sinterklaastoneel. Ook 
het eigen talent ontwikkelen en laten zien heeft enorme impact op deelnemers en publiek, dit is ieder jaar 
weer te zien bij de spectaculaire Aveleijn’s Got Talent shows. 
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Altan: “Ik schilder op doek, met hout en ik mozaïek. Nu beschilder ik een kegel.” 

Voor wie met wie: zorg in cijfers 
Aveleijn werkt voor mensen, met mensen. Met de middelen die de overheden beschikbaar stellen voor 
zorg, proberen wij voor onze cliënten een zo passend mogelijk zorgaanbod te realiseren. In de regelgeving 
rondom de toewijzing van middelen (o.a. in de WMO, Wlz en Jeugdwet) gaat veel veranderen. Deze 
veranderingen komen niet als een verrassing. Wij hebben ons de afgelopen jaren al voorbereid op de 
transities door naar een gezonde financiële uitgangspositie te werken. Deze uitgangspositie helpt ons om 
in de transitiejaren de overgangen van het ene stelsel naar het andere stelsel zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. 

In 2014 hebben wij voorgesorteerd en stappen gezet in de voorbereiding naar de toekomst. 
We hebben het best goed voor elkaar. Met een stevige financiële buffer, goed opgeleide en betrokken 
medewerkers, een breed en goed zorgaanbod, met contracten en contacten in alle 14 gemeenten, kunnen 
we inzetten op een zachte landing. 

In de onderstaande tabel zijn kort en krachtig enkele kerngegevens m.b.t. 2014 samengebracht over het 
aantal cliënten dat we helpen, de omvang van onze dienstverlening, ons personeelsbestand en enkele 
financiële gegevens. In de jaarrekening 2014 van Aveleijn is een verdere toelichting te vinden op deze 
kerngegevens. 
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Tabel 2 Kerngegevens Aveleijn m.b.t. cliënten, dienstverlening, personeelsbestand en financiële gegevens 

Kerngegevens  Aantal/Euro’s/% 

Cliënten per einde verslagjaar  

Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP met dagbesteding 
Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding 
Aantal cliënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT) op basis van een ZZP met dagbesteding 
Aantal cliënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT) op basis van een ZZP zonder dagbesteding 
Aantal extramurale cliënten (cliënten met begeleiding of dagbesteding) 
 
Capaciteit 

628 
509 
14 
13 
1.465 

Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 
 
Productie 

1.187 

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 
Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 
Aantal dagen zorg op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) inclusief dagbesteding 
Aantal dagen zorg op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) exclusief dagbesteding  
Aantal dagdelen dagbesteding extramuraal 
Aantal uren extramurale productie 
 
Personeel 

230.247 
182.732 
5.061 
3.251 
208.368 
118.929 

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (exclusief oproepkrachten) 
Gemiddeld aantal FTE personeelsleden gedurende het verslagjaar (inclusief oproepkrachten) 
 
Financiële gegevens 

1.730 
1.079 
1.224 

Totale bedrijfsopbrengsten (* € 1.000) in verslagjaar 
Totale salarislasten (* € 1.000) in verslagjaar 
Totale materiële lasten (* € 1.000) in verslagjaar 
Resultaat (* € 1.000) in verslagjaar 
 
Solvabiliteit: eigen vermogen/vreemd vermogen (norm ligt tussen 25% en de 30%) 
Weerstandsvermogen: eigen vermogen/totale opbrengsten (norm ligt tussen 15% en 20%) 
Quick ratio: (vlottende activa – voorraden)/kortlopende schulden (norm is minimaal 1) 
Werkkapitaal (* € 1.000): vlottende activa – vlottende passiva (norm is minimaal € 0) 
 

 94.973 
 59.403 
 33.435 
 2.135 
 
70,0% 
55,3% 
3,71 
 24.855 
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Hoofdstuk 2 Onze organisatie 

Door de hele regio: in de wijken en de dorpskernen 
Aveleijn is diepgeworteld in de Twentse regio en de gemeente Berkelland met vele (kleinschalige) 
vestigingen en locaties waar onze cliënten wonen en werken. Met onze activiteiten richten we ons op 
verbinding met de wijken en dragen we bij aan het leefbaar houden van kleine (dorps)kernen. 

Aveleijn is met vestigingen onder meer te vinden in:  

 Almelo 

 Borne 

 Denekamp 

 Enschede 

 Glanerbrug 

 Goor 

 Haaksbergen 

 Hengelo 

 Lonneker 

 Losser  

 Markelo 

 Neede 

 Nijverdal 

 Noord-Deurningen 

 Oldenzaal  

 Tubbergen 

 Westerhaar-Vriezenveensewijk  

Naast onze eigen vestigingen hebben we ook veel contact met (zorg)partners in de regio bijvoorbeeld 
omdat we in het kader van de maatschappelijke participatie, samenwerkingen zoeken met bedrijven die 
werk-/leerplekken aan onze cliënten bieden. En natuurlijk bieden we hulp aan huis, door heel Twente 
heen. 

Zo is Aveleijn op vele plekken in Twente in meer of mindere mate duidelijk aanwezig, altijd vanuit het 
belang van onze cliënt die soms om meer en soms om minder “zichtbare” aandacht vraagt. 

Zelfstandigheid en nabijheid: onze organisatiestructuur 
Wij werken vanuit ons gedachtengoed dat de zorg voor onze cliënten kleinschalig en op maatwerk gericht 
is. Die kleinschaligheid en de ruimte voor maatwerk vind je ook terug in de wijze waarop onze organisatie 
is ingericht. Centraal staat de driehoek van cliënt, persoonlijk begeleider en verwant. Begeleiders werken 
op locaties in teams. De teams verdelen onderling, gefaciliteerd door de manager, zo veel mogelijk de 
eigen taken. De managers staan dicht bij de teams, dicht bij het netwerk en de leefomgeving van de cliënt. 
Om die nabijheid te kunnen garanderen, heeft Aveleijn gekozen voor een zogenaamde “platte” 
organisatiestructuur. Een organisatorische eenheid is niet te groot, verbonden met de wijk / dorpskern / 
omgeving en bekend met specifieke eisen van de doelgroep / de individuele cliënt. Alle organisatorische 
eenheden worden direct aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Als toezichthouder 
fungeert de Raad van Toezicht. 

