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1. Voorwoord 
 

 

Pro Persona heeft een bijzonder en turbulent jaar achter de rug. Een jaar waarin al onze 

professionals in de zorg, maar ook in de ondersteuning, hebben laten zien hoe weerbaar, 

wendbaar en flexibel zij zijn. Daar hebben wij als Raad van Bestuur respect voor! Immers, zij 

hebben gemaakt dat in een jaar van corona en veranderingen binnen onze organisatie onze 

cliënten op hun zorg en ondersteuning konden blijven rekenen.  

 

Tijdens en na de eerste lockdown in maart 2020 heeft de organisatie zich onder leiding van een 

centraal crisisteam aangepast aan de omstandigheden en de maatregelen die op dat moment 

werden afgekondigd. Dit betekende dat onze ambulante dienstverlening voor het grootste deel 

online werd voortgezet en dat binnen de klinieken, FACT teams en acute diensten, zowel binnen 

de GGZ als binnen de Pompestichting, met inachtname van de maatregelen, de zorg werd 

verleend. Er zijn en waren momenten van kwetsbaarheid binnen de organisatie, zoals op 

momenten van besmettingen maar elke keer hebben onze medewerkers er hun schouders onder 

gezet. Op dit moment kijkt eenieder uit naar zijn of haar vaccinatie, waarbij de GGZ en ook de 

medewerkers van de Pro Persona groep, zich vergeten voelen op de landelijke prioriteitenlijst. 

 

Ondanks de coronacrisis is de eind 2019 ingezette koers van de vernieuwde missie en visie in 

2020 uitgewerkt in een nieuwe organisatiestructuur en nieuwe werkwijzen. In de tweede helft 

van 2020 hebben de voorbereidingen van de inrichting hiervan plaatsgevonden en per 1 januari 

2021 is de nieuwe organisatiestructuur een feit en zijn de nieuwe werkwijzen van start gegaan. 

 

Per 1 januari 2021 is de organisatie gestructureerd op basis van cliëntstromen. De grootste 

veranderingen vonden plaats bij de planbare zorg (Pro Persona Connect, PPC) en spoedeisende – 

en netwerkgerichte zorg (S&N Midden en Zuid). Bij het schrijven van dit bestuursverslag zitten 

wij nog midden in de verandering. Zowel wat betreft het goed stroomlijnen van de 

werkprocessen binnen PPC en S&N, als ook voor wat betreft het afmaken van de totale 

verandering, zoals bijvoorbeeld het neerzetten van een nieuwe kennisorganisatie. Wij zullen het 

hele jaar 2021 nog bezig zijn met veranderen. En ondertussen blijven wij de zorg gewoon 

leveren. Zoals gezegd, dat verdient respect voor onze mensen. 

 

In 2020 hebben wij met veel samenwerkingspartners in onze regio de samenwerkingsrelaties 

aangehaald. Belangrijke partners vanuit het perspectief van onze cliënten zijn IrisZorg en de 

RIBW-en Nijmegen/Rivierenland en Arnhem/Veluwe Vallei. Met hen samen gaan wij voor het 

verbeteren van de toegankelijkheid van de GGZ in al onze regio’s. Dit betekent dat wij 

gezamenlijk een nieuw integraal zorgconcept ontwikkelen, te beginnen in de regio’s Veluwe 

Vallei en Rivierenland. Deze nieuwe zorgconcepten worden in de loop van 2021 ingevoerd. 

 

2020 is financieel gezien voor Pro Persona GGZ geen goed jaar geweest. Deels wordt dit 

veroorzaakt door corona en voor een deel door een te hoge prijs van onze zorg per cliënt. 

Daarnaast zien wij dat Pro Persona de meest complexe cliënten in de regio (en ook 

bovenregionaal) behandelt, waardoor wij onze budgetplafonds bij verzekeraars overschrijden. 

Wij vinden dat wij er ook juist voor deze meest kwetsbare mensen in de regio moeten zijn en 

zullen daarover het gesprek met verzekeraars moeten voeren. De optimalisatie van de in-, door- 

en uitstroom van onze cliënten is een belangrijk thema van de interne veranderingen, maar 

hierbij hebben wij ook onze externe partners hard nodig. 

 

Voor de Pompestichting is 2020 een goed jaar geweest. Dit is het landelijk beeld in de hele 

forensische zorg maar er zit in het resultaat ook een vrijval van financiële voorzieningen uit 

eerdere jaren. Hiervoor hebben wij aandacht bij de beoordeling van het resultaat. 
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De veranderingen binnen Pro Persona zitten niet alleen in structuur en andere manieren van 

werken. De verandering zit ook in de belangrijke pijler van de integrale verantwoordelijkheid 

waarin wij op een andere manier met de professionele ruimte en verantwoordelijkheid voor 

zowel inhoud als proces van zorg van onze professionals willen omgaan. Wij werken toe naar 

een situatie waarin wij onze professionals de ruimte willen geven het goede te kunnen doen voor 

hun cliënten, binnen en ondersteund door de kaders en koers van de organisatie. Wij hebben er 

vertrouwen in dat zij dat kunnen. Daarnaast willen wij onze professionals meer invloed geven op 

de koers van Pro Persona en de inhoudelijke keuzes die wij maken. Daartoe geven wij vorm aan 

een medische staf, een verpleegkundige adviesraad en verschillende vakgroepen. Deze 

beweging van verandering zal een aantal jaren duren voor hij tot volle wasdom komt. 

 

Als Raad van Bestuur zijn wij blij als wij uit de organisatie horen dat de veranderingen op een 

positieve manier merkbaar en voelbaar zijn. Dit willen wij graag vasthouden en daar hebben wij 

iedereen in onze organisatie voor nodig! 

 

De koers is helder en wij kijken dan ook uit naar wat het jaar 2021 ons gaat brengen. 

 

 

Patricia Esveld en Marc Verbraak 

Raad van Bestuur Pro Persona Groep 
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2. Algemeen 
 

2.1. Missie en visie Pro Persona Groep 

 

 
Motto 

Het begint met aandachtig luisteren! 

 

Missie 

Met hart voor de zorg en verstand van behandelen, helpen wij mensen met een 

psychische hulpvraag. Dat doen wij met de cliënt en bij voorkeur in nauwe 

samenwerking met het netwerk van de cliënt en andere zorgverleners. 

 

Kernwaarden 

Wij gaan uit van maximale eigen regie bij de cliënt, waarbij wij hem/haar en 

zijn/haar omgeving benaderen vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. 

Wij zijn wendbaar en innovatief met een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt tot uiting 

in alle samenwerkingsrelaties, zowel binnen als buiten de organisatie. 

 

 

De Pro Persona Groep is een organisatie die zich richt op het bieden van geestelijke 

gezondheidszorg. De taken op het gebied van de algemene geestelijke gezondheidszorg 

zijn gebundeld in Pro Persona GGZ. Taken op het gebied van de basis GGZ liggen bij Indigo 

Gelderland e.o. B.V. en de forensische taken zijn ondergebracht bij de Pompestichting.  

De Pro Persona Groep wil als organisatorisch geheel zowel letterlijk als figuurlijk midden in 

de maatschappij staan: dichtbij onze cliënten en hun naasten, samen met de partners in de 

zorgketen. Hier spelen wij dagelijks op in door inhoudelijk de best denkbare zorg te leveren 

die gestoeld is op wetenschappelijke grondslagen en richtlijnen. Daarnaast vragen wij ons 

telkens af welke behandelprogramma’s qua duur en vorm het meest passend zijn. 

Daarvoor maken wij gebruik van wetenschappelijk onderzoek en voorzien wij onze 

professionals van de benodigde opleidingen. 

 

2.2. Ontwikkelingen en vooruitblik 

De lange wachttijden, de wens om verregaande vermaatschappelijking van de zorg door te 

voeren en de ervaren druk door onze medewerkers maken de noodzaak tot veranderen 

groot. 2020 stond in het teken van de betekenisvolle en markante omwenteling. In het 

Strategisch kader Pro Persona 202021 staan de volgende doelstellingen opgenomen: 

 Zorg 

o Betere service door planbare behandelingen effectief in te zetten 

o Intensivering en versnellen van ambulante zorg: geambulantiseerd werken 

is het uitgangspunt 

o Aanbieden van High Intensive Care en Beveiligde Intensive Care 

o Aanbieden van kwalitatief hoogwaardige langdurige zorg 

o Het organiseren van forensische zorg vanuit de levensloop 

 Ondersteuning 

o Vastgoedbeleid is faciliterend en dienend aan de zorg 

o Bieden van efficiënte en effectieve ondersteuning 

o Wendbaar en flexibel werken 

o Innovatie, opleidingen en onderzoek als motor voor continu verbeteren 

o Realisatie van participatie in (beleids)ontwikkeling 

 Financieel 

o Een financieel gezonde bedrijfsvoering hebben 
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Om invulling te geven aan deze doelstellingen hebben wij er voor gekozen om in 2020 een 

groot veranderprogramma op te zetten. Wij zijn aan de slag gegaan de zorg anders te 

organiseren waarbij de volgende veranderstromen centraal staan: 

 Klinieken & acute keten 

 FACT en wijkgerichte zorg 

 Planbare zorg 

 Voortgezette Behandeling Wolfheze 

 Forensisch Psychiatrische Zorg vanuit de Pompestichting. 

De veranderstroom Planbare zorg is voorop gaan lopen met pilots waarin vernieuwend in 

één behandelteam wordt samengewerkt door generalistisch en gespecialiseerd werkende 

behandelaren. Op basis van de specifieke hulpvraag van de cliënt willen wij aandachtig 

luisterend, hierbij zo generalistisch, oplossingsgericht en monodisciplinair als mogelijk 

werken aan het beantwoorden van deze hulpvraag. Maar ook zo gespecialiseerd, 

herstelgericht en multidisciplinair als nodig. Het op deze manier bieden van effectieve- en 

waar nodig intensieve- behandelingen met een zo kort mogelijke wacht- en doorlooptijd is 

succesvol en leidt tot een hoge cliënt- en verwijzertevredenheid over de kwaliteit van 

behandeling. Zie hierna onder hoofdstuk 6. Per 2021 werken wij dan ook volgens een 

andere organisatiestructuur. Zie het organogram in hoofdstuk 3. 

Als gezondheidszorgorganisatie is Pro Persona bij uitstek een kennisorganisatie. Kennis is 

waar de organisatie in de uitvoering van haar zorg op leunt. Het is dan ook onderdeel van 

de missie van Pro Persona: “…met verstand van de zorg…”. De wijze waarop die kennis 

wordt ingezet maakt Pro Persona tot wat zij is: dat is waar zij zich in onderscheidt. In onze 

nieuwe organisatiestructuur richten wij een nieuwe kennisstructuur in ten behoeve van de 

professionalisering van alle medewerkers. In het voortdurend streven naar het leveren van 

de best passende zorg aan cliënten moet kennis behouden, onderhouden en ontwikkeld 

worden. Dit vraagt een innovatief klimaat dat tevens inhoudelijk gedreven professionals 

aan ons bindt. Zie ook paragraaf 2.9. 

2.3. Kerngegevens 

 Cliënten Pro Persona GGZ en Indigo Gelderland e.o. B.V. 

 Arnhem Ede Nijmegen Rivierenland Wolfheze NA Totaal 

SGGZ 4.134 3.354 5.266 1.875 545 12 15.186 

BGGZ 1.126 955 1.047 840  4 3.972 

WLZ/LGGZ       381 

Jeugd       1.119 

        

 

Aantal wachtenden op eerste 
intake Arnhem Ede Tiel Nijmegen Wolfheze 

(cijfers begin 2020) 

BGGZ 7 8 6 6 n.v.t. 

SGGZ 163 114 25 112 26 

 

Aantal wachtenden op eerste 
intake Arnhem Ede Tiel Nijmegen Wolfheze 

(cijfers eind 2020) 

BGGZ 47 23 17 38 n.v.t. 

SGGZ 52 77 26 74 10 
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Klachten Wkkgz 2018  2019 2020    

Behandeling 88  69 67    

Bejegening 13  20 15    

Overig (o.a. wachttijden) 29  11 13    

Totaal 130  100 95    

 
  

 

    

 

Klachten BOPZ 2015  2016 2017 2018 2019 20201 

Gegrond 13  38 14 16 16 3 

Ongegrond 36  48 33 62 71 18 

Deels gegrond/ongegrond 1   -  -  - 2 1 

Totaal 50  86 47 78 89 22 

 

Klachten Wvggz 20202 

Gegrond 29 

Ongegrond 4 

Deels gegrond/ongegrond - 

Totaal 33 

 

CQI-metingen 2020 
(Ambulante zorg)  
Aantal waarderingen 3.584 

Cijfer (gemiddeld) 7,8 

 

 Patiënten Pompestichting 

Aantal patiënten 2020   

Pompestichting Behandelkliniek 
Nijmegen   

Kliniek 133 

Transmuraal 30 

Sociowoningen            7 

Pompestichting LFPZ 
(Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg) 98 

   

Pompestichting FPA Kompas/BIC 
(Forensisch Psychiatrische afdeling) 111 

    

Pompestichting Kairos   

ZVW 870 

Forensisch (ambulante behandeling) 645 

    

Totaal 1.894 

 

 

 

                                                             
1 Aantallen zijn veel lager, maar dat komt door de overgangssituatie in 2020. Cliënten met een maatregel onder 
de BOPZ vanuit 2019 gesteld, maar doorlopend in 2020, konden hun klacht nog indienen onder het oude 
regime van de BOPZ. 
2 In 2020 werd de Wvggz van toepassing, daarom geen vergelijk met voorgaande jaren. Zie ook voetnoot 1. 
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Medewerkers en verzuim 

Medewerkers 
(gem. aantal in fte’s) 

 
2020 2019 

Holding 408 376 

GGZ 1237 1.263 

Indigo 37  37 

Pompe 575 522 

Totaal 2257 2.198 

 

Aantal vrijwilligers 250 250 

   
Verzuim % 2020 2019 

Pro Persona  5,85 5,67 

Branche 6,16 6,20 

 

2.4. Financiële resultaten 

Geconsolideerd resultaat  

Pro  Persona Holding 
x miljoen EUR 

 

2020 

 

2019 

resultaat 4,8 6,1 

resultaat uit reguliere bedrijfsvoering -0,5 -2,0 

 
Resultaat per onderdeel 
x miljoen EUR 2020 2019 

Holding  3,1 0,0 

GGZ -7,1 -0,8 

Indigo 0 -0,7 

Pompe 8,8 7,7 

Totaal 4,8 6,1 
 

Het geconsolideerde resultaat over 2020 is 4,8 miljoen EUR positief. Wanneer wij het 

resultaat corrigeren voor eenmalige baten en lasten, komt het genormaliseerde resultaat 

uit op een licht verlies van 0,5 miljoen EUR.  

De verschillen tussen de onderdelen van Pro Persona zijn groot. De Pompestichting heeft 

een positief resultaat van 8,8 miljoen EUR waarvan 4,4 miljoen EUR een eenmalige vrijval 

is van een voorziening verplichtingen uit de jaren 2012-2015. De Stichting Pro Persona 

GGZ heeft een negatief resultaat van 7,1 miljoen EUR waarvan 3,1 miljoen EUR een 

balansmutatie is met de holding vanwege de fusie met Indigo. Hiervoor gecorrigeerd is het 

resultaat van het deel GGZ dus 4,0 miljoen EUR negatief. De coronapandemie is hier voor 

een belangrijk deel debet aan.  

2.5. Risico’s 

De grootste risico’s loopt Pro Persona aan de omzetkant. Onderdeel hiervan is de 

terugbetaling en afrekening op basis van contractvoorwaarden van zorgverzekeraars.  

De risico’s ontstaan bijna volledig doordat de gemiddelde prijs per unieke cliënt hoger is 

dan afgesproken. Pro Persona stuurt hier dan ook met name op een verlaging daarvan door 

in-, door- en uitstroom anders te gaan organiseren. Daarnaast streven wij naar een 

verbetering van de uitgangspositie door met zorgverzekeraars meerjarenovereenkomsten 

af te sluiten. Met de voor Pro Persona twee grootste verzekeraars in de regio zijn hierin al 
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stappen gezet en ontstaat er een strategisch partnerschip. De stappen in de richting van 

meerjarenovereenkomsten en de daling van de impact van de zelfonderzoeken zijn 

belangrijk in het onder controle krijgen van deze risico’s.  

Andere risico’s ziet de Raad van Bestuur ten aanzien van ontwikkelingen in de 

arbeidsmarkt, ziekteverzuim en achterblijvende efficiency ten opzichte van begrote 

normatieve uren. Met uitgangspunten in het kader van strategische personeelsplanning en 

met genoemd Beleidskader Optimalisatie Effectiviteit Zorg 2017-2020 is sinds 2018 

gewerkt aan optimale behandeling in plaats van maximale behandeling. Dat geldt zowel 

voor de inhoud als de tijdsintensiteit en duur van de behandelingen. Daarbij hoort tevens 

een optimale disciplinemix, binnen de financiële kaders. De strategische doelstellingen zijn 

in 2020 doorontwikkeld. De wijzigingen in de organisatiestructuur per 2021 moeten het 

management maximaal in staat stellen om de organisatiedoelen en sturingsindicatoren in 

verbinding met de externe omgeving op effectieve wijze te realiseren. Een heldere 

feedbackloop zal Pro Persona in staat stellen om continue te leren en doelstellingen waar 

nodig bij te stellen. 

Totdat de nieuwe organisatiestructuur en besturing zijn voltooid, geldt een 

overgangssituatie waarin Pro Persona al in 2018 begonnen is kwaliteitstoename en 

efficiencywinst te realiseren. Bijvoorbeeld met de invoering van een nieuw HR- en 

Financieel systeem (AFAS) en het optimaliseren van ICT infrastructuur waarbij 

informatieveiligheid speciale aandacht heeft. 

De huidige coronacrisis heeft ook risico’s in zich. Zie de volgende paragraaf. 

Het monitoren van risico’s gebeurt onder andere door het persoonlijke gesprek met directie 

door de Raad van Bestuur. Ondersteunend hierbij is dat medewerkers van de 

ondersteunende diensten steeds meer dichterbij de verschillende locaties acteren waardoor 

directer op verschillen tussen geprognotiseerde resultaat en het werkelijke resultaat 

gestuurd kan worden. 

2.6. COVID-19 

Ontwikkelingen in 2020 

Sinds de ontdekking van het COVID-19 virus in China in december 2019 ontwikkelde zich 

een wereldwijde pandemie met veel patiënten en slachtoffers. In februari 2020 werden de 

eerste COVID-19 besmettingen in Nederland geconstateerd waarna het virus ook hier snel 

om zich heen greep. Begin maart 2020 nam de regering als gevolg daarvan een aantal 

ingrijpende maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen van het openbare leven in 

Nederland. De GGZ-sector stond voor de taak de zorg te continueren met inachtneming 

van de maatregelen om de kans op besmetting te minimaliseren: (1,5 meter afstand, 

beeldbellen, cohort afdelingen). Gezien de grote besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot 

drastische hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die op dit moment nog steeds gelden. 

De belangrijkste uitdaging voor Pro Persona was het kunnen organiseren van de 

continuïteit van de geleverde zorg voor onze cliënten op een verantwoorde wijze. Aspecten 

die daarbij een rol hebben gespeeld zijn onder meer: ziekteverzuim en – vervanging, 

gebrek aan voldoende hulp- en beschermingsmiddelen, maar ook de steeds wijzigende 

RIVM-richtlijnen gedurende het jaar.  

De situatie is echter sinds december 2020 door sterk oplopende besmettingen, mede door 

mutaties van het virus (Britse en Zuid-Afrikaanse variant), zorgwekkend. Halverwege 

december resulteerde dit in een tweede volledige lockdown. In Nederland is begin januari 

2021 het vaccineren gestart, beginnend met onder andere de zorgmedewerkers. Dit moet 

het begin inluiden van het volledig onder controle krijgen van de gevolgen van het virus.  
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Alle door Pro Persona in 2020 getroffen maatregelen, waaronder keuzes in het primaire 

zorgproces, zijn gemaakt in lijn met de beleidsregels van de NZa, in afstemming met 

zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten, en vallen voor zover noodzakelijk binnen 

de kaders van de afspraken die in ROAZ-verband (Regionaal Overleg Acute Zorg) zijn 

gemaakt. De belangrijkste effecten van COVID-19 op het financiële resultaat 2020 zijn de 

volgende: 

De meerkosten t.g.v. de maatregelen zijn door Pro Persona bepaald op basis van de 

Specifieke Regeling Zvw GGZ. Deze keuze is gemaakt vanwege de gedetailleerde 

uitgangspunten voor de definitie van meerkosten. Dit bood Pro Persona de mogelijkheid om 

de totale kosten te monitoren en goed uit te leggen naar gemeenten, zorgkantoren en 

justitie. Financiers hebben ingestemd met deze werkwijze. In totaal is 2,4 miljoen EUR aan 

meerkosten gemaakt, waarvan het grootste deel voor rekening van Pro Persona komt (1,9 

miljoen EUR.). Financiers nemen hun verantwoordelijkheid in het vergoeden van deze 

kosten.  

De Continuïteitsbijdrage voor omzetderving is bepaald op basis van de regeling per 

financieringsvorm. Voor de JW/WMO is op basis van Spoor 2 0,2 miljoen EUR omzetderving 

en voor de Wlz 0,2 miljoen EUR. De bijdrage vanuit de Wlz is gehonoreerd en de 

gesprekken met de gemeenten worden medio 2021 afgerond.  

De meest onzekere factor zijn de bijdragen uit de Zvw. Voor Pro Persona GGZ is de 

Specifieke Regeling van toepassing met daar binnen twee deelregelingen: de CB-regeling 

en de KPUC-regeling. De eerste regeling dempt de omzetdaling door COVID-19, de tweede 

regeling maximeert het risico op de overschrijding van de prijs per cliënt (Kosten per 

Unieke Cliënt, verder KPUC) ten gevolge van intensievere zorgvraag door COVID-19. Pro 

Persona laat, in afwijking van de verwachting, echter een stijgende omzet zien. Deze 

omzetstijging is van toepassing op een afnemend aantal cliënten met een stijging van de 

prijs per cliënt als gevolg. De bijdrage die daardoor ontstaat uit de KPUC-regeling is 

dermate groot dat het niet aannemelijk is dat deze tot uitvoering wordt gebracht 

(hardheidsclausule).   

Ook voor de andere bedrijfsonderdelen die onder de Generieke Regeling Zvw vallen (Indigo 

e.o. B.V. en Kairos – Pompestichting) is een zelfde trend zichtbaar.  

Met betrekking tot de forensische zorg (OFZ en TBS) is geen CB-bijdrage opgenomen. De 

OFZ laat een lichte daling in volume zien in de ambulante zorg, Dit is echter een trend die 

al langer zichtbaar is (verschuiving Zvw). De klinische zorg is volledig doorgelopen.  

(Verwachte) ontwikkelingen in 2021 

Als gevolg van een groot aantal besmettingen en daarop gebaseerde noodzakelijke 

overheidsmaatregelen (lockdown en social distancing) begint Pro Persona 2021 opnieuw 

met een vooruitzicht van enige vorm van omzetderving en hogere kosten. De extra kosten 

bestaan vooral uit:  

- extra inzet (waaronder uitbreiding arbeidsovereenkomsten), omscholing en inhuur 

van zorgpersoneel in combinatie met een verzuim,  

- kosten voor het testen van cliënten en medewerkers,  

- extra kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen van personeel,  

- operationeel houden COHORT-afdeling, en 

- vaccinatiekosten 

 

De noodzaak blijft om ook in de komende periode het advies en beleid  van diverse 

nationale instanties te volgen en tegelijkertijd de uitdaging aan te gaan om de 

zorgactiviteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten. Uiteraard, zonder daarbij de 

gezondheid van de medewerkers en cliënten in gevaar te brengen.  
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De wijze waarop voor 2021 invulling wordt gegeven aan de vergoeding/dekking van de 

COVID-19 kosten en gederfde inkomsten is nog niet voor alle opbrengstenstromen bekend. 

Hierover wordt op landelijk niveau overlegd tussen de betrokken partijen., De verwachting 

is dat hier in lijn met 2020 passende afspraken komen. Alle partijen spreken daarbij de 

hoop uit dat 2022, na een succesvolle vaccinatiecampagne, voor de zorg weer zoveel 

mogelijk een jaar wordt als voor de uitbraak van corona waarin op gebruikelijke wijze 

contracten worden gesloten en zorg kan worden verleend.  

Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van deze 

jaarrekening, kunnen de financiële gevolgen van COVID-19 worden opgevangen binnen de 

gemaakte afspraken. Hierbij rekening houdend met de kredietlimiet en de overeengekomen 

ratio’s met de banken is er geen sprake van een concreet financieel continuïteitsrisico als 

gevolg van COVID-19. 

Risicoparagraaf   

De impact van COVID-19 in 2020 en 2021 is op de gehele organisatie groot. Strengere 

eisen aan persoonlijke veiligheid en hygiëne, hoge werkdruk en verzuim, en 

overheidsmaatregelen zoals de lockdown en social distancing, hebben de zorgverlening 

sterk beïnvloed. Deze ontwikkelingen hebben vooral een zware wissel getrokken op het 

personeel en de bedrijfsvoering. Ook in 2021 zal COVID-19, in ieder geval tot aan de 

zomermaanden, een forse impact hebben op medewerkers en bedrijfsvoering en zullen de 

cliënten de impact ervaren. 

Vanuit financieel perspectief is als gevolg van (sectorale) afspraken met zorgverzekeraars, 

zorgkantoren, gemeenten en de Minister van VWS (onder andere CB-regeling en 

hardheidsclausule) de impact van COVID-19 op Pro Persona in 2020 relatief beperkt 

geweest. De wijze waarop voor 2021 invulling wordt gegeven aan de vergoeding/dekking 

van de COVID-19 kosten en gederfde inkomsten is nog niet bekend. Hierover wordt op 

landelijk niveau overlegd tussen de betrokken partijen, waarbij de verwachting is dat hier 

in lijn met 2020 passende afspraken komen. Daarom is er voor Pro Persona ook komende 

periode naar de inschatting van het management, geen sprake van een concreet financieel 

continuïteitsrisico als gevolg van COVID-19.       

2.7. Kwaliteits- en veiligheidsaspecten 

Ontwikkelingen in de zorg, kwaliteit van zorg, toe- of afname van incidenten, calamiteiten, 

suïcides, medicatieveiligheid en privacy beleid zijn vaste agendapunten van de Raad van 

Bestuur. Intensief overleg over deze aspecten vindt in de organisatie plaats tussen 

zorgprofessionals, geneesheer-directeuren, directies en de Raad van Bestuur. De Inspectie 

voor de Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, 

beroepsnormen, richtlijnen en standaarden. In 2019 heeft de Inspectie diepgaand 

onderzoek gedaan naar aanleiding van een calamiteit in 2018 bij RCG Rivierenland. Er 

heeft uitgebreide reflectie plaatsgevonden op de factoren die hebben bijgedragen aan de 

tekortkomingen in de zorg die in 2018 waren ontstaan. Met behulp van 

verbetermaatregelen en het uitvoeren van audits werken wij aan het wegnemen van  

tekortkomingen. Veilige zorg voor de cliënt staat voorop. 

Met het adagium ‘kwaliteit is van iedereen’ richten wij ons op hoe wij kwaliteit en veiligheid 

beter borgen in onze organisatie. Uitgangspunt hierbij is steeds oog te hebben voor de 

gehele breedte van de organisatie en het continue leren door eenieder. 

In 2020 hebben wij binnen Pro Persona GGZ een start gemaakt met het herinrichten van 

ons kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij wij veiligheid als integraal onderdeel 

beschouwen. Wij zijn een zelfkritische organisatie en willen het lerend vermogen van de 

organisatie verbeteren waarbij wij ons transparant en open opstellen richting cliënten, 

medewerkers en stakeholders. Speerpunten van ons kwaliteitsbeleid zijn het terugdringen 

van dwang & drang, het vergroten van de betrokkenheid van familie en naasten bij het 
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onderzoeken van incidenten en calamiteiten in de zorg en het verbeteren van de 

signaleringsplannen en risicotaxaties. Ook de aandacht voor het somatische toestandsbeeld 

van cliënten afhankelijk van onze zorg, wordt hierbij betrokken. 

 

Het kwaliteits- en (informatie-)veiligheidsbeleid wordt binnen Pro Persona steeds beter 

gestructureerd vormgegeven en geborgd. Met verschillende soorten analysemethoden 

wordt informatie hierover abstract en cijfermatig vastgelegd en vervolgens geanalyseerd en 

besproken. Door het verbeterregister dat wij hanteren, kunnen wij de te nemen 

verbetermaatregelen op het vlak van veiligheid monitoren. Met het afnemen van ROM 

vragenlijsten brengen wij in beeld hoe de behandeling verloopt. En met de Consumer 

Quality Index (CQI) houden wij bij hoe cliënten onze zorg waarderen. Een externe 

Functionaris Gegevensbescherming en een interne Privacy Officer zien er op toe dat de 

uitvoering van allerlei activiteiten op het gebied van privacy geborgd is. 

Kwaliteit en (informatie-)veiligheid zijn echter niet enkel in meetbare gegevens te vangen. 

Het dient vooral merkbaar te zijn voor de cliënt, professional en stakeholders.  

Het Beleidskader Optimalisatie Effectieve Zorg 2017-2020 noemt actiepunten en 

concretiseringen die de afgelopen jaren zijn opgepakt en die, naast verbetering in onze 

continue kwaliteitsontwikkeling, hebben geleid tot de eerder genoemde (herijkte) missie en 

visie.  Voor de Pompestichting gelden specifieke eisen op het gebied van veiligheid. Zie 

hoofdstuk 7.  

 

De kwaliteit van de IT-beheersing rondom de financieel-kritische systemen is verbeterd 

door de implementatie van AFAS HR en AFAS Finance. Belangrijkste punten van aandacht 

zijn de wijzigingen en autorisaties in dit belangrijke proces. Security en privacy zijn 

eveneens blijvende aandachtspunten op alle niveaus binnen de organisatie.  

Pro Persona erkent de risico’s en vormt verschillende beheersmaatregelen om fraude en  

cyberrisico’s te voorkomen. Zo laat de organisatie periodiek vaststellen of de IT-

infrastructuur voldoende beschermd is tegen kwetsbaarheden van buitenaf. De 

aanbevelingen uit de in 2019 uitgevoerde securityscan worden opgevolgd en het 

informatiebeveiligingsbeleid wordt geactualiseerd in lijn met de NEN7510-nulmeting. 

2.8. Medezeggenschap 

Medezeggenschap en betrokkenheid van medewerkers, cliënten(raden) en familie- en 

naasten(raad) beschouwt Pro Persona als belangrijke pijlers van de zorg. Zij houden ons 

een spiegel voor. De Raad van Bestuur en directies zetten zich in voor gedragen beleid en 

het in gezamenlijkheid doorspreken van ontwikkelingen.  

De Pro Persona groep kent de volgende gremia: 

 OR Pro Persona GGZ 

 OR Pompestichting 

 Cliëntenraad per RCG waarvan delegaties het Gemeenschappelijk Overleg 

Cliëntenraden vormen 

 Familie- en naastenraad 

 Patiëntenraad Pompestichting. 

Belangrijke thema’s bij de ondernemings- en cliëntenraden waren dit jaar gerelateerd aan 

de herijking van de missie en visie en aan het strategische veranderplan 202021. Ook is de 

vormgeving van de participatie van de verschillende raden bij veranderingen en 

ontwikkelingen in de organisatie een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. 

Instemmings- en adviesaanvragen betroffen benoemingen, reorganisaties en aanpassingen 

van reglementen, procedures of werkwijzen, bijvoorbeeld in het kader van de invoering van 

de WvGGZ. In 2020 is gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en een nieuw 

convenant met de cliëntenraden wegens de veranderingen in het kader van de nieuwe Wet 
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medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De samenwerkingsovereenkomst en 

het convenant zullen in 2021 hun beslag krijgen. 

De Familie- en naastenraad, die op elke locatie een familienetwerk opzet, brengt de 

belangen van cliënten én hun familie en naasten structureel onder de aandacht.  

In het kader van onze strategische doelstellingen zijn in 2020 opties verkend hoe de 

inspraak van medisch specialisten en andere beroepsgroepen kunnen worden vergroot. 

Gaande 2021 zal dit zijn uitwerking krijgen in een Vereniging Medisch Specialisten en 

diverse discipline specifieke vakgroepen. 

2.9. Opleidingen, onderzoek en innovaties 

Opleidingen 

 

Binnen Pro Persona worden meerdere opleidingen aangeboden die een waardevolle 

bijdrage leveren aan het realiseren van onze missie en visie en mede hun basis vinden in 

genoemd Beleidskader Optimalisatie Effectieve Zorg 2017-2020. Pro Persona is een grote 

opleider in de regio zowel voor de artikel 3 als de artikel 14 BIG beroepen. Met een 

Centraal Opleidingsplan 2018-2020 is een balans gerealiseerd tussen een middellange 

termijn-opleidingskoers en kaders op centraal niveau. Deze balans is richtinggevend en 

bindend voor de concrete decentrale invulling van het opleidingsaanbod dat zoveel mogelijk 

recht doet aan de eigenheid, ontwikkelfase en afgeleide leerbehoeften van de specifieke 

RVE’s. 

 

Het totale opleidingsaanbod kent de navolgende indeling: 

BIG registraties: Initiële (BIG) opleidingen en opleidingen tot specialist: 

 A-opleiding (psychiater) 

 P-opleiding (GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch 

neuropsycholoog) 

 Verpleegkundige opleiding (MBO, HBO, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, 

Verpleegkundig specialist) 

 Opleiding tot klinisch geriater – 1 jaar (GGZ deel) 

Bij- en nascholing: 

 Verplichte / facultatieve scholing voor zorgmedewerkers, o.a. suïcidetaxatie, 

meldcode huiselijk geweld 

 Scholing specifieke groepen, te weten (toekomstige) leidinggevenden, 

programmaleiders, regiebehandelaars, fellowship psychiatrie, hoofden 

zorgprogramma 

 Scholing via hoofden zorgprogramma (gerelateerd aan zorgprogramma) 

 Scholing ondersteunende diensten 

 

In september 2020 zijn in opleiding: 

 62 leerlingen HBO-Verpleegkunde  

 21 leerlingen MBO-Verpleegkunde 

 2 leerlingen MBO Social Work 

 15 leerlingen VIOS (Verpleegkundigen In Opleiding tot Specialist) 

 16 leerlingen SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) 

 33 opleidelingen AIOS (Arts in opleiding tot Specialist) 

 52 opleidelingen PIOG (Psycholoog in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog) 

 5 opleidelingen GIOP (Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot 

psychotherapeut) 

 47 opleidelingen GIOS (GZ-psycholoog opleiding tot specialist KP of KNP) 
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Per 1 januari 2019 is, op verzoek van TOP-opleidingsplaatsen, onder regievoering van Pro 

Persona een van de vier proeftuinen voor de GZ-opleiding in Nederland gestart. Doelstelling 

van deze proeftuinen is het breder (in verschillende werkvelden) opleiden van psychologen 

in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG). Deelnemende instellingen bieden hiertoe 

gecombineerde opleidingstrajecten, waarbij PIOG’s twee keer één jaar in verschillende 

instellingen/sectoren worden opgeleid. Overige deelnemers in 2019 waren Pluryn, Conrisq 

groep en Karakter. In totaal zijn in 2019 tien PIOG’s met zo’n traject gestart. De eerste 

opleidingstrajecten zijn inmiddels succesvol afgerond. De ervaringen zijn positief. In 2021 

zullen daarom in totaal 14 nieuwe gecombineerde trajecten starten, met in totaal acht 

samenwerkingspartners, waarvan vijf nieuwe (sectoren verpleeghuiszorg, ouderenzorg, 

jeugdzorg, revalidatie, vrijgevestigde praktijk). Pro Persona leidt daarnaast ook PIOG’s op 

binnen het kader van Plan Connectie, een initiatief van het Radboud Centrum Sociale 

Wetenschappen van de Radboud Universiteit wat de directe aansluiting tussen de 

masteropleiding en de GZ-opleiding nastreeft. Binnen de reguliere opleiding tot GZ-

psycholoog zit in de regel gemiddeld zo’n vijf jaar tussen de afronding van de universitaire 

master en de start van de GZ-opleiding. Dit initiatief mag zich inmiddels in landelijke 

belangstelling verheugen. 

Onderzoek  

Het wetenschappelijk onderzoek van Pro Persona, ondergebracht in Pro Persona Research, 

is al jaren een factor van betekenis. Met negen (veelal bijzonder) hoogleraren/lectoren 

heeft Pro Persona drie sterke onderzoekslijnen: Angst & Depressie gekoppeld aan de TOP-

GGz afdelingen (die samen met de Radboud Universiteit NyCare vormt), Pro-Fit (Pro 

Persona Research on general Factors in treatment outcome) en forensische psychiatrie 

gekoppeld aan de Pompestichting.  

Ondanks het feit dat 2020 ook voor de onderzoekers een bijzonder jaar was, waarin vanaf 

maart vooral thuis is gewerkt, is het gelukt de meeste onderzoeksprojecten door te laten 

lopen. Er is veel nationaal en internationaal gepubliceerd en waar congressen en symposia 

doorgingen waren Pro Persona onderzoekers zichtbaar aanwezig met presentaties.  

In 2020 zijn een aantal stappen gezet om de ondersteunende organisatie van Pro Persona 

Research verder te professionaliseren. Met elkaar zijn een aantal privacy-zaken onder de 

loep genomen, gevolgd door actie. Er ligt nu bijvoorbeeld een duidelijke structuur voor het 

gebruik van bestaande data voor beleidsondersteuning en wetenschappelijk onderzoek 

onder de huidige wetgeving (AVG). Daarnaast is de kwaliteit van het onderzoek en het 

begeleiden van promovendi en opleidelingen bij hun onderzoeksprojecten verder 

geprofessionaliseerd. Met 10 interne promovendi en daarnaast de begeleiding van 40-50 

klinische psychologen in opleiding, 10-20 verpleegkundig specialisten in opleiding en een 

wisselend aantal psychiaters in opleiding bij het voorbereiden, uitvoeren, analyseren, 

beschrijven en publiceren van hun onderzoek, wordt er al jaren een flink beroep gedaan op 

de medior en senior onderzoekers binnen Pro Persona. Het standaardiseren van 

benodigdheden en kwaliteitsstappen kan hen hier enigszins in ontlasten.  

Ook zijn in 2020 concrete plannen gemaakt om de zichtbaarheid van het onderzoek van Pro 

Persona te verbeteren, zowel intern als extern. Dit gaat in 2021 concreet zijn beslag krijgen 

met bijvoorbeeld een LinkedIn-pagina en een duidelijker plaats op de website van Pro 

Persona. 
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Innovaties 

Expertise Centrum Depressie 

Ons expertisecentrum Depressie heeft vanuit deelname aan diverse onderzoeken 

verschillende innovaties doorgevoerd: 

 Intensief sporten - aerobische sport wordt aangeboden als augmentatie strategie 

voor standaard CGT behandeling. Daarnaast wordt de Sportmodule grootschalig 

aangeboden; 

 Ervaringskennis - in samenwerking met de Depressie Vereniging is een online 

community ‘Depressie Connect’ gestart; 

 Intensiteit van behandelen - op onze ambulante afdeling wordt op basis van goede 

resultaten uit onderzoek nu 2x per week cognitieve gedragstherapie aangeboden; 

 Farmacogenetica bij tricyclische antidepressiva - gentypering bij gebruik van 

antidepressiva helpt om sneller medicatie op een juist spiegel in te stellen waardoor 

afname van depressie sneller bereikt wordt;  

 Ketamine bij therapieresistente depressie – toediening van esketamine heeft een 

positief effect. Wij werken mee aan een onderzoek om intraveneuze toediening te 

vervangen door orale inname. 

Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS 

De TOPGGZ kliniek van Overwaal kent nieuw behandelaanbod op basis van onderzoek: 

 Kortdurende ambulante intensieve exposure behandeling voor Paniekstoornis/ 

Agorafobie, Obsessieve Compulsieve Stoornis en PTSS – een intensieve 

behandeling van vier tot acht volle dagen met wekelijkse boostersessies die een 

groot behandeleffect laat zien. Maar waarin ook de kracht en mogelijkheid van 

therapeutroulatie zichtbaar wordt gemaakt; 

 ChIP (Changing Interpretation in PTSD) - een eHealth training gericht op het 

veranderen van deze negatieve interpretatiestijl; 

 EXPO - leerprocessen bij angststoornissen. Voorafgaand aan de behandeling wordt 

aan de hand van drie computertaken gericht op exposure en extinctieleren een 

specifiek extinctieprofiel van een patiënt vastgesteld. 

2.10. Maatschappelijke aspecten 

Huisvesting voor de toekomst 

Het realiseren van toekomstbestendige huisvesting vormt een aanzienlijke uitdaging voor 

onze organisatie. Inmiddels is duidelijk dat een groot deel van de huisvesting (bijna 80%) 

zo zwaar verouderd is, dat het aan vervanging toe is. Ook is helder geworden dat door 

ontwikkelingen als ambulantisering en digitalisering, wij aanzienlijk minder huisvesting 

nodig hebben. Of anders geformuleerd, ons kunnen veroorloven. Met deze constateringen 

zien wij een forse investeringsopgave tegemoet en zullen (delen van) locaties in 

aanmerking komen voor verkoop. De opbrengsten die wij generen uit verkoop kunnen wij 

gebruiken om te investeren in de gewenste toekomstbestendige huisvesting. Of dit 

voldoende is zal moeten blijken. Deze investeringen kunnen alleen worden aangegaan bij 

een aantoonbaar rendabele zorgexploitatie waar op dit moment nog in onvoldoende mate 

sprake van is. Ook in 2020 is immers een deel van het aanvankelijk voor vastgoed 

geoormerkte budget ingezet voor de zorgexploitatie.  

Naast deze financiële uitdaging krijgt de organisatie te maken met een ruimtereductie van 

naar eerste inschatting zo’n 40%. Wij moeten met elkaar op zoek naar nieuwe manieren 
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van werken en naar nieuwe huisvestingsconcepten ondersteund met passende (ICT) 

systemen. Dit vraagt om aanpassing en gewenning van ons allemaal. Een verandering waar 

wij in het hier en nu al op sturen bij projecten waarbij dit van toepassing is. Enerzijds door 

scherper met elkaar te sturen op ruimtegebruik, anderzijds door desinvesteringen in 

verouderd vastgoed waar mogelijk te voorkomen. Dat laatste zonder inhoudelijke 

ontwikkelingen onnodig of teveel in de weg te staan. Dit vraagt om dialoog en continue 

integrale afweging tussen inhoud en bedrijfsvoering en korte- en langere termijn.  

Behalve uitdagingen zien wij met de opgedane inzichten ook grote kansen ontstaan voor 

onze cliënten, medewerkers en onze omgeving. Nu duidelijk is dat het merendeel van het 

vastgoed aan vervanging toe is, ontstaat de kans om op basis van toekomstbestendige 

zorgconcepten, gebaseerd op de principes van positieve gezondheid, samenwerken, 

gezonde bedrijfsvoering en duurzaamheid een echte vernieuwing in te zetten. Daarbij 

nemen wij de tijd om samen met de ketenpartners te komen tot de invulling van deze 

concepten. Concepten die wij samen met de zorgverzekeraars, zorgkantoren, de 

gemeenten en onze zorgpartners uitwerken in een meerjarenstrategie. Een 

meerjarenstrategie die vervolgens in de loop van 2021 zal dienen als grondlegger bij het 

maken van locatiekeuzes. 

Duurzaamheid 

Wij voldoen aan de wettelijke vereisen m.b.t. verduurzaming. Startpunt voor verdere 

verduurzaming binnen Pro Persona was de uitreiking van Milieuthermometer Zorg 

certificaten. In 2019 heeft onderzoek plaatsgevonden en zijn plannen gemaakt voor de 

speerpunten van 2020. 

 Stop de verspilling – in 2020 zijn wij gestart met het reduceren van 20% van onze 

voedselverspilling 

 C02 reductie – elektriciteitsverbruik via zonnepanelen is in gang gezet om in 2030 

tot een reductie van 50% te komen. 

 

Wachttijden 

De snelle toegang tot behandeling was in 2019 al een belangrijk aandachtspunt omdat Pro 

Persona op de meeste locaties de gewenste snelheid van de Treeknorm niet haalde. Pro 

Persona investeerde daarom in de kwaliteit van de organisatie door in 2020 het 

veranderprogramma voort te zetten maar ook in innovatie en toepassingen van eHealth, 

bijvoorbeeld bij preventie-interventie in de Basis GGZ. Doel: iedereen een bij zijn hulpvraag 

passende snelle toegang tot behandeling garanderen.  

In 2019 is gestart met Taskforce wachttijden bijeenkomsten in Gelderland-Zuid en 

Gelderland-Midden met netwerkpartners, verzekeraars en Mind (patiëntenorganisatie). Dit 

is in 2020 verder opgezet en voortgezet. Daarnaast is op de locatie Arnhem gestart met de 

pilot ‘HulpvraagPlus’: een vraaggestuurde aanpak voor cliënten met zeer complexe 

problematiek waarbij experts uit meerdere teams samenwerken om toch tot een passend 

hulpaanbod te komen zonder “schotten”. Ook is er met de collega’s van de verslavingszorg 

een gezamenlijk initiatief gestart om tot een breed gedragen taskforce EPA te komen in de 

regio Gelderland-Midden (in samenwerking met gemeenten, ketenpartners zorg/veiligheid 

etc.) in de stuurgroep Verward Gedrag Gelderland-Midden. 

