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INLEIDING

EEN PLEK WAAR JE WELKOM BENT

Planetree is een manier van denken, kijken, luisteren en doen waarbij mensgerichte zorg voorop staat.
Mensgerichte zorg voor de cliënt en zijn naasten maar ook voor de medewerkers en de maatschappij.
Planetree biedt zorgorganisaties handvatten om doorlopend de mensgerichte zorg centraal te stellen.
Het is het verschillen tussen ‘willen’ en ‘doen’. Planetree staat voor een betere zorg in een helende
omgeving, voor meer werkplezier en voor betere kwaliteit tegen dezelfde kosten.

Nog niet zo lang geleden is mijn schoonvader overleden. Hij was dementerend en verbleef in een
verpleegtehuis. Een kleinschalige voorziening met vier afdelingen van zes personen. Net daarvoor was
hij heel kort opgenomen geweest in een grootschalig verpleegtehuis. Als je daar op bezoek kwam,
moest je moeite doen om de weg te vinden. Geen goede plek dus voor iemand die steeds vaker de
weg kwijt was.

Het Planetree-gedachtegoed gaat uit van drie pijlers:
• Betere zorg staat voor zorg die er toe doet. Er is veel aandacht voor ‘de mens’ en voor sneller en langer
beter voelen. Daarom zijn we oprecht vriendelijk, heeft de cliënt eigen verantwoordelijkheden en
maakt zelf keuzes, bieden we goede behandeling, een gezonde levensstijl en aanvullende zorg en
zingeving
• Helende omgeving staat voor vriendelijke en een rustgevende gebouwen en inrichting door kunst en
water en een sociale omgeving met betrokