
JP van den Bent stichting
Kerngegevens en resultaten 2018

Kwaliteit van DIENSTVERLENING

Klachten
2018: 48
2017: 52
2016: 55
 
In 2018 ontving de klachtenfunctionaris 48 klachten, omdat mensen zich op locatie onvoldoende 
gehoord voelden. De klachtenfunctionaris is met hen in gesprek gegaan en vervolgens zijn alle 
klachten binnen de locatie opgepakt. Afhankelijk van de situatie gingen mensen in gesprek met de 
locatiecoördinator, regiocoördinator of gedragskundige. Van deze gesprekken leren we en kunnen 
we blijven verbeteren.

Bij 2 klachten gaan cliënten/verwanten gedurende het proces van de klacht naar de 
Geschillencommissie Zorg.

In twee situaties meldden ouders hun klacht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Naar 
aanleiding daarvan hebben we onderzoeken uitgevoerd met behulp van de PRISMA-methode. 

Aantal cliënten
2018: 3883
2017: 3789
2016: 3708

Cliënt- en verwantervaringsonderzoek
Tot 2018 zetten we de vragenlijsten voor het cliënt- en  
verwantervaringsonderzoek uit vóór de individuele ondersteunings-
planbespreking. We merkten een vragenlijstmoeheid op. Daarom 
besloten we om één keer per twee jaar collectief te meten om 
cliënten en verwanten minder te belasten. In het najaar van 2019 
voeren we voor de eerste keer op die manier het cliënt- en verwant-
ervaringsonderzoek uit. Over 2018 gelden dus de cijfers van 2017. 

87,8 83,7

35,9 33,4

Resultaten cliënten in %
Algemene tevredenheid:
2017:  2016:

Respons:
2017:  2016:

Resultaten verwanten in %
Algemene tevredenheid:
2017:   2016:

Respons:
2017:  2016: 

89,2 88,7

26,9 21,9

Vertrouwenspersonen cliënten
Er is 47 keer contact gezocht met de interne vertrouwenspersonen voor cliënten. In 44 situaties 
leidde dat tot één of meer contactmomenten. In 18 situaties heeft de externe vertrouwenspersoon 
– gevraagd én ongevraagd – advies gegeven aan de interne vertrouwenspersonen. 
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Percentages zijn op één cijfer achter de komma afgerond. Dit leidt in sommige gevallen tot afrondingsverschillen.



Kwaliteit van ARBEID

Aantal medewerkers
 2018 2017 2016
Medewerkers 2706 2693 2624
Leerling begeleiders 57 46 32
Totaal 2763 2739 2656
Oproepkrachten 19 20 31
Stagiairs 176 163 214

Medewerkeronderzoek
Het medewerkeronderzoek is vanaf 2018 niet meer gekoppeld 
aan het jaargesprek en laten we eens per twee jaar uitvoeren 
door Effectory. Net als bij het cliënt- en verwantervarings-
onderzoek meten we collectief. Dit resulteerde in een hogere 
respons, namelijk 76,0% (in 2017: 70,2%). 

 Benchmark 
 VGN 2018 2018 2017 2016
Bevlogenheid 7,8 7,8 7,8 8,0
Betrokkenheid 7,5 8,1 8,6 8,8
Tevredenheid 7,6 7,6 8,0 8,1

Leeftijdsopbouw

• 15-24
• 25-34

• 35-44
• 45-54

• >55

2016

10,7%

36,1%

21,1%

21,0%

11,2%

2017

9,9%

35,5%

21,1%

21,6%

11,8%

2018

10.5%

35,7%

20,2%

21,0%

12,6%

Bevlogenheid Betrokkenheid Tevredenheid

7,8 8,1 7,6

Opleidingsniveau

• VO   • MBO   • HBO   • WO

JP Opleiding & Ontwikkeling
In het kader van deskundigheidsbevordering volgde 
elke medewerker gemiddeld 0,7 trainingen op 
organisatieniveau. Om kennis en vaardigheden verder te 
ontwikkelen worden ook op locatieniveau trainingen, workshops 
en themadagen georganiseerd. Daarvoor geldt maatwerk, 
passend bij het team of de persoon. Als we dat in een cijfer 
uitdrukken, volgde iedere medewerker gemiddeld 2,8 lokale 
opleidingsactiviteiten. In de trainingen op organisatieniveau 
zien we een lichte terugloop qua aanmelding. We hebben het 
daar met elkaar over en zoeken hoe we meer (individueel) 
maatwerk kunnen ontwikkelen op het gebied van leren en 
ontwikkelen.