In 2020 was de interne opdracht om de wachttijden binnen de treeknormen te hebben 

gebracht en fors meer cliënten te behandelen. De aanpak was: 

 Regie op de instroom – doorstroom – uitstroom van cliënten binnen Pro Persona en 

in de regio  
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 Effectief inzetten op de behandelcapaciteit  

 Sturen op de behandelduur (en daarmee tevens op de gemiddelde prijs per cliënt).  

Als onderdeel van het ‘Plan van aanpak toegankelijkheid en beschikbaarheid hoogcomplexe 

GGZ’ opgesteld door GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland van maart 2020 richt 

Pro Persona samen met partners regioteamtafels in die vastgelopen complexe casuïstiek 

met doorzettingskracht begeleiden. Voor elke patiënt die voldoet aan de inclusiecriteria 

voor hoogcomplexe GGZ wordt een integraal behandel- en zorgplan opgesteld en wordt 

vervolgbehandeling geboden. 
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3. Organogram 

3.1. Organogram 2020 
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3.2. Organogram 2021 
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4. Pro Persona Holding 

Kernactiviteiten 

De primaire zorgprocessen vragen om optimale ondersteuning. Daarvoor leveren de 

ondersteunende diensten efficiënte bedrijfsvoeringsprocessen, adviesdiensten van hoge 

kwaliteit en zien zij toe op de naleving van wet- en regelgeving zodat onze 

zorgprofessionals zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Het serviceconcept richt zich 

op een integrale aanpak van vraagstukken en een professionele, resultaatgerichte en 

efficiënte manier van werken. 

Door de coronacrisis is de ondersteuning in 2020 vooral via thuiswerken georganiseerd. 

Daarnaast zijn in korte tijd videoconferentie-diensten uitgerold inclusief de benodigde 

hardware om werken op afstand voor geheel Pro Persona mogelijk te maken.  

Vanuit de holding wordt ook tijd en ruimte gegeven aan toegepast wetenschappelijk 

onderzoek, het faciliteren en stimuleren van opleidingen en initiatieven voor innovaties. 

Onderzoek en opleidingen vragen om, én dragen bij aan een leerklimaat dat nodig is om 

voortdurend te verbeteren. Onderzoekers, opleiders, opleidelingen en stagiaires brengen de 

laatste stand van zaken in de diverse vakgebieden binnen in onze organisatie en stellen de 

vragen die ons scherp houden. In de toekomst willen wij onderzoek, innovatie en opleiding 

mede in het licht van een nieuw op te zetten kennisorganisatie binnen Pro Persona nog 

steviger en meer in samenhang tussen de verschillende onderzoekslijnen en in relatie tot 

het zorgproces neerzetten. Op deze manier willen wij gevalideerd toegepast 

wetenschappelijk onderzoek snel beschikbaar maken ter ondersteuning van de 

zorgkwaliteit en effectiviteit. 

Passend bij onze missie en visie zijn wij steeds meer op zoek naar nieuwe vormen van 

participatie in (beleids)ontwikkeling en medezeggenschap. Dat doen wij samen met 

medewerkers, cliënten, de ondernemingsraden en cliëntenraden. 

Vooruitblik 

In 2020 is de aanvankelijk gestarte veranderstroom voor de ondersteunende diensten 

tijdelijk stopgezet om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan de eveneens gestarte 

veranderingen binnen het primaire proces. Met name de gewijzigde inrichting van 

Spoedeisende & Netwerkgerichte GGZ en het concept van Pro Persona Connect (planbare 

zorg) behoefden de nodige aandacht en ondersteuning. In het vierde kwartaal is de 

veranderopdracht van de ondersteunende diensten weer opgepakt. De uitwerking en 

implementatie zal zijn beslag krijgen in 2021. In deze veranderopdracht wordt verder vorm 

en inhoud gegeven aan de ondersteunende dienstverlening in de nieuwe organisatie. 

Daarvoor werkt het verander-MT binnen de ondersteunende dienstverlening een 

serviceconcept uit. Parallel daaraan is een start gemaakt met het in kaart brengen van een 

aantal belangrijke processen die in 2021 moeten worden geoptimaliseerd.  

Zorgprestatiemodel 

Een van de belangrijke speerpunten daarbij is de voorbereiding op het Zorgprestatiemodel 

(ZPM) als basis voor de financiering van de zorg per 1 januari 2022. In 2022 wijzigt 

namelijk de bekostiging binnen de Zvw en de Forensische Zorg. De DBC’s, de GB-GGZ 

producten en de ZZP’s binnen de LGGZ worden vervangen door consulten, verblijfsdagen 

en overige prestaties. Dit heet het Zorgprestatiemodel (ZPM). Deze invoering zal binnen 

Pro Persona een behoorlijke impact hebben op een aantal belangrijke bedrijfsprocessen. 

Daarom wordt in 2021 een simulatie/impactanalyse uitgevoerd om zo de risico’s van dit 

nieuwe financieringsmodel en de benodigde aanpassingen voor ons zorgbeleid en de 
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sturing daarbinnen, voor de zorgverkoop/-contractering en voor de registratie en 

verantwoording in kaart te brengen. 

Kennisorganisatie 

Eind 2020 is de structuur van de kennisorganisatie (als onderdeel van de totale structuur) 

op hoofdlijnen (de indeling in kennisnetwerken, -kringen en -dwarsverbanden) vastgesteld. 

In 2021 is een regiegroep ingericht, bestaande uit (oud) Hoofden Zorgprogramma’s, de 

Raad van Bestuur, Pro Persona Research en de Pro Persona Academie. Deze regiegroep 

geeft sturing aan de verdere implementatie van onze kennisorganisatie. Aan elk netwerk 

zijn kwartiermakers toebedeeld die in 2021 de netwerken verder in zullen richten. 
Vervolgens worden de kenniskringen en kennisdwarsverbanden verder uitgewerkt. Hiermee 

wordt enerzijds vanuit een gelijk kader gewerkt, maar is ook ruimte om hier gericht 

invulling aan te geven. Dat past ook binnen de sturingsfilosofie van Pro Persona (integrale 

sturing), waarbij  verantwoordelijkheid ook voor de borging en ontwikkeling van kennis 

méér bij de professionals wordt gelegd. In 2021 blijven wij, gezamenlijk met de 

professionals die er onderdeel van uitmaken, werken aan de nieuwe kennisorganisatie, 

waarin ook opleidingen, de Pro Persona Academie en Pro Persona Research veel meer in 

onderlinge verbinding de innovatieve kracht van Pro Persona gaan vormen. Doelstelling is 

dat de kennisorganisatie per 1 januari 2022 staat, draait en ook goed ondersteund wordt. 
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5. Pro Persona GGZ 

Kernactiviteiten 

Bij de Pro Persona Groep is de generalistische Basis GGZ en de specialistische GGZ 

ondergebracht in Stichting Pro Persona GGZ. Het (statutaire) doel is het bevorderen van de 

geestelijke volksgezondheid door het verlenen van vraaggerichte, flexibele hulp aan 

cliënten met psychische problemen of psychische stoornissen en al hetgeen daarvoor 

bevorderlijk kan zijn. 

Hier werkten wij ook in 2020 aan door o.a.: 

 het scheppen van een gunstig onderzoeks-, behandelings-, verzorgings-, en 

verplegingsklimaat voor cliënten; 

 het kwantitatief en kwalitatief afstemmen van de personele voorzieningen op het 

adequaat uitvoeren van onze taken; 

 het bevorderen van de ontplooiingsmogelijkheden van de medewerker in zijn 

functie; 

 het (medewerking verlenen aan het) geven van opleidingen; 

 het verrichten en bevorderen van (wetenschappelijk) onderwijs, wetenschappelijk 

onderzoek en preventieprogramma’s op het gebied van de geestelijke 

gezondheidszorg; 

 het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening; 

 het bevorderen van overleg en samenwerking met andere zorgaanbieders en 

organisaties; 

 het aanstellen van meer ervaringsdeskundigen. 

In de praktijk betekent dit dat Stichting Pro Persona GGZ als organisatie zowel letterlijk als 

figuurlijk midden in de maatschappij staat: dicht bij onze cliënten en hun naasten, samen 

met de partners in de zorgketen vanuit waardegerichte zorg. De belangrijkste kern daarin 

is de juiste zorg op de juiste plek. Hier spelen wij dagelijks op in door inhoudelijk de best 

denkbare zorg te leveren die gestoeld is op wetenschappelijke grondslagen en richtlijnen. 

Daarnaast vragen wij ons telkens af welke behandelprogramma’s qua duur en vorm het 

meest passend zijn. Wij willen daarin flexibel en wendbaar zijn, daarom maken wij gebruik 

van digitale zorgvormen en hebben vanuit het perspectief van positieve gezondheid een 

voortdurende focus op de versterking van de eigen kracht en krachtige levensgebieden van 

de cliënt. Zorg op afstand en zelfmanagement vormen positieve levensgebieden met 

aandachtig luisteren en aansluiten bij de vraag van de cliënt. Voor cliënten met een 

langdurige zorgvraag is zorg in samenhang georganiseerd met wijkgericht werken, over 

huidige grenzen van stelsels heen. Om samen met de cliënt zo aan het werk te zijn, is onze 

blik steeds gericht op hoe wij kunnen vernieuwen. Want soms zijn nieuwe antwoorden op 

bestaande vraagstukken nodig. Deze ontwikkeling heeft een zeer krachtige en geborgde 

inzet en overtuiging nodig van medewerkers en cliënten. Die betrokkenheid is zichtbaar bij 

het verder ontwikkelen en vormgeven van visie en vernieuwing. Daarnaast werken wij er 

naar toe om deze invloed en betrokkenheid ook tot uitdrukking te laten komen in de 

werkwijze en inrichting van de organisatie. 

Innovaties liggen op het vlak van technologie, behandelinhoud of een combinatie daarvan. 

Daarnaast wil Stichting Pro Persona GGZ langs innovatie teams en/of tijdelijke projecten de 

uitkomsten van gevalideerd toegepast wetenschappelijk onderzoek snel beschikbaar maken 

ter ondersteuning van de zorgkwaliteit en effectiviteit. 
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Vooruitblik 

Pro Persona Connect 

Alle planbare zorg biedt Pro Persona per 1 januari 2021 aan via het label Pro Persona 

Connect. De werkwijze van Pro Persona Connect is erop gericht de instroom en de 

doorstroom van GGZ-cliënten te verbeteren. Een belangrijk doel hierbij is het verkorten 

van de wachtlijsten en het versnellen van de behandelingen. Wij ‘ontschotten’ de planbare 

BGGZ en SGGZ. Wij bieden namelijk geschakelde GGZ: voor alle vormen van planbare zorg 

kan worden verwezen naar Pro Persona Connect en dan bieden wij de zorg zo licht als kan 

en zo zwaar als nodig. De focus in deze beschrijving van onze zorgketen ligt bij de 

inrichting van de generalistische voordeur, de overgang naar de gespecialiseerde zorg, de 

schakels binnen de gespecialiseerde zorg, en zo nodig de overgang weer terug van de 

gespecialiseerde zorg naar de generalistische achterdeur. Wij onderscheiden daarbij een 

zevental zorgschakels; zij vormen de bouwstenen en het geraamte van de ontschotting. 

Deels zijn die schakels inhoudelijk van elkaar te onderscheiden (generalistisch, 

gespecialiseerd; monodisciplinair, multidisciplinair), deels ook zijn de schakels gedefinieerd 

in termen van noodzakelijke expertise op het terrein van specifieke aandoeningen en 

daarbinnen weer van specifieke therapeutische interventies.   