Deze organisatiestructuur vraagt veel van het samenwerkend vermogen in de besturing van Aveleijn. 
Persoonlijke begeleiders gaan een relatie aan met de cliënt, zijn netwerk en de collega’s in het team. 
Managers zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de eigen locaties, maar bepalen samen met de 
collega’s ook het gezicht van Aveleijn in de regio of stad waarin zij opereren.  
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De Raad van Bestuur zet de grote lijnen uit, maar geeft ook ruimte voor ‘colour locale’ waar nodig, steeds 
de belangen afwegend samen met de medezeggenschapspartners OR, Cliëntenraad-verwanten en 
Cliëntenraad-cliënten. De Raad van Toezicht zoekt een balans tussen de toezichthoudende functie en de 
rol van sparringpartner. In 2014 is deze wijze van werken veelvuldig onderwerp van gesprek geweest 
tijdens o.a. managementdagen, overleggen en evaluaties. De centrale gedachte daarbij is om continu 
bespreekbaar te houden welke uitdagingen er in dit besturingsmodel opkomen en deze samen gaandeweg 
op te lossen. 

Professionals en vrijwilligers 
Ruim 1750 betrokken professionals en 600 vrijwilligers spannen zich iedere dag weer in om onze cliënten 
te ondersteunen. De mensen binnen Aveleijn vormen het hart van onze organisatie. Zij bepalen in hun 
dagelijks handelen hoe onze cliënten geholpen worden, wat de kwaliteit van onze dienstverlening is. Hun 
aandacht is gericht op de zorg voor de cliënt. Door de veranderingen in het zorgstelsel komen vele 
maatregelen op hen af, die rechtstreeks invloed hebben op de wijze waarop wij deze zorg kunnen invullen. 
In 2014 zijn wij op allerlei manieren begonnen om onze zorgprofessionals en vrijwilligers toe te lichten wat 
er in de komende periode in het zorglandschap gaat veranderen. We hebben gebouwd aan onze 
gemeenschappelijke waarden (de drie O’s: ontmoeten - ontwikkelen - ondersteunen), deze in grote 
bijeenkomsten met elkaar gedeeld en er samen betekenis aan gegeven op de locaties door de plaatselijke 
ambassadeurs. Wij zijn trots op ons beroep en op hetgeen wij door ons werk in de samenleving mogen 
betekenen voor anderen. Deze trots laten we ook zien in het personeelsblad Spigul die in 2014 voor het 
eerst weer verschenen is. 

Onze vrijwilligers ondersteunen de zorg voor de cliënten met vele grote en kleine activiteiten. Zij geven met 
hun grote betrokkenheid extra kleur geven aan het dagelijks leven van onze cliënten. Hun betrokkenheid 
wordt in het kader van de transitie alleen maar belangrijker. Met de werkgroep vrijwilligers hebben we in 
2014 bekeken hoe we de inzet van onze vrijwilligers op de sociale domeinen van cliënten verder kunnen 
ontwikkelen. 

De kernbegrippen waar ons personeelsbeleid op gestoeld is zijn “professionaliteit” en “flexibiliteit”. 

 

Sven: “De begeleiding helpt mij naar het doel om straks ook de bosmaaiercursus te halen.” 
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Professionaliteit 
Werken voor Aveleijn, betekent ook werken op je best. Vanuit onze waarden (ontmoeten - ontwikkelen - 
ondersteunen) vinden wij “leren” een heel belangrijk aspect van professionaliteit. Leren kan iedere dag. 
Daarbij werken wij met de methodiek: de reflectieve praktijk. In 2014 zijn wij gestart met het trainen van 
onze managers en de gedragswetenschappers in het werken met deze reflectieve praktijk. Zij zullen de 
reflectieve praktijk overdragen aan alle medewerkers van Aveleijn. 

Wij stimuleren het leren van onze medewerkers door leidinggevenden te vragen opleidingsplannen voor 
hun teams te maken. In 2014 hebben we aan alle leidinggevenden binnen Aveleijn het opleidingsboek ter 
beschikking gesteld. In dit naslagwerk staat beschreven welke opleidingen we binnen Aveleijn faciliteren, 
welke opleidingen verplicht zijn en wat de kosten zijn van de opleiding. 

Voor onze behandelaren is een programma ontwikkeld waarin gewerkt wordt aan persoonlijk leiderschap 
in relatie tot onze opvatting over begeleiding en behandeling, onze kernwaarden en de veranderingen in de 
externe omgeving. Ook is er in 2014 een Management Development programma ontwikkeld om het 
leiderschap binnen Aveleijn te versterken. Alle leidinggevenden hebben meegedaan aan een 
ontwikkelassessment. Op basis van dit assessment heeft iedere leidinggevende in samenspraak met de 
Raad van Bestuur een persoonlijk ontwikkelcontract opgesteld. Naast het individuele ontwikkeltraject zijn 
er ook vier collectieve MD dagen verspreid over het jaar georganiseerd waarbij het samenwerkend 
vermogen een belangrijk item was. Veel aandacht is er tijdens deze dagen geweest voor “The Aveleijn 
way”, hoe werken wij samen aan onze visie? Met dit leiderschapsprogramma gaan we in 2015 zeker verder. 

Professionele deskundigheid is bevorderd door het toekennen van de functie “senior begeleider” en het 
oprichten van de poli Zorgondersteuning en Behandeling (poli ZOB). In de functie senior begeleider 
worden medewerkers gestimuleerd naast het werken als begeleider extra deskundigheid op te bouwen 
met betrekking tot onze speciale doelgroepen (Ernstig Meervoudig Beperkt, Kind Jeugd Gezin, Intensieve 
Begeleiding en Behandeling, Ouderen). Met deze extra deskundigheid als bagage zijn de senior 
begeleiders op de locaties een steunpunt voor hun collega’s bij vragen of problemen. De poli ZOB 
functioneert als vraagbaak over casuïstiek van extramurale cliënten en bestaat uit gedragskundigen die 
over de locaties heen als specialisten geconsulteerd kunnen worden bij complexe vraagstukken.  