 2018 2017 2016
JP 5,1% 4,8% 4,4%
Branche 6,2% 5,8% 5,6%

Ziekteverlof

Vernet Health Ranking
In januari van elk jaar maakt Vernet de Health Ranking over het voorgaande jaar bekend. Dit 
betekent dat Vernet in één cijfer aangeeft hoe een organisatie binnen een branche presteert op 
het gebied van ziekteverzuim. 

De score voor de JP is 9,2 op een schaal van 10. In 2017 was de score 8,1.

Vernet is een organisatie die gespecialiseerd is in het verzamelen en interpreteren van gegevens over 
personeelszaken in de zorgsector.

Vertrouwenspersoon medewerkers
2018: 47
2017: 37
2016: 28
 

2016

9,0%

55,5%

33,1%

2,3%

2017

8,9%

56,6%

32,4%

2,0%

2018

9,6%

57,9%

30,4%

2,0%

De vertrouwenspersoon ondersteunt en coacht medewerkers om samen handvatten 
en/of oplossingen te bedenken waar de medewerker weer mee verder kan. De 
vertrouwenspersoon is in 2018 twee keer aanwezig geweest bij een teamoverleg. 



Kwaliteit van MIDDELEN

Jaarrekening 2018   Jaarrekening 2017
Opbrengsten:  € 127,4 miljoen  Opbrengsten: € 124,0 miljoen
Kosten:  € 123,9 miljoen  Kosten:  € 120,3 miljoen
Resultaat:  € 3,5 miljoen  Resultaat:  € 4,7 miljoen

Weerstandsvermogen:  Personeelskostenratio:
• 2018:  70% • 2018:  76%
• 2017:  69% • 2017:  74%

Totaal inkomsten per financieringsbron in % Cliëntaantallen per financieringsbron in %

• WLZ • Jeugdwet • WMO • GGZC/facturatie aan derden • Forensisch • PGB 

Wat we vandaag nog niet in huis hebben, 
kan morgen heel gewoon zijn.
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“We hebben een digitaal systeem en dat heet de BI (Business Intelligence). Daar staan alle financië-
le rapportages van elke locatie in. Met digitalisering kan alles, je zit met IT’ers aan tafel die zeggen: 
‘Dit is handig en dat kan ook.’ En voor je het weet, heb je een heel systeem. Ik was uitgenodigd voor 
een vervolgworkshop en daar ben ik gestart met de vraag: waarvoor is de BI bedoeld? Die is bedoeld 
om te sturen in je dagelijkse praktijk. Wat heb je dan echt nodig? Dan kom je tot een top drie waar-
mee je tachtig procent van wat je echt nodig hebt al dekt. Dan kun je er nog twee of drie items bij 
doen, maar dan is het klaar. Als een locatiecoördinator zich in een brij van getallen moet begeven, 
ligt daar de focus op. Een systeem is dienend aan de dienstverlening. Dat kan eenvoudiger dan wij 
vaak denken.”
(Tanja Scholten, stafmedewerker)



Kwaliteit van INTERN TOEZICHT EN DIALOOG

Cultuur en waarden vormen de kern van de 
JP. In 2018 stonden de volgende waarden 
centraal: 

• Aanspreekbaarheid
• Eigenaarschap
• Leervermogen
• Professionaliteit
• Transparantie
• Vertrouwen

Deze waarden laten zien wie we zijn en hoe 
we ernaar handelen. We voeren met elkaar 
de dialoog over wat ze voor ons betekenen. 
De praatwaaiers blijven hiervoor een mooi 
instrument. Door over onze waarden in gesprek 
te gaan, zijn we voor iedereen open en 
transparant. 