Onze behandelingen ondersteunen wij in toenemende mate door middel van een online 

aanbod op het gebied van voorlichting, preventie, behandeling en nazorg. Indien een cliënt 

een behandeling nodig heeft kan de cliënt -eventueel met advies en ondersteuning van de 

behandelaar- zelf bepalen hoe het behandeltraject wordt uitgevoerd. Wij ondersteunen de 

gedachte van zelfregie; de cliënt wordt daarmee zelf verantwoordelijk en de behandelaar 

ondersteunt als regisseur. De onderdelen die deel uit zullen gaan maken van Pro Persona 

Connect zijn met name de afdelingen Jeugd en de ambulante poli’s voor volwassenen 

(behoudens FACT), het gespecialiseerde centrum voor Psychotherapie, de TOPGGZ-

afdelingen Angststoornissen en Depressie en de afdeling voor Doven en Slechthorenden. 

Spoedeisende en Netwerkgericht Zorg 

De onderdelen Spoedeisende en Netwerkgerichte Zorg in de regio’s Midden en Zuid zorgen 

in 2021 voor het verder vertalen van de visie van Pro Persona langs kernbegrippen als 

positieve gezondheid, herstelgericht zorg en ervaringsdeskundigheid. 

 Acute zorg 

Verdere invoering nieuwe richtlijn voor de acute GGZ, de generieke module 

psychiatrie. Hoofdlijnen voor 2021 zijn daarbij:  

o Versterken van het meld- en adviespunt personen met verward gedrag 

(zowel acuut als niet-acuut). Uitbreiden van de inzet van een triagist als 

ingang naar de acute keten, met goede afstemming meldkamer, 

meldpunten, HAP en SEH. Samen met GGD-en en huisartsen zal toegewerkt 

worden naar het opzetten van nieuwe vormen van regionale zorgcoördinatie 

in de acute keten. 

o Uitbreiden duale beoordeling (SPV en arts) in de crisisdiensten. 

o Bestuurlijke borging van samenhangende aanpak in de stuurgroepen 

verward gedrag / sluitende aanpak waar ook het regioplan acute ggz 

jaarlijks afgestemd wordt. Opstellen regionale agenda voor 

doorontwikkeling. 

o Voor de acute opnameklinieken ligt de focus op het verder implementeren 

van de HIC-werkwijze en terugdringen dwang en drang. In de regio Veluwe 

Vallei is er het voornemen om een kleinschalige MPU (medische 
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psychiatrische unit) op te zetten, gekoppeld aan de bestaande 

opnameklinieken in de Riethorst. Dit in samenwerking met Ziekenhuis 

Gelderse Vallei.  

 

 Netwerkgericht zorg / FACT 

In alle sub regio’s zal gewerkt worden aan het verder ontwikkelen van wijkgerichte 

GGZ. De ervaringen in de pilots in Nijmegen en Rivierenland zijn daarbij van grote 

waarde. In de regio Arnhem is er veel draagvlak voor een soortgelijke ontwikkeling. 

In de regio Veluwe Vallei zal met name de clustering van regionale GGZ 

voorzieningen in het project “buiten de lijntjes” speerpunt zijn. Daarbij zal ook 

aangehaakt worden bij een experiment om regionaal te sturen op waardegerichte 

zorg. 

Binnen de FACT zorg zal een specifiek aanbod gecreëerd worden voor cliënten met 

een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid op basis van 

persoonlijkheidsproblematiek. Daarbij worden nadrukkelijk ook omgevingsfactoren 

meegenomen in de aanpak. 

 Ouderen 

De visie op zorg voor ouderen is geüpdatet op basis van de visie van Pro Persona. 

Speerpunten voor het komend jaar liggen bij het anticiperen op toename van 

zorgvraag door meer samenwerking te zoeken met ketenpartners rond complexe 

problematiek, met name VVT en verslavingszorg. Op- en afschalen van zorg moet 

verbeteren door samenwerking te zoeken met huisartsen/POH en betere 

randvoorwaarden te creëren voor het aanbieden van Generalistische Basis GGZ. 

Multi Complexe Zorg Wolfheze 

Na jaren van focus op ambulantisering en concentratie van de langdurige zorg, ontstaat er 

weer de ruimte om voor de meest complexe psychiatrische doelgroep in de maatschappij 

de zorg, het zorgklimaat en het zorgnetwerk op het park in Wolfheze te verstevigen. 

Binnen de drie expertises van de RVE Multicomplexe Zorg Wolfheze ontstaat weer energie 

en ruimte voor ontwikkeling en groei in termen van integrale behandeling en woonzorg, 

leer- en ontwikkelplekken, gezonde en ondernemende bedrijfsvoering.  

Zo heeft Multicomplexe Zorg Wolfheze in 2020 de neuropsychiatrische diagnostiek en 

behandeling (ambulant/klinisch) voor Volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel 

(NAH) verder versterkt. Inmiddels wordt de “Winkler” als landelijk Doelgroep Expertise 

Centrum (DEC) aanbevolen en zijn wij onderdeel van het landelijke NAH+ kennisnetwerk 

geworden. Ook zijn er diverse samenwerkingsverbanden opgestart met regionale en 

bovenregionale partners, zoals Klimmendaal, Siza, InteractContour en diverse anderen. 

Ook de expertises voor de klinische vervolgbehandeling/wonen voor volwassenen en 

ouderen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) krijgen stapsgewijs weer meer 

ruimte en aantrekkingskracht. Binnen deze expertises staan op het park in Wolfheze de 

uitgangspunten herstelgerichte zorg, veiligheid, healing environment en positieve 

gezondheid centraal. Al in 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de wetswijziging 

Wlz-Wonen in 2021. Deze verandering maakt het voor bepaalde doelgroepen weer mogelijk 

om duurzaam te wonen op het park. Daarbij geldt wederom dat wij de wens hebben 

uitgesproken naar onze huidige en toekomstige “park-partners”, zoals RIBW, IrisZorg, 

Atlant, Woonzorgnet dit stapsgewijs meer en meer vanuit een gezamenlijk netwerk te 

willen doen. Niet de financiering, maar de cliënt moet centraal komen te staan. Daarbij 
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blijft voor alle doelgroepen het uitgangspunt; "zo kort als mogelijk maar zo lang als 

noodzakelijk" en de "juiste zorg op de juiste plek". 

Door bovengenoemde veranderingen komt steeds nadrukkelijk de waarde van ons park 

Wolfheze en het bijbehorende integrale aanbod van diensten onder de aandacht. Vanuit het 

gedachtegoed van positieve gezondheid zoeken wij continu samen naar wat een cliënt nog 

wél kan rond leefstijl, zingeving, dagbesteding en de eigen krachten. Zo is bijvoorbeeld de 

interne dagbesteding binnen de klinieken in 2020 stevig opgeschaald en worden de 

behandelondersteunende afdelingen (BOA) verder uitgebouwd, geïntegreerd en zichtbaar 

gemaakt via de Zin! Dagbestedings-app aan cliënten, naasten, partners en onze eigen 

medewerkers. De gehele dienstenstructuur met maatschappelijk ondernemerschap 

versterkt onze cliënten, ons aanbod met doorstroom op het park en de samenwerking met 

onze netwerkpartners. 

Leren- en innoveren op de werkvloer krijgt binnen MCZ steeds meer aandacht om 

medewerkers te vinden, boarden, binden en boeien. Zo zijn er diverse pilots opgestart in 

2020, waaronder het cliëntportaal, ondersteuning van behandelaars vanuit scribes, 

expertise e-learning voor nieuwe medewerkers, onderzoek naar het effect van rustruimten, 

activerend leer/werkklimaat, ervaringsdeskundigheid en diverse stageprojecten met de 

HAN en de Radboud. En dit alles ondanks de stevige belemmeringen van de corona-crisis.  

Belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren zijn de achterstallige voorzieningen, 

woon- en werklocaties voor onze cliënten en medewerkers in Wolfheze. Onder het motto 

“Samen sterker” bouwen wij in 2021 verder aan de juiste zorg voor onze cliënten. 
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6. Indigo Gelderland e.o. B.V. 

Pro Persona biedt Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ), Preventie en POH-GGZ aan binnen 

het Indigo concept. Wij streven ernaar de Generalistische Basis GGZ te versterken omdat 

dit past in ons streven de juiste zorg op de juiste plek te bieden. De afdeling Preventie 

neemt een belangrijke plaats in. Voorkomen is beter dan genezen. Wij willen de geestelijke 

gezondheid van mensen behouden en bevorderen en psychische problemen tijdig 

herkennen en voorkomen. Wij werken aan het vergroten van de veerkracht en 

zelfredzaamheid bij jong en oud. Met effectieve preventieve interventies (trainingen, 

workshops, deskundigheidsbevordering) leveren wij, naast het voorkomen van psychische 

aandoeningen, een bijdrage aan een afname van de behandelvragen door die te voorkomen 

en daarmee tevens een bijdrage aan een kostenreductie van de geestelijke 

gezondheidszorg. Het werkgebied van de afdeling Preventie omvat de regio’s Arnhem, 

Nijmegen, Rivierenland en Veluwe Vallei. 

Ondanks deze maatschappelijk relevante en laagdrempelige opzet en doelstelling van de 

Generalistische Basis GGZ heeft Indigo in 2020 een minimaal resultaat gedraaid. Dat 

resultaat wordt veroorzaakt doordat in alle regio’s ten opzichte van 2019 minder cliënten 

zijn behandeld en is voor een deel te wijten aan de gevolgen van corona. Door de lagere 

instroom en bij perioden veel uitval van cliënten lag de productiviteit veel lager. Een 

efficiënte agendaplanning werd onvoldoende gerealiseerd. Mede daarom en vanwege de 

strikte afbakening voor wat betreft de aan te bieden zorg binnen het Indigo concept is 

besloten om Indigo als merknaam te gaan verlaten en de Generalistische Basis GGZ en de 

kortdurende Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) vanaf 2020 dichtbij elkaar te brengen. In 2019 

en 2020 werden hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen. Tenslotte is per 1 januari 

2021 Indigo Gelderland e.o. B.V. gefuseerd met stichting Pro Persona GGZ. 

Indigo GB-GGZ en Pro Persona hebben in voorafgaande jaren onderzocht of het mogelijk is 

meer cliënten binnen de GB-GGZ te behandelen met, indien nodig, ondersteuning vanuit de 

gespecialiseerde GGZ. Ten behoeve van het terugdringen van de wachtlijstproblematiek en 

vooruitlopend op de organisatieveranderingen is in toenemende mate beoordeeld of 

cliënten, aangemeld en op de wachtlijst voor S-GGZ, in de GB-GGZ behandeld konden 

worden. Er is structureel ingezet op een actieve werving van nieuw personeel, extern en 

ook binnen de eigen organisatie met als doel behandeltrajecten te verkorten en 

wachtlijsten te verminderen, met behoud van behandelresultaat en cliënttevredenheid. 

Door een betere afstemming en nauwere samenwerking tussen generalistisch en 

gespecialiseerd werkende hulpverleners wordt er van elkaars expertise gebruik gemaakt. 

De voordelen van korter behandelen vanuit een generalistische benadering kunnen hiermee 

voor een grotere groep van cliënten beschikbaar komen. 

In 2020 is de medio 2019 gestarte pilot “BGGZ als poortwachter” in Ede verder uitgebreid 

naar 11 huisartsenpraktijken. Dat wil zeggen dat alle aangemelde cliënten van de 

betreffende praktijken in principe instroomden via de GB-GGZ en daar in behandeling 

werden genomen. De locatie Arnhem is in juni gestart met de introductie van deze 

werkwijze, locaties Tiel en Nijmegen zijn hier later in het jaar eveneens in beperkte mate 

mee gestart.    