Flexibiliteit 
Aveleijn maakt onderdeel uit van een samenleving waarin het beeld van de klassieke hulpverlener 
verdwijnt en plaats maakt voor een moderne, flexibel inzetbare zorgprofessional. Deze cultuuromslag 
wordt versterkt door de te verwachten effecten van de transities, die mogelijk leiden tot een reductie in de 
omvang van onze dienstverlening. Wij bieden deze uitdagingen het hoofd door voor te sorteren en in te 
zetten op: 

 een flexibele schil rondom onze vaste pool van medewerkers,  

 een toekomstbestendig functiehuis zodat iedereen weet wat van hem of haar verwacht mag worden,  

 een goede leeftijdsopbouw zodat we door de generaties heen kunnen werken, en 

 een helder verzuimbeleid als teken van een vitale en doelmatige personeelsinzet. 

Door op deze wijze voor te sorteren, hebben we in 2014 een Sociaal Plan kunnen ondertekenen met de 
bonden, waarin we met elkaar afgesproken hebben dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. 

Medezeggenschap 
Aveleijn kent drie belangrijke medezeggenschapsorganen, te weten: de Ondernemingsraad, de Centrale 
Cliëntenraad-verwanten en de Centrale Cliëntenraad-cliënten. 
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Ondernemingsraad 
Met de Ondernemingsraad is veel gesproken over de ontwikkeling van de besturingsstructuur van Aveleijn, 
de effecten van de transities voor medewerkers en de wijze waarop we inzetten op flexibiliteit en 
professionaliteit. Belangrijke onderwerpen in 2014 waren onder meer: 

Afschaffen Min-Max regeling 

Verlenging maatregel tijdelijke contracten 

Afschaffen stertakenbeleid 

Ontwikkeling functiehuis 

Inzetten functie senior begeleider 

Werkkostenregeling 

 

Cliëntenraad 
Aveleijn kent een medezeggenschapsstructuur voor cliënten op lokaal en centraal niveau. Daarnaast is ook 
op lokaal en centraal niveau medezeggenschap ingericht voor verwanten. Uitgangspunten voor het overleg 
zijn: 

 Medezeggenschap volgt zeggenschap: dus op lokaal niveau wordt gesproken over zaken die op lokaal niveau 
besloten kunnen worden en op centraal niveau wordt over zaken gesproken die op centraal niveau besloten 
worden. 

 Medezeggenschap van cliënten richt zich op zaken die de directe leefsfeer van cliënten raken. Medezeggenschap 
van verwanten richt zich op beleidsniveau. 

 

Centrale Cliëntenraad – Cliënten 
Met de Centrale Cliëntenraad – Cliënten zijn we in 2014 overgegaan naar thematische vergaderingen 
waarbij we steeds samen één onderwerp bespreken en verder uitdiepen. Belangrijke onderwerpen die in 
2014 met de Centrale Cliëntenraad – Cliënten besproken zijn, waren onder meer: 

Opvangen van de effecten van de transitie – hoe maken we een zachte 
landing 

Cliëntcommunicatie – uitbrengen van het cliëntenblad “Blits!!” 

De ontwikkeling van onze waarden binnen de organisatie 

Het uitvoeren van het waarderingsonderzoek onder cliënten, verwanten, 
medewerkers en vrijwilligers 

 

Centrale Cliëntenraad – Verwanten 
Met de Centrale Cliëntenraad – Verwanten voeren wij maandelijks een overlegvergadering waarin diverse 
onderwerpen aan de orde komen. Belangrijke onderwerpen die in 2014 met de Cliëntenraad – Verwanten 
besproken zijn, waren onder meer: 

Informeren van cliënten en verwanten over de effecten van de transitie 

Jaarrekening 2013 

Vervoersbesluit en beroepsprocedure 

Opvangen van de effecten van de transitie – hoe maken we een zachte 
landing 

Kwaliteitsgelden cliënten 

Kader behandeling en begeleiding 

Begroting 2014 
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Hoofdstuk 3 Kwaliteit en veiligheid 

Het kwaliteitsbeleid van Aveleijn ondersteunt onze missie en visie en is gericht op het denken vanuit de 
kracht van de cliënt.  

Cliëntcommunicatie 
Wat vind jij belangrijk als het gaat om cliëntcommunicatie? Hierover zijn wij in 2014 in gesprek gegaan met 
cliënten, verwanten en begeleiders. Deze gesprekken hebben geleid tot een startnotitie over 
cliëntcommunicatie. We willen onze communicatie beter en meer afstemmen op de mogelijkheden van de 
diverse cliënten waaraan Aveleijn ondersteuning biedt. Daarom bouwen we aan een mediatheek met 
hulpmiddelen om zo de dialoog met al onze cliënten te versterken. 
 
Ook hebben we in 2014 – in nauwe samenwerking met de Centrale Cliëntenraad Cliënten – gewerkt aan 
een bladformule voor en door cliënten. Dit heeft geresulteerd in het blad “Blits!!”, een kleurrijk en 
informatief magazine dat aan al onze cliënten binnen Aveleijn wordt verstrekt. 

Kwaliteitsbeleid 
Interne en externe toetsing 
Aveleijn is sinds 2006 HKZ gecertificeerd. Ook in 2014 heeft er een externe audit plaatsgevonden. De 
auditors hebben aangegeven dat het primaire proces op orde is. Ten aanzien van de ondersteunende 
processen (HRM, bedrijfsvoering, Zorgondersteuning en Behandeling (ZOB)) zijn enkele verbeterpunten 
vastgesteld. Dat heeft onder meer geleid tot activiteiten op de volgende onderwerpen: 

 M.b.t. de inrichting van de jaargesprekken hebben we ons in 2014 georiënteerd hoe we het proces van de 
jaargesprekken voor alle medewerkers eenduidig kunnen inrichten en welke systematiek we daarbij willen 
gebruiken. 

 Met leveranciers en ketenpartners zijn we in gesprek gegaan en hebben we getoetst of zij voldoen aan de 
afspraken die wij met hen gemaakt hebben. Deze gesprekken gaan we in ieder beleidsjaar herhalen. 

 Op concernniveau hebben we gewerkt aan stuurinformatie op basis van een cockpit. Deze cockpit biedt ook 
management-informatie m.b.t. kwaliteitsregistraties. 

 Er is een risico-inventarisatie voorbereid en deels uitgevoerd op alle kritische processen. 

In november heeft er een follow-up audit plaatsgevonden en hebben de auditoren geconstateerd dat wij 
goed op weg zijn met de ingezette verbeteracties en onze voorbereiding voor hercertificering in 2015. 