Jij maakt de JP
Eigenaarschap is een belangrijke waarde 
binnen de JP, ook voor het onderwerp 
zeggenschap. In dat kader organiseerde 
de centrale werkgroep (voorheen de 
ondernemingsraad) vijf bijeenkomsten. Daarbij 
gingen collega’s met elkaar in gesprek over 
ontwikkelingen binnen de JP. Voor deze 
bijeenkomsten werden alle medewerkers 
uitgenodigd. In 2019 krijgt dit een vervolg. 

Interne audits
Jaarlijks organiseren we interne audits, 
waarbij medewerkers van andere locaties een 
bezoek brengen aan een locatie. Er vinden 
dan waarderende auditgesprekken plaats met 
cliënten, verwanten, medewerkers of andere 
betrokkenen bij de locatie. Onderwerpen en 
aantallen van de audits:

•  28 audits over informatievoorziening naar 
cliënten: hoe leeft dit en hoe wordt dit 
ervaren?

•  23 audits over het vormgeven en voeren 
van een audit

•  14 audits over vanuit vraaggericht werken 
je professionele verantwoordelijkheid nemen, 
ook wel ‘begrenzen’ genoemd

•  8 audits over het onderbouwd voorschrijven 
van psychofarmaca (dit auditonderwerp loopt 
door in 2019)

Het laatste onderwerp is op de agenda 
gekomen naar aanleiding van een bezoek van 
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), 
waarin de veldnorm werd getoetst. 

Externe visitatie
Op 8 locaties (5 in 2017) deden de bureaus 
LSR of Triqs een extern onderzoek. De 
teams formuleren zelf – in samenspraak 
met de bezoekende organisatie – de 

onderzoeksvragen. Vragen die aan de orde 
kunnen komen, zijn: hoe is de kwaliteit van de 
ondersteuning, waar kunnen we verdiepen, hoe 
is de samenwerking met derden, hoe kunnen 
we verder ontwikkelen en verbeteren?

Onderzoek om te leren
In geval van (bijna) calamiteiten en 
ernstige fouten in de dienstverlening doen 
we onderzoek met behulp van de PRISMA-
methode. Er zijn 7 calamiteiten bij de IGJ 
gemeld en onderzocht. Daarnaast hebben we 3 
interne onderzoeken gedaan. In alle gevallen 
ligt de nadruk op leren, verbeteren en verder 
ontwikkelen.

Raad van toezicht (rvt)
Om goed verbonden te blijven met de JP als 
geheel en gevoel te houden met de mensen 
gaan de leden van de rvt met elkaar en met 
mensen binnen en buiten de JP in gesprek. 
Er is oprechte interesse in de manier waarop 
mensen hun werk vormgeven en in de verhalen 
van cliënten en medewerkers. Ontmoetingen 
vormen daarbij de basis.  
 
De leden voeren gesprekken over dilemma’s, 
waarnemingen en spanningen met onder andere 
de bestuurder. Daarbij is reflecterend vermogen 
van groot belang. Een goed gesprek kan alleen 
dan ontstaan als er sprake is van vertrouwen. 
 

Er zijn periodieke vergaderingen, locatie-
bezoeken en leden nemen deel aan interne 
trainingen. Jankees Cappon, lid van de rvt 
hierover: “Samen met een groep medewerkers 
volgde ik de training vraaggericht werken. 
Iedereen moest een filmpje van een praktijk-
situatie maken. Dat vond ik goed om te zien, 
ook voor de cultuur. Mensen maakten filmpjes 
van situaties waarvan zij dachten: dat is toch 
niet bijzonder? Maar als we er dan over in 
gesprek gingen, was het dat juist wel. Eén 
filmpje ging over een locatie assistent die in 
contact met de cliënt stapjes maakte om hem 
meer structuur in het leven te geven door 
hemzelf zijn bed op te laten maken. Dat ging 
voor een deel in woorden, maar nog veel meer 
in schouderklopjes en duimen omhoog. Mensen 
zijn soms ook onbewust bekwaam.”

We doen wat nodig 
is en laten ook wat 
niet nodig is

We blijven kijken waar we 
kunnen leren en verbeteren. 
Wel is hierbij oog voor de 
balans van mensen

Het is belangrijk om 
zichtbaar te maken wat 
er goed gaat en wat er 
niet goed gaat bij onze 
organisatie