Deze manier van werken en de ervaringen binnen de pilot hebben mede ten grondslag 

gelegen aan de werkwijze binnen het nieuwe organisatieonderdeel Pro Persona Connect dat 

januari 2021 van start ging. Binnen dit organisatieonderdeel zijn de GB-GGZ en de 

planbare S-GGZ ondergebracht. 
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7. Pompestichting 

Kernactiviteiten 

De Pompestichting vervult een regiefunctie in de forensische keten en zorgt voor het 

aanbod van alle forensische zorg waar binnen ons verzorgingsgebied om wordt gevraagd. 

Het aanbod bestaat uit Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ), TBS zorg, een 

Forensisch Psychiatrische afdeling, een Beveiligde Intensive Care, sociowoningen en 

ambulante Forensische FACT-zorg. De forensische ambulante zorg wordt aangeboden onder 

de naam Kairos, dit is een specialistisch team voor ambulante forensisch psychiatrische 

behandeling waarbij de expertise vooral ligt op het snijvlak van psychopathologie, agressie 

en zedenproblematiek. De Pompestichting heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd op drie 

verschillende thema’s: veiligheid, voorzieningen en verduurzaming. 

COVID-19 

 

Het jaar 2020 is een ander jaar geweest dan andere jaren. COVID-19 heeft een grote 

impact gehad op alle facetten van de zorg voor patiënten en bewoners en de 

bedrijfsvoering. Op verschillende momenten in het jaar is het virus erg dichtbij gekomen. 

Een virus waarvan wij de impact in het begin van het jaar op geen enkele manier konden 

voorzien.  

 

In de eerste golf was de regio Uden een van de brandhaarden van het virus in Nederland. 

De LFPZ in het plaatsje Zeeland lag midden in deze brandhaard. Het risico van besmetting 

van onze bewoners in Zeeland was groot en de gevolgen voor deze mensen ook, omdat 

velen van hen een zwakke fysieke gesteldheid hebben.  

 

Door het intrekken van de verloven en het stoppen van bezoek in opdracht van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid waren de gevolgen van de pandemie in de Behandel 

Kliniek Nijmegen op een andere manier groot. De zomer bracht weer mogelijkheden, maar 

aan het eind van de zomer in september/oktober werd de Pompestichting geconfronteerd 

met besmettingen in de kliniek. Besmette patiënten werden in afzondering verpleegd in de 

appartementen of op de speciaal ingerichte COVID-unit in de Berkel. Een aantal afdelingen 

werden in quarantaine geplaatst en de overige onderdelen gingen in bubbels functioneren. 

Digitaal vergaderen werd de standaard. Wekelijks crisisoverleg vond plaats om iedere keer 

de status en de maatregelen te bespreken. De maatregelen hebben tot ruim in 2021 grote 

gevolgen gehad voor patiënten en medewerkers.  

 

Perimeter 

 

Na 2 ontsnappingen (1 in het najaar 2018 en 1 in het najaar 2019) was duidelijk dat 

ingrijpende aanpassing van de perimeter noodzakelijk was. De eerste voorstellen zijn na de 

ontsnapping in 2019 aangepast en verder aangescherpt. Eind 2020 zijn de laatste 

voorstellen met het ministerie van Justitie en Veiligheid besproken en goedgekeurd. Met de 

opdrachtverstrekking van een totale waarde van ruim 6,5 miljoen euro en een doorlooptijd 

van bijna twee jaar is een belangrijke investering gedaan in de verdere verbetering van de 

veiligheid voor de maatschappij. Eind 2022 zal het project van de perimeter worden 

afgerond. 

 

Longcare 

 

Het ministerie voerde de afgelopen jaren zogenaamde “15+ zorgconferenties” voor 

patiënten die langer dan 15 jaar in de TBS verblijven. Vanuit deze zorgconferenties 15+ 
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komt een beeld naar voren dat er een (grote) behoefte is aan Longcare-capaciteit, vaak 

ook langdurige verblijfszorg genoemd (woonvoorzieningen). 

Patiënten die hiervoor in aanmerking komen zijn over het algemeen kwetsbare patiënten 

met een psychotische stoornis of een persoonlijkheidsstoornis. De beveiliging van een TBS 

kliniek en de zorg en het toezicht van de resocialisatie afdeling is voor hen in brede zin niet 

meer nodig maar wel meer toezicht en controle dan gegeven kan worden vanuit 

bijvoorbeeld de RIBW. Dit kunnen ook patiënten zijn die uit de longstay (LFPZ) komen en 

bij wie de longstaystatus is opgeheven. De Pompestichting is voornemens, naar aanleiding 

van overleg met justitie, om in de behoefte van een dergelijke voorziening te voorzien. In 

2020 heeft de Pompestichting de planvorming voor een dergelijke voorziening van 30 

plaatsen afgerond en voorgelegd ter besluitvorming bij de Raad van Bestuur en de Raad 

van Toezicht.  

 

Themaonderzoek IJ&V impact sector 

 

Dit jaar heeft de inspectie Justitie en Veiligheid een themaonderzoek uitgevoerd met de 

titel ‘Geen kant meer op kunnen - Een onderzoek naar de knelpunten en dilemma's in de 

resocialisatie van TBS-gestelden.’ Het concept rapport gaf veel reuring en discussie tussen 

de inspectie en het veld. Dit had tot gevolg dat er door de sector gezamenlijk, en de 

verschillende klinieken individueel, in veel commentaar is aangeleverd op het 

conceptrapport. De inspectie meende het veld te steunen met dit rapport en uiteindelijk 

ruimte te creëren voor de hoofdbehandelaren, zodat zij zonder druk inhoudelijke keuzes 

zouden kunnen maken. “ Druk”  is in het forensische veld niet vreemd. Iedere medewerker 

in de forensische zorg voelt dagelijks de druk vanuit de maatschappij, de media, de patiënt 

en hun advocaten. Het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid werd dan ook eerder 

gevoeld als nog een partij die druk uitoefent op het veld, dan als steun.  

Verbinding is van groot belang, ook tussen veld en inspectie. Deze verbinding zijn wij als 

TBS-veld weer aan het maken, minder gericht op incidenten en ad hoc, maar door een 

proces van continu contact, waarbij thema’s en incidenten op een proactieve manier 

worden besproken. Continu verbeteren en lering trekken uit zaken die beter kunnen, zijn 

daarbij het uitgangspunt.  

 

Ketenveldnorm Levensloopfunctie 

 

Op dit moment vallen er patiënten tussen wal en schip. Zij krijgen niet altijd de zorg en 

ondersteuning die ze nodig hebben, doordat zij als gevolg van hun complexe problematiek 

niet binnen de bestaande kaders passen. Dit geldt specifiek voor een landelijke groep van 

2000 – 3000 cliënten van 18 jaar en ouder die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen, als 

gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. Bij deze groep is 

sprake van een langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (multi-)problematiek, die 

onvoldoende in bestaande zorg- en begeleidingssystemen te beheersen valt. Forensische 

expertise en middelen zijn nodig om adequaat te kunnen interveniëren. Echter, doordat zij 

geen strafrechtelijke titel meer hebben of deze nog niet is opgelegd, voldoen zij niet aan de 

voorwaarden voor het verkrijgen van forensische zorg. Hierdoor belanden ze in de reguliere 

GGZ of verstandelijk gehandicaptenzorg, waar de juiste kennis en expertise voor deze 

complexe groep ontoereikend is. In ernstige gevallen kan dit leiden tot terugval, 

achteruitgang in het ziektebeeld of strafrechtelijke recidive en veiligheidsrisico’s voor 

medepatiënten, naasten, professionals en maatschappij. 

Er is behoefte aan een integrale aanpak vanuit een forensisch behandel- en 

begeleidingsklimaat, met: 

 doorgaande, langlopende zorg en ondersteuning op alle leefgebieden in ambulante 

setting 
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 goede toegang tot beveiligde intensieve zorg 

 goede doorstroom naar passende woonvoorzieningen. 

 

Dit vereist nieuwe kaders voor samenwerking in de keten en inrichting en financiering van 

de zorg voor deze groep patiënten. Vanuit deze behoefte is de ketenveldnorm 

levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg ontwikkeld. Dit is het resultaat van 

intensieve samenwerking tussen veldpartners, met inbreng van ervaringen van patiënten- 

en familieorganisaties. 

 

Pro Persona/Pompestichting, ontving in 2020 samen met GGNet een landelijke subsidie om 

de Ketenveldnorm Levensloopfunctie in de regio Gelderland vorm te geven.  

Vooruitblik 

Het meerjarenbeleidsplan van de Pompestichting loopt eind 2020 af. De Pompestichting is 

bezig met de voorbereiding van een nieuw beleidsplan 2021-2025. De onderdelen die ook 

al in het meerjarenbeleidspan van Pro Persona genoemd worden, worden verder uitgewerkt 

en richting gegeven. Het stuk kent vanuit de missie/visie met als titel ‘Samen 

verantwoordelijk voor veiligheid en herstel’ de volgende hoofdstukken: 

 Forensische keten 

o Samenwerking binnen de GGZ 

o Ambulant levensloopteam 

o Beveiligde Langdurige Intensive Care (BLIC) 

o Longcare-afdeling 

 Veiligheid 

o Balans tussen zorg en veiligheid 

o Veiligheid maken wij samen 

o Ons werk is niet risicovrij, maar wij doen ons best om de risico’s zo veel 

mogelijk te beperken 

o Wanneer wij van procedures en afspraken afwijken, bespreken wij dit met 

elkaar en leggen wij dit vast 

o Onze (meld)cultuur is open en veilig 

o Onverantwoorde onderbezetting is niet aan de orde 

o Veiligheid versus privacy 

o Er zijn grenzen aan de zorg, al zijn de grenzen hoog 

o Relatie met de ‘buitenwereld’ 

 Herstelondersteunende zorg 

 Innovatie en onderzoek 

o Videobellen 

o Wearables/carriables 

o Virtual Reality 

o Mediamiddelen 

o Vertaling en implementatie van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk 

 Kwaliteit van medewerkers. 

Naar verwachting zal het meerjarenbeleidsplan het eerste kwartaal 2021 in definitieve 

versie gereed zijn. 



 

8. Toezicht – Verslag Raad van Toezicht 

8.1. Inleidend 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en heeft als hoofdtaak het toezicht houden 

op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. Wij geven 

goedkeuring aan besluiten en stellen documenten vast waar dat op grond van de statuten 

nodig is. Wij zijn werkgever van de Raad van Bestuur, adviseren de Raad van Bestuur op 

verschillende terreinen en werven en selecteren leden voor de Raad van Toezicht en Raad 

van Bestuur. Sinds 2020 benoemt de Raad van Toezicht ook de geneesheer-directeur in 

diens functie in verband met de invoering van de Wvggz. Dit jaar lag de focus van het 

toezicht op het Pro Persona brede veranderprogramma, finance & control en de kwaliteit 

van cliëntenzorg. 

 

Veranderingen samenstelling Raad van Bestuur en herbenoeming Raad van 

Toezicht 

 

In 2020 hebben enkele wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht en Raad 

van Bestuur plaatsgevonden. 

Wegens het vertrek van het lid van de Raad van Bestuur, Cecile Exterkate, is na een 

uitgebreide openbare selectieprocedure met behulp van een searchbureau met ingang van 

1 november 2020 Marc Verbraak tot lid Raad van Bestuur benoemd. De Raad van Toezicht 

dankt Cecile Exterkate voor haar jarenlange inzet voor Pro Persona. Door de 

coronapandemie was het afscheidssymposium digitaal en minder persoonlijk dan gewenst, 

maar dat doet niets af aan de waardering. 

Verder zijn na een positieve evaluatie van het functioneren Chiel Huffmeijer en Ria 

Stegehuis per 1 september 2020 respectievelijk per 1 januari 2021 voor vier jaar 

herbenoemd in de functie van lid van de Raad van Toezicht.  