Naast de externe audit voeren wij zelf regelmatig interne audits uit gedurende het jaar conform de 
auditjaarplanning. De interne audits worden op de locaties uitgevoerd met als doel om de eigen processen 
steeds kritisch te (laten) bekijken en te kunnen verbeteren. Onderwerpen die we zelf met onze interne 
audits in 2014 getoetst hebben zijn: 

 medicatieveiligheid (bewaren, verstrekken en aftekenen van medicatie) 

 omgang met vrijheidsbeperkende maatregelen 

 dossiervorming rondom cliëntenzorg 

 veiligheid op locatie (o.a. aanwezig zijn van een calamiteitenplan en het doen van ontruimingsoefeningen) 

De interne auditrapporten worden verstrekt aan de manager, die is ook verantwoordelijk is voor het 
omzetten van de tekortkomingen in verbeteracties. 

Kwaliteitskader 
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft in het Visiedocument Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg beschreven hoe het Kwaliteitskader – dat de kwaliteit van zorg vaststelt – er uit ziet. 
Sinds 2012 zijn aanbieders van gehandicaptenzorg begonnen om de kwaliteit van zorg te meten op basis 
van dit Kwaliteitskader. Ook Aveleijn neemt deel aan deze metingen. In 2014 heeft deze meting bij Aveleijn 
onder meer tot de volgende activiteiten geleid: 

 We hebben het medicatieproces onder de loep genomen en een gespecialiseerde verpleegkundige aangenomen 
die met het onderwerp medicatieveiligheid aan de slag is gegaan. 
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 Er wordt meer aandacht besteed aan het actueel houden van ZorgDienstverleningsOvereenkomsten (ZDO’s). 

 Er zijn verbetermaatregelen genomen op het gebied van “incident melden” en “vrijheidsbeperkende 
maatregelen”. 

Alle genoemde onderwerpen zijn belegd bij een eigenaar of bij een commissie die gevraagd zijn hier 
aandacht aan te besteden. De verbeteracties passen ook in het reeds ingezette beleid op cliëntveiligheid 
(zie volgende paragraaf). 

Daarnaast hebben we – mede in het kader van de meting van het Kwaliteitskader – besloten om in 2014 
een waarderingsonderzoek voor te bereiden. Het waarderingsonderzoek wordt in 2015 breed uitgezet 
onder cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers om zo spiegelinformatie m.b.t. bepaalde 
onderwerpen te kunnen verkrijgen. 

 

Gea: “Ik bak monchoutaarten en appeltaarten, dit doe ik samen met Patricia. We gaan nu ook samen leren 
deeg maken.” 

Cliëntveiligheid  
Geprotocolleerde zorg 
Binnen Aveleijn werken we met beleidsafspraken. Met dit beleid in de hand weten we welke afspraken we 
gemaakt hebben en langs welke richtlijnen we invulling kunnen geven aan ons werk. Sommige afspraken 
richten zich op de woon- en werkomgeving van onze cliënten. Denk dan aan vastgoed en brandveiligheid. 
Andere afspraken helpen de zorgverlener in zijn dagelijks handelen. Denk dan aan zorginhoudelijke 
protocollen. 
 
Cliënten moeten er bijvoorbeeld op kunnen rekenen dat zij zorg krijgen op basis van professionele 
afspraken en protocollen. Medewerkers moeten weten wat er van hen verwacht wordt op het werk. In 2014 
hebben wij de volgende protocollen vastgelegd of verbeterd: 
 
 Beleid en procesbeschrijving met betrekking tot het niet-reanimerenbeleid 

 Beleid, protocollen en formulieren met betrekking tot BOPZ en vrijheidsbeperkende maatregelen 

 Beleid, protocollen en formulieren met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en mishandeling 
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De protocollen zijn voor alle Aveleijn-medewerkers toegankelijk via het in 2014 geïntroduceerde 
Kwaliteitshandboek. In het nieuwe Kwaliteitshandboek wordt ook het eigenaarschap en de actualiteit van 
de documenten geborgd via een ingebouwde evaluatiecyclus. 

In 2014 hebben wij besloten om vanaf 2015 te werken met Vilans protocollen. Met dit besluit borgen we de 
volledigheid en actualiteit van onze protocollen met betrekking tot zorg en risicovolle handelingen. 

Veilig wonen – onderzoek naar brandveiligheid 

In 2014 hebben we een visiedocument ontwikkeld aan de hand van de BIO-kenmerken (bouw – installatie 
– organisatie) en aan de hand van dit visiedocument is voor alle gebouwen een veiligheidsscan uitgevoerd 
op het gebied van brandveiligheid. 
 
Ook heeft er in 2014 een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) op alle Aveleijn locaties plaatsgevonden. 
Bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie is onder meer gekeken is naar de aanwezigheid en 
toegankelijkheid van vluchtroutes in gevallen van nood binnen alle panden. Verder hebben we de 
ontruimingsplannen op alle locaties nagekeken en geactualiseerd. Aan hand van de geactualiseerde 
ontruimingsplannen zijn ontruimingsoefeningen gehouden zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen in 
geval van nood. 

BOPZ-erkenning 

Ook hebben we in 2014 de BOPZ-aanmerking verkregen voor de locaties Rohaan en Noord-Deurningen. Om 
een deel van onze cliënten goede zorg te kunnen bieden is soms het toepassen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen noodzakelijk. Op het moment dat er sprake is van vrijheidsbeperkende maatregelen is het 
van groot belang dat dit op een zorgvuldige en verantwoorde wijze plaatsvindt. Daarnaast hebben we in 
2014 een start gemaakt om alle locaties te screenen op het toepassen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen en zijn onze medewerkers getraind met speciale workshops. 

Meldpunt seksualiteit en huiselijk geweld 

In 2014 is hebben we veel aandacht besteed aan het goed oppakken van meldingen over seksualiteit en 
huiselijk geweld. Aveleijn kent een meldteam dat bemand wordt door gespecialiseerde en getrainde 
behandelaars en managers. Daarnaast is er een adviesteam met interne en externe deskundigheid op het 
gebied van seksueel misbruik en huiselijk geweld. Er is een procedure opgesteld volgens meldingen 
binnen Aveleijn afgehandeld worden. Teams of begeleiders die met incidenten van seksueel misbruik of 
huiselijk geweld geconfronteerd worden, maken melding van het incident o.b.v. deze procedure en krijgen 
naar aanleiding van de melding advies op maat. 

