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GGzE behoort tot snelst groeiende GGZ-instellingen 
Een positief financieel resultaat, meer nieuw ingeschreven cliënten en meer medewerkers. In 2010, het oogstjaar, groeide 
GGzE op alle fronten. Daarnaast is de kwaliteit van zorg er, mede door het invoeren van het Planetreeconcept, in 2010 op 
vooruit gegaan. De ambitie voor 2011 is de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren door onder andere te investeren in 
onderzoek en zo de cliënten topklinische zorg te kunnen bieden. 

  

Uniek in de regio 
De groei van cliënten en personeel heeft vooral plaatsgevonden bij specifieke cliëntgroepen zoals autisme, jeugd, forensisch 
en beschermende woonvormen. Dit sluit aan bij de doelgroepkeuze van GGzE: mensen met bijzondere psychiatrische 
problematiek. De uitbreiding van de beschermende woonvormen richt zich dan ook vooral op mensen die meer begeleiding 
nodig hebben. Met de nieuwe opname- en behandelafdeling voor mensen met autisme is GGzE zelfs uniek in de regio. 

  

Planetree 
De inhoud van het werk is in 2010 centraler komen te staan. Waar in 2009 de focus nog lag op het beter inrichten van de 
organisatieprocessen, konden we ons in 2010 meer richten op de essentie van het werk. Joep Verbugt, voorzitter Raad van 
Bestuur GGzE: “Door terug te gaan naar de essentie vanwaar je mee bezig bent, de inzet voor de kwetsbare andere op een 
manier zoals je zelf ook behandeld zou willen worden, geeft inspiratie. Met het Planetreeconcept als kapstok zijn we weer op 
zoek naar de essentie, in alle lagen van de instelling. Niet alleen een verpleegkundige moet zich in willen zetten voor onze 
cliënten. Ook de huismeester, medewerkers op de postkamer of afdeling financiën moeten dezelfde doelstelling hebben: 
betere zorg voor de cliënt, in de breedste zin van het woord.” 

  

Financiële groei 
Financieel heeft GGzE een groei doorgemaakt van 4,8 miljoen euro. Een dergelijke groei is erg belangrijk. Er kan hierdoor 
immers meer geïnvesteerd worden in betere voorzieningen voor cliënten en in de innovatie van de zorg. Hierdoor kunnen we 
blijven voldoen aan de toenemende en veranderen zorgvraag. 

  

Toekomst 
“De scenario’s voor het jaar 2020 van dit kabinet laten een toename van de zorgvraag zien, een afnemende arbeidsmarkt en 
onvoldoende geld. Er moet dus creatief naar oplossingen worden gezocht,” zegt Marie-Louise Vossen, lid Raad van Bestuur 
GGzE. 

Er worden veel maatregelen afgekondigd, maar van nog niet alle maatregelen is duidelijk wat de gevolgen zijn. Zeker de 
gevolgen van de maatregelen voor de cliënten zelf zoals het verhogen van de IQ-grens van licht verstandelijk gehandicapten, 
de overheveling van de AWBZ-zorg naar de WMO, de forse bezuinigingen in het speciaal onderwijs en het knijpen van de 
Wajong-uitkering, zijn nog niet helemaal zichtbaar. GGzE maakt zich zorgen over die gevolgen. Het zijn juist deze mensen die 
de extra zorg en ondersteuning hard nodig hebben. Door voor hen overal een beetje af te halen vallen veel mensen tussen wal 
en schip met als gevolg dat ze in een later stadium langere, nog specialistischere en dus duurdere zorg nodig hebben. GGzE 
wil graag meewerken aan de afgekondigde beddenreductie, maar wel alleen dan wanneer daar een goed alternatief 
tegenoverstaat dat ook écht goedkoper is. 

De ambitie voor 2011 is te investeren in onderzoek en innovatie, het beter inzichtelijk maken van resultaten voor financiers én 
cliënten, maar bovenal staat de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg bovenaan. 
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