 

Werkwijze 

 

De Raad van Toezicht werkt ten behoeve van efficiënter en effectiever toezicht in drie 

commissies.  

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid sprak over de effecten van de wetsontwikkelingen 

(Wvggz en Wmcz), ontwikkelingen in de acute zorg, wachtlijsten, HPO meting, IGJ 

bezoeken, diverse casuïstiek en resultaatsmetingen op het gebied van kwaliteit en 

veiligheid. De ‘cliënttevredenheid’ en ‘medewerkerstevredenheid’ zijn voor de Raad van 

Toezicht belangrijke pijlers. 

 

De Auditcommissie adviseert de Raad van Bestuur omtrent diens financiële taak en bereidt 

in dat kader besluitvorming van de Raad van Toezicht voor. Gezien het belang van een 

gezonde financiële bedrijfsvoering als basis voor de kwaliteit van zorg kwamen als 

belangrijkste bespreekpunten aan de orde: de voorbereiding van de behandeling van het 

jaardocument (verslagjaar 2019), de financiële prognose 2020, de achterblijvende 

zorgcontacten mede als gevolg van achterblijvende efficiency en vraaguitval als gevolg van 

de niet te voorziene coronapandemie, de ontwikkeling van het resultaat in 2020 en de 

mogelijkheden het financiële tij te keren. Het ingezette veranderprogramma binnen de 

gehele organisatie zal tot procesoptimalisatie moeten leiden. Gezien het financiële resultaat 

op de zorg is meermaals gesproken over de sturing, de kwaliteit van de rapportages, 

prognoses en alternatieve scenario’s. Op basis van de nieuwe strategische keuzen en 

aanpassing van processen en sturing is een hernieuwde meerjarenbegroting opgesteld. Dit 

om zorg te dragen voor een langdurig positieve (zorg)exploitatie en het (ruim) voldoen aan 

de ratio’s, onder andere in verband met onze financiering.  
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De Remuneratiecommissie heeft zich in 2020 beziggehouden met het voeren van 

(jaar)gesprekken met de bestuurders. Het selectieproces voor het nieuwe lid Raad van 

Bestuur vroeg veel aandacht.  

Voor de bezoldiging van de bestuurders past de Raad van Toezicht de kaders toe van de 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).  

In de jaarrekening wordt de honorering gespecificeerd. Dit geldt ook voor de honorering 

van de Raad van Toezicht. 

 

Opleiding en functioneren 

 

In het kader van good governance streven wij ernaar om bestuur en toezicht optimaal 

vorm en inhoud te geven. Wij vinden het in dat kader van belang om kritisch te reflecteren 

op het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de onderlinge 

samenwerking.  

In 2020 is op meerdere momenten met elkaar hierover gesproken, mede in verband met 

de recente komst van Patricia Esveld als voorzitter Raad van Bestuur en de komst van een 

nieuwe bestuurder en de herbenoeming van twee leden van de Raad van Toezicht. Uit de 

zelfevaluatie die de Raad van Toezicht hield komt naar voren dat de Raad in saamhorigheid 

grote inzet vertoont om het toezicht van waarde te laten zijn voor de organisatie. Wij 

hebben in 2019 om betere rapportagelijnen gevraagd om onze rol bij de veranderings- en 

sturingsvraagstukken goed te kunnen invullen. In 2020 is een begin gemaakt met het op 

orde komen van de productieanalyse, de resultaatsontwikkeling en het risicomanagement.  

Daarnaast hebben zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht afzonderlijk van 

elkaar meerdere opleidingen en cursussen gevolgd. De leden van de Raad van Toezicht zijn 

aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).  

 

8.2. Vergaderingen en bijeenkomsten 

 

De agenda van de Raad van Toezicht kent jaarlijks terugkerende onderwerpen als kwaliteit 

en veiligheid van zorg, onderzoek en ontwikkeling, personeelsbeleid, bedrijfsvoering. Die 

onderwerpen worden steeds gevoed vanuit actuele externe en interne ontwikkelingen. 

Vanwege de coronapandemie hebben niet alle werkbezoeken kunnen plaatsvinden en is er 

vooral digitaal vergaderd. Een bezoek aan de Pompestichting door het lid van de Raad van 

Toezicht met de toezichthoudende taak in het kader van de Wet forensische zorg heeft wel 

doorgang kunnen vinden evenals een verkennende bijeenkomst over vastgoed en een 

bijeenkomst met commissarissen van ketenpartners in Nijmegen. 

 

COVID-19 

 

Vanaf maart 2020 heeft de coronapandemie op de agenda van elke vergadering met de 

Raad van Bestuur gestaan. De pandemie was steeds onderwerp van gesprek gezien de 

effecten op cliënten, medewerkers en (zorg)exploitatie. De organisatie heeft voortvarend 

gehandeld met het opzetten van een crisisorganisatie om alle issues het hoofd te bieden. 

De onderlinge verbondenheid van de medewerkers is groot. Ad hoc afdelingen voor de 

behandeling van corona patiënten zijn in een snel tempo opgezet. Grote uitbraken van de 

pandemie onder cliënten en medewerkers zijn voorkomen. De pandemie bracht financiële 

onzekerheid in 2020. Een volledige impactanalyse is nog niet te maken. De financiële 

afwikkeling van de continuïteitsregelingen zal ook in 2021 nog aandacht vragen. 

 

Wijziging organisatiestructuur en vastgoedstrategie 

 

Het organisatie brede ‘verandertraject 202021’ dat de maatschappelijke profilering, het 

stakeholdersmanagement, de matrixorganisatie, de besturing en het vastgoed raakt, heeft 

in 2020 geleid tot een gewijzigde organisatiestructuur. 2021 zal het jaar zijn waarin de 

positieve resultaten hiervan duidelijk zichtbaar moeten worden. 
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Pro Persona richt zich daarnaast op financieel herstel. Een voorwaarde om dagelijks goede 

zorg te blijven leveren in een prettige leef- en werkomgeving.  

De Raad van Toezicht onderschrijft de ontwikkelingen vanuit interne en externe signalen en 

mede in het licht van de financiële zorgen die er zijn. Wij zetten in op herkenbare 

ontwikkelingen intern die aansluiten bij ontwikkelingen in de keten. De Raad van Toezicht 

ziet zijn vraag, om beter de maatschappelijke opgave vanuit de samenwerking met 

stakeholders te benaderen, inhoud krijgen door een meer externe oriëntatie van het doen 

en laten van de organisatie. 

De ontwikkelingen noodzaken ook tot het actualiseren van de vastgoedstrategie. Begin 

2020 heeft de organisatie een eerste verkenning met een extern bureau afgerond. Gaande 

2020 vond nader onderzoek plaats. Naast de vervangingsnoodzaak is met name 

ruimtereductie de kernboodschap. Het geeft noodzaak om tot een meerjarenvisie ten 

aanzien van het verblijf van cliënten te komen. Het vastgoed moet als het ware 

meebewegen met de ontwikkeling van de zorg aan cliënten. 

Niet alleen voor een gezonde bedrijfsvoering maar ook als bijdrage aan optimale zorg voor 

onze cliënten en voor het mogelijk maken van flexibiliteit en innovaties. 

 

Financiën en risico’s 

 

Het afgelopen jaar was er voortdurend aandacht voor de kwaliteit van de zorginhoud met 

een gezonde bedrijfsvoering als basis. Het verschil in financiële resultaten tussen de 

verschillende onderdelen van de Pro Persona Groep is ook in 2020 groot. De 

Pompestichting laat positieve cijfers zien. Met name het GGZ-deel heeft moeite om binnen 

de strakke zorgtarieven wendbaar in het zorgaanbod te worden, met behoud van een 

gezonde bedrijfsvoering. Daarmee liet het geheel aan financiële resultaten in 2020 nog te 

wensen over ondanks een positief resultaat onder aan de streep. De voorgestelde 

maatregelen om op kwetsbare punten te verbeteren zijn uitgebreid besproken. De 

verwachting is dat de nieuwe organisatiestructuur en procesoptimalisatie zullen zorgen voor 

een positief beeld in de komende periode. 

In 2020 is de Meerjarenbegroting 2021-2025 opgesteld. Dit is helpend voor het sturen op 

risico’s zoals het zorgprestatiemodel, de gemiddelde prijs per cliënt, de arbeidsmarkt-

problematiek en de afbouw van vastgoed.  

De resultaten hiervan laten verbetering zien maar zullen verdere structurele veranderingen 

in de werkwijze en organisatie van het GGZ-deel nodig hebben. De negatieve 

zorgexploitatie baart de Raad van Toezicht zorgen: de normale exploitatie (geschoond voor 

incidentele posten) dient immers positief te zijn. De Raad van Toezicht benadrukt het 

belang van tijdige en werkbare financieringsafspraken met zorgverzekeraars en gemeenten 

die gericht zijn op lange termijn zekerheid en kwaliteit van zorg. Wij steunen de Raad van 

Bestuur om te komen tot duurzaam partnership met deze partijen. Realiteit nu is dat wij 

afstevenen op een meerjarencontract met een zorgverzekeraar hetgeen ruimte geeft voor 

ontwikkelingen op zorginhoud en daarmee voor meer zekerheid over de financiële positie 

van Pro Persona.  

 

Onderwerpen en besluiten 

 

De Raad van Toezicht heeft in 2020 de volgende besluiten genomen/goedgekeurd: 

 Benoeming lid Raad van Bestuur 

 Herbenoeming leden Raad van Toezicht 

 Aanpassing honoreringsbesluit Raad van Toezicht 

 Jaarrekening 2019 

 Dechargebesluit interim-bestuurder 2019 

 Bestuursbevoegdheid t.a.v. rechtshandelingen met bepaald geldelijk belang 

 WNT Klassenindeling Pro Persona Groep (evaluatie 2020, indeling 2021) 

 Verkoop pand Tarweweg 2 in Nijmegen 

 Wijziging organisatiestructuur en besturingsmethodiek Pro Persona Groep 
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 Fusie stichting Pro Persona GGZ en Indigo Gelderland e.o. B.V. 

 Begroting 2021 

 Business case hekwerk en Longcare voorziening Pompestichting  

 Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Toezicht 

 Vergaderdata en overige bijeenkomsten 2021 Raad van Toezicht. 

Bij de beoordeling van besluiten en ontwikkelingen neemt de Raad van Toezicht vanuit 

diverse invalshoeken uitgangspunten in acht als cliënt- en medewerkerstevredenheid, 

continuïteit, beheersbaarheid, financiële gezondheid en de omgeving van Pro Persona. 

 

8.3. Tot slot 

  

Op meerdere momenten hebben wij formeel en informeel gesproken met medewerkers, 

gremia en sleutelfiguren, onder andere tijdens werkbezoeken aan het Centrum voor 

Psychotherapie en de HIC in Nijmegen, tijdens het voor- en najaarsoverleg met de 

Ondernemingsraden van stichting Pro Persona GGZ en van de Pompestichting en tijdens 

een overleg met het zogenaamde Gemeenschappelijk Overleg van de cliëntenraden.  

De Raad van Toezicht hecht veel waarde aan deze gesprekken en leerzame ontmoetingen. 

Wij hebben gezien en gehoord dat de medewerkers zich ten volle inzetten voor de kwaliteit 

van leven van cliënten en hun naasten, daarmee bijdragen aan een waardevolle 

maatschappij, ondanks de moeilijke periode waarin Pro Persona zich bevindt. 

De Raad van Toezicht spreekt hiervoor zijn waardering uit.  

 

18 mei 2021 

 

Raad van Toezicht Pro Persona Holding 

 

R. Steenbeek, voorzitter 
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