Incidenten melden 

In 2014 is een pilot gestart om het veilig incident melden te vergemakkelijken met een nieuw 
softwaresysteem. Met dit interne meldsysteem moet het makkelijker worden om incidenten in te voeren, 
en kunnen managers informatie uit het systeem halen en delen met hun teams. Zo kunnen wij de kwaliteit 
van de ondersteuning zowel voor individuele cliënten als op organisatieniveau continue verbeteren.  
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Hoofdstuk 4 Aveleijn midden in de maatschappij 

Klaar voor de transitie 
Samen met onze cliënt staan wij midden in de maatschappij. Door de recente wijzigingen in het 
wetgevingsstelsel komen er heel wat veranderingen op ons af. Gemeenten worden onze (nieuwe) partners 
voor zorgverlening in de WMO en Jeugdzorg. De Participatiewet vraagt om een andere manier van kijken 
naar dagbesteding en werk voor onze cliënten. En ook in de Wlz worden we uitgedaagd om onze diensten 
zo doelmatig en kwalitatief hoogwaardig mogelijk uit te voeren. 

Effectenrapportage 
Een belangrijk onderwerp in 2014 was de voorbereiding op de aankomende transitie. We hebben door een 
“Transitieteam” laten onderzoeken wat de effecten van de wijzigende wetgeving voor Aveleijn kunnen zijn. 
Door middel van een effectenrapportage heeft deze werkgroep op basis van scenario’s de gevolgen van 
alle overhevelingen doorberekend voor de organisatie. Duidelijk is dat de transitie effect heeft op zowel de 
hoeveelheid zorg als op de tarieven voor zorg. Op basis van de effectenrapportage is het Transitieteam 
gevraagd te starten met een programma in drie fasen.  

Fase 1: Meedoen in de aanbesteding Wij hebben aanbestedingscontracten afgesloten voor alle 14 Twentse 
gemeenten en in de gemeente Berkelland en in Ommen Hardenberg 
voor overgangscliënten en toekomstige cliënten. De contracten zijn 
voor ondersteuning in de Jeugdwet en WMO en Beschermd Wonen voor 
de GGZ-c cliënten. 

Fase 2: Voldoen aan de 
aanbestedingseisen 

De gemeenten waar zorgcontracten mee gesloten zijn, stellen 
eisen ten aanzien van de geboden zorg. In het najaar hebben 
wij projectmatig gewerkt om aan al deze aanbestedingseisen te 
kunnen voldoen. De projecten gaven verdieping voor 
verschillende vraagstukken ten gevolge van de transities o.a.: 
 Toegang voor cliënten vanuit de gemeente; 

 Uitvoering van nieuwe producten van de gemeente 
(maatwerkvoorzieningen en kortdurend verblijf); 

 Behandeling voor extramurale cliënten; 

 Voldoen aan eisen rondom personeel voor WMO en Jeugdwet; 

 Kwaliteitscriteria vanuit de gemeente; 
 Communicatie intern en extern; 

 Administratieve systemen aanpassen en aansluiten op 
gemeentelijke systemen. 

Fase 3: Klaar voor de transitie Op de onderdelen WMO (dagbesteding, arbeidsparticipatie en 
begeleiding individueel), Wlz (vastgoed en exploitatie van 
woonlocaties) en Kind Jeugd Gezin (samenhang en doelmatigheid) zijn 
eind 2014 projecten gestart die in 2015 doorlopen. 

Eind 2014 is het transitieteam opgeheven en is fase 3 overgegaan naar de reguliere bedrijfsvoering. 

Vervoer, dagbesteding en wonen 
Belangrijk onderdeel van de transitie is de verandering bij dagbesteding. Dit heeft te maken met 
bezuinigingen op vervoer voor zowel de Wlz als de WMO en op de ontwikkelingen bij de gemeenten die 
sturen op participatie. Vanuit Aveleijn hebben we daarom in 2014 het besluit genomen om zoveel mogelijk 
cliënten dichtbij hun woonplek passende dagbesteding te bieden. Voor cliënten betekent dit (in sommige 
gevallen) een verandering van dagbesteding naar een locatie zoveel mogelijk in hun eigen woonplaats en 
zoveel mogelijk gericht op participatie.  

Tegelijkertijd hebben we door een omvattende studie naar onze vastgoedpositie een strategische 
vastgoednotitie kunnen opzetten die ons handvatten biedt om ons vastgoed te beoordelen en – daar waar 
nodig – keuzes te maken. De onderzoeken in 2014 leidden tot een besluit over alle dagbestedingslocaties 
binnen Aveleijn, de meeste locaties blijven bestaan, maar enkele locaties zullen sluiten. Dit zal de 
komende tijd verdere uitvoering vinden. 
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Met het wachtlijstbeheerteam monitoren we nauwgezet onze productie in relatie tot onze capaciteit en de 
productieafspraken die we met het zorgkantoor hebben. We analyseren waarom cliënten weg gaan bij ons 
en leren daar zo mogelijk van. 

Meedoen 
Aveleijn denkt en doet mee op regionaal en landelijk niveau. 

Landelijk 

Landelijk werkt Aveleijn mee aan inzicht en informatieverstrekking door VGN en het ministerie van VWS. Zo 
is continu via de monitor van VGN over de transities informatie doorgegeven over knelpunten en vragen die 
nog onbeantwoord waren. Specifiek hebben we bij VGN aandacht gevraagd en actief informatie verzameld 
voor de ‘vergeten groep’ kinderen met zware zorg op de Kinderdagcentra ’s. Dit betrof kinderen die thuis 
wonen (en dus onder de WMO vallen) maar wel zware zorg nodig hebben. Mede door onze inzet heeft VGN 
kunnen bereiken dat deze kinderen onder de bepalingen van de Wlz hun zorg kunnen krijgen.  

Regionaal 

In de voorbereiding op de transities werken de Twentse gemeenten samen. Daarvoor zijn in de afgelopen 
tijd verschillende informatie-uitvragen en bijeenkomsten geweest waar we vanuit Aveleijn aan hebben 
meegedaan.  

 Pilot rondom systemen en informatie-uitwisseling; 

 Onderzoek naar de GGZ populatie voor beschermd wonen; 

 Meedenken in voorbereiding op transitie spoedeisende hulp. 

 

Bep: “Er komen mensen uit de buurt, de mensen kennen mij en ik ken hun. We zijn echt buren van elkaar.”  

Samenwerking 
Wanneer wij onze cliënt willen ondersteunen in het ervaren van het volle leven, kunnen wij dat nooit 
alleen. Met alleen samenwerking binnen alle gelederen van Aveleijn bereiken we nog onvoldoende. Om 
een divers zorgaanbod te kunnen garanderen, hebben we samenwerking met tal van partners:  



 
 

Jaarverslag 2014 | Aveleijn  17 

 

collega-zorginstellingen, zorgpartners zoals gemeenten en het zorgkantoor, bedrijven en organisaties in 
heel Twente. Ook in 2014 hebben we samen met onze partners mooie stappen kunnen zetten. 

Samen met collega-zorginstellingen hebben wij in 2014 bestudeerd hoe wij elkaar kunnen versterken 
binnen de gemeente om een zo breed mogelijk pallet aan dagbesteding voor onze cliënten te kunnen 
blijven aanbieden. In 2014 hebben we vanuit deze samenwerking ook de eerste collega-instellingen in 
onze dagbestedingslocaties in onderhuur ontvangen. 

Binnen de grote steden werken wij nauw samen met de gemeenten om te bekijken hoe we samen met hen 
de zorgvraag van burgers kunnen beantwoorden. Wij willen een toegankelijke en meedenkende partner 
zijn. Daarom hebben we in iedere gemeente toegangsteams ingesteld. Zij vormen het vaste contact binnen 
de gemeente. En we hebben een folder gemaakt om ons dienstenaanbod te verduidelijken. 

Vanuit de wens om cliënten te ondersteunen in het vinden van een volwaardige werkplek in de 
maatschappij, gaan wij contacten aan met bedrijven zoals de Makro, Syntus, Twence maar ook met 
organisaties zoals het Overijssels landschap, kinderboerderijen en recreatieparken. Zij bieden onze 
cliënten een arbeidsplaats en wij ondersteunen onze cliënten in de ontwikkeling op het werk. In 2014 
hebben we ons gedachte om juist kleinschalige werkinitiatieven in dorpskernen en wijken van grote 
steden te starten nog eens nadrukkelijk naar elkaar toe uitgesproken en verder opgepakt. 

Innovatie en duurzaamheid 
Het project GoOV is in 2014 als innovatieproject aangemerkt door het zorgkantoor. Via de GoOV-app op de 
telefoon kunnen cliënten zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. De pilot in 2014 wordt in 2015 
geëvalueerd. 

Een groot innovatietraject betreft het updaten van de ICT-infrastructuur en –middelen binnen Aveleijn. In 
2014 zijn voorbereidende stappen genomen door de ICT-manager a.i. die in 2015 zullen leiden tot het 
uitrollen van een transformatieplan waarbij thema’s als ICT-mobiliteit en digitalisering een hoofdrol spelen. 

De participatie werkgroep heeft een methode ontwikkelt om cliënten die dagbesteding ontvangen jaarlijks 
te monitoren in hun ontwikkeling. 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid kan betrekking hebben op de inzet van verbruiksartikelen als zoals papier maar ook 
investeringen zoals gebouwen. Duurzaamheid raakt ook aan andere zaken zoals de stabiliteit van de 
werkgemeenschap of de continuïteit van bestuur. Aveleijn werkt aan duurzaamheid door vanuit de eigen 
visie te investeren in cliënten, de professionaliteit van hun zorg, de kwaliteit van hun netwerk en de 
faciliteiten rondom hun leven.   
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Hoofdstuk 5 Toekomstparagraaf 

In 2015 gaan wij vol vertrouwen door op de ingeslagen weg. We hebben als organisatie de waarden van 
waaruit we werken scherp in het vizier. En de effectenrapportage geeft ons een instrument in handen om 
de effecten van de transitie in de loop van 2015 nauwlettend te monitoren. We kunnen, mocht dat nodig 
zijn, snel reageren op veranderende omstandigheden. 

Onze basis is goed en geeft ons de gelegenheid om in 2015 nog eens samen met het management en de 
medezeggenschap naar het profiel van Aveleijn te kijken. Waar willen we om bekend staan? Wat is de 
“kern” van Aveleijn? Waar gaan we de komende jaren in investeren, zowel intern als extern? Op basis van 
een duidelijk profiel kunnen potentiële cliënten ons makkelijker herkennen en vinden.  

Een aanscherping van het profiel kan ook leiden tot andere keuzen bij het inrichten van de interne 
organisatie. Voor ons staat voorop dat we ook in 2015 blijven werken aan onze toegankelijkheid en het 
verhogen van de betrokkenheid van het netwerk en medezeggenschap van cliënten en verwanten op de 
locaties. 

Tevens zullen we in 2015 kritisch kijken naar onze ondersteunende systemen 
(kwaliteitsmanagementsysteem, risicomanagementsysteem, meerjarenbegroting en –beleidsplan, ICT als 
speerpunt) en beoordelen we of deze nog voldoen aan de veranderingen die de nieuwe wereld van ons 
vraagt in termen van bedrijfsvoering. 

 

Bart: “AtelierZ heeft mijn creativiteit ontwikkeld. Ontspannen ergens mee bezig zijn en een mooi product 
neerzetten, dat is wat ik doe.” 
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Risico’s 
Er zijn geen risico’s en onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de interne en externe 
financiële verslaglegging. 

Aveleijn beschikt over voldoende financiële middelen en een stevige solvabiliteit. Er is in 2014 sterk 
ingezet op het beter afstemmen van de planning & control cyclus.  

Met de verankering van de A3-systematiek zijn we erin geslaagd om een beleids- en 
verantwoordigingsystematiek te introduceren die past bij ons uitgangspunt van de waardengedreven 
besturing. 

In 2014 zijn we gestart met een analyse op het vastgoedbeleid met het oog op de veranderingen in de 
WMO en de Wlz. Dit heeft geresulteerd in een strategische vastgoednotitie met uitgangspunten en criteria 
om onze locaties te beoordelen en zo te komen tot een vastgoedbeleid welke toekomst-proof is. 

De benodigde transformatie met betrekking tot de inzet van ICT binnen Aveleijn is in 2014 in kaart 
gebracht, zowel beleidsmatig als qua benodigde kennis. De met de transformatie gepaard gaande 
investeringen zijn in de begroting 2015 opgenomen. 

De ontwikkeling van de transitie met name in de WMO en de daarmee mogelijk gepaard gaande 
bezuinigingen vormen, een direct risico voor onze dienstverlening. We zullen de ontwikkelingen in 2015 
nauwgezet monitoren en daar waar nodig nieuwe kaders bespreken met onze interne gremia en externe 
partners. 
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Hoofdstuk 6 Bestuur en toezicht 

Aveleijn wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en kent een Raad van Toezicht die optreedt als 
toezichthouder, verantwoording draagt voor de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur en functioneert 
sparringpartner voor de Raad van Bestuur.  

Onze besturingsfilosofie is gebaseerd op onze waarden (ontmoeten – ontwikkelen – ondersteunen), 
waarbij diagnose, dialoog en reflectie een minstens even grote rol spelen als (financiële) kengetallen. 
Instrumenten zoals de A3-systematiek voor de beleids-en begrotingscyclus, het uitwerken van 
diagnostische trajecten zoals de Veranderdiagnose en de Evaluatie van de 2-lagen-structuur, alsmede het 
organiseren van Waardendagen en “ontmoetingsmomenten” zoals werkbezoeken zijn in 2014 
doorontwikkeld, en passen bij de waardengedreven besturingsfilosofie. 

Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur wordt in 2014 gevormd door twee leden: de heer Den Hartog (voorzitter) en mevrouw 
Imhof. De Raad van Bestuur functioneert als collegiaal bestuur. Besluitvorming vindt plaats door 
consensus en de Raad van Bestuur heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor het succes van 
Aveleijn. 
 
De leden van de Raad van Bestuur bekleden naast hun functie bij Aveleijn een aantal nevenfuncties. De 
nevenfuncties van de Raad van Bestuur-leden hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

Tabel 3 Samenstelling Raad van Bestuur Aveleijn 2014 

Drs. W.H.M. (Willem) den Hartog MHA, MCM Drs. J.M. (Annette) Imhof 

 Lid Raad van Toezicht Warande 

 Lid Raad van Toezicht Zuwe Hofpoort 

 Lid Raad van Toezicht ROC Friese Poort 

Raad van Toezicht 
Aveleijn kent een Raad van Toezicht die statutair belast is met het toezichthouden op en advies geven aan 
het bestuur. 

Samenstelling en profielschets Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit zes leden (statutair minimaal vijf) die worden benoemd voor een 
periode van vier jaar. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier 
jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. (Her)benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van 
een profielschets die openbaar is. 

De Raad van Toezicht richt zich in haar samenstelling naar een profielschets. Hierin is onder andere 
bepaald dat:  

 Binnen de Raad van Toezicht ten minste één lid over voor de stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg 
beschikt. Aan deze eis beantwoorden vier leden van de Raad van Toezicht, te weten de heer P. Eringa, mevrouw 
mr. M.L. Straks MHA, de heer drs. G.H. Ingenhoest MHA en de heer dr. H.P.B. Lodewijks. 

 Er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder 
meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale, vastgoed, HRM 
en bedrijfskundige achtergronden. De opbouw van expertises in de Raad van Toezicht dekt het profiel. 
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Tabel 4 Samenstelling, aandachtsgebieden en overige functies Raad van Toezicht in 2014 

Leden met hun functie en aandachtgebied Overige functies 

P. Eringa 
 Voorzitter Raad van Toezicht 

 Lid Remuneratiecommissie 

 Voorzitter Raad van Bestuur ASZ 
 Voorzitter Raad van Toezicht KNVB 

 Vice-voorzitter KNVB Bondsbestuur 
 lid Commissie van Toezicht op Nederlandse Politie 

Mevrouw mr. S.E. Korthuis 
 Vice-voorzitter Raad van Toezicht 
 Voorzitter Remuneratiecommissie 

 Directeur-Bestuurder Woonconcept 
 DGA Korthuis Consultancy BV 

 Lid Raad voor de Stadsdeel financiën Amsterdam 
 Lid Raad van Commissarissen ROVA 

Mevrouw drs. A.M.G. Dijcks 

 Voorzitter Auditcommissie 
 Interim manager Beleid en Organisatie De 

Woonplaats 

Mevrouw mr. M.L. Straks MHA 
 Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid 

 Bestuurder Kalorama 
 Toezichthouder woningbouwvereniging Amerongen 

Drs. G.H. Ingenhoest MHA 

 Lid Auditcommissie 
 Bestuurder/Directeur van Verpleging Verzorging 

Thuis BV te Almelo tot 1 juli 2014 
 lid WMO-raad gemeente Hellendoorn 

Dr. H.P.B. Lodewijks 
 Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid 

 Eigenaar Lodewijks Advies 
 Board member Themis Foundation 

 Voorzitter bestuurscommissie registraties NIP 

 

Met de aanvaarding van de functie voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Parabool, is de 
toezichthoudende functie van de heer Lodewijks binnen Aveleijn getoetst op mogelijke 
belangenverstrengeling. Op grond van deze toets heeft de heer Lodewijks zijn functie als toezichthoudend 
lid van de Stichting Aveleijn per 1 januari 2015 neergelegd. 

Tabel 5 Rooster van aftreden Raad van Toezicht Aveleijn 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Benoemd per Herbenoemd per Einde termijn 

P. Eringa 
 

April 2011 April 2015 Uiterlijk april 2019 

Mevrouw S.E. Korthuis 
 

April 2011 April 2015 Uiterlijk april 2019 

Mevrouw drs. A.M.G. Dijcks 
 

December 2011 December 2015 Uiterlijk december 
2019 

Mevrouw mr. M.L. Straks MHA 
 

April 2011 April 2015 Uiterlijk april 2019 

Drs. G.H. Ingenhoest MHA 
 

Mei 2013 Mei 2017 Uiterlijk mei 2021 

Dr. H.P.B. Lodewijks 
 

Mei 2013 Aftredend per 1 januari 2015 

 

Taken en activiteiten 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het goed functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde 
beleid, en fungeert als klankbord voor de bestuurders.  

Vergaderfrequentie en onderwerpen 

In 2014 heeft de Raad van Toezicht zes maal vergaderd. De vergaderingen zijn opgesplitst in een besloten 
deel waarin alleen de Raad van Toezicht onderling vergadert en een gezamenlijk deel waarin de Raad van 
Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur vergadert.  
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De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar goedkeuring verleend aan: 

Tabel 6 Besluiten Raad van Toezicht 2014 

Onderwerp Status 

Vervreemding registergoed locatie Telgenhöfke en Villa Weldammerbos Goedgekeurd 

Position Paper Raad van Bestuur Goedgekeurd 

Jaarverslag 2013 en jaarrekening 2013 Vastgesteld 

Decharge Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 Vastgesteld 

Reglementen RvT, Auditcommissie, Remuneratiecommissie, Commissie Kwaliteit en Veiligheid Vastgesteld 

Begroting 2015 Goedgekeurd 

Sparringpartner 

De Raad van Toezicht heeft in 2014 de rol van sparringpartner veelvuldig op kunnen pakken doordat de 
Raad van Bestuur verschillende beleidsinitiatieven in een vroegtijdig stadium met de raad gedeeld en 
besproken heeft. Zo is o.a. gesproken over de effectenrapportage transitie, het strategisch vastgoedbeleid 
en regionale samenwerking. 

Deskundigheid, evaluatie eigen functioneren en reglementen 

De toezichthouders zijn allen aangesloten bij de NVTZ en nemen deel, ook vanuit hun eigen werkzame 
situatie, aan seminars en bijeenkomsten. Ook worden de toezichthouders door de organisatie op de 
hoogte gehouden van specifiek voor de branche relevante ontwikkelingen. 

In maart 2014 heeft de Raad van Toezicht zich door een externe deskundige laten informeren over de 
ontwikkelingen in de Governance.  

In december 2014 heeft de Raad van Toezicht de reglementen betreffende de Raad van Toezicht, de 
Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid vastgesteld.  

De Raad van Toezicht evalueert elk jaar het eigen functioneren in een jaarlijks daartoe belegde 
bijeenkomst. Ook 2014 heeft een extern begeleide zelfevaluatie plaatsgevonden. 

Commissies 

Voor het uitoefenen van de vereiste taken werkt de Raad van Toezicht vanuit drie vaste commissies, te 
weten: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Voor 
inzicht in de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen en de behandelde thema’s 
verwijzen wij naar bijlage. 

Informatiebronnen 
De Raad van Toezicht is door de Raad van Bestuur geïnformeerd op basis van de kwartaalrapportages en 
de actuele strategische onderwerpen zowel tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht, of tussentijds 
als daar aanleiding toe was. Tevens laat de Raad van Toezicht zich informeren met documentatie of 
toelichting door derden. Verder heeft de Raad van Toezicht haar informatie via de volgende bronnen 
verkregen: 

Informatie van de medezeggenschap 

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar één keer vergaderd met de Ondernemingsraad, waarbij 
afgevaardigden uit de Raad van Toezicht een overlegvergadering hebben bijgewoond in aanwezigheid van 
de Raad van Bestuur. 

De Raad van Toezicht ontvangt bij iedere vergaderset de notulen van de overlegvergaderingen van de Raad 
van Bestuur met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad-verwanten en de Centrale Cliëntenraad-
cliënten. 
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Werkbezoeken 

In 2014 heeft de Raad van Toezicht een werkbezoek afgelegd aan de locaties Noord-Deurningen, de Marke 
en de Citadel. Tevens zijn de locaties de Molenwiek en de Riet in Almelo bezocht. Er is vergaderd bij Het 
Peerke in Denekamp en bij Lunchroom Feijn in Almelo. 

Overleg met de externe accountant 

In 2014 heeft de externe accountant van Aveleijn twee keer deelgenomen aan de vergadering van de 
Auditcommissie: 

 Op 22 april 2014 zijn de jaarrekening 2013 en het accountantsverslag 2013 besproken; 

 Op 25 november 2014 heeft de externe accountant de Managementletter 2013 toegelicht.  
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Hoofdstuk 7 Bijlage 

Tabel 7 Commissies Raad van Toezicht, aantal vergaderingen en thema's 2014 

Commissie en samenstelling Taken Aantal vergaderingen en besproken 
onderwerpen 

Auditcommissie 
Bestaat uit twee leden van de Raad 
van Toezicht: 

 Mevrouw drs. A.M.G. Dijks 
(voorzitter) 

 Drs. G.H. Ingenhoest 

Namens de Raad van Toezicht 
bespreken en beoordelen begroting, 
jaarrekening en substantiële 
investeringen. Beoordelen en 
bespreken kwartaalrapportages. 

Vier vergaderingen, thema’s: 

 Concept jaarrekening 2013 

 Managementletter 2013 
 Accountantsverslag 2013 

 Directieverslag 2013 

 Accountantswisseling en 
uitschrijven tender 

 Trimesterrapportages 

 Prijsonderhandelingen 
vervreemden vastgoed 

 Transitieplan 
(Effectenrapportage) 

 Bedrijfsvoering 

 Managementletter 
interimcontrole 2014; 

 Begroting 2015; 

 Ontwikkeling stuurinformatie 
(cockpit); 

 Aanbestedingen en 
(ontwikkeling) raamcontracten. 

Remuneratiecommissie 
Bestaat uit twee leden van de Raad 
van Toezicht: 

 Mevrouw mr. S.E. Korthuis 
(voorzitter) 

 P. Eringa 

Namens de Raad van Toezicht 
beoordelen functioneren 
bestuurders, beoordelen beloning 
en arbeidscontracten bestuurders. 

Op 24 september 2014 heeft het 
jaarlijks functioneringsgesprek met 
de Raad van Bestuur 
plaatsgevonden, afzonderlijk en 
gezamenlijk. Inhoud: 
 Evaluatie eigen functioneren; 

 Evaluatie onderlinge 
samenwerking; 

 Evaluatie samenwerking met de 
Raad van Toezicht. 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
Bestaat uit twee leden van de Raad 
van Toezicht: 
 Dr. H.P.B. Lodewijks (voorzitter) 

 Mevrouw mr. M.L. Straks MHA 

Namens de Raad van Toezicht 
toezicht houden op beleid en 
ontwikkelingen op het gebied van 
kwaliteit van zorg in de organisatie. 

Drie vergaderingen, thema’s:  

 Notitie kwaliteitsmanagement; 

 Kader voor begeleiding en 
behandeling; 

 Opleidingsplan; 

 Jaarverslag vertrouwenspersoon 
cliënten | klachtencommissie; 

 Auditrapport HKZ; 
 Verslagen en rapporten IGZ; 

 Verbeterplan medicatie en 
voorbehouden handelingen. 

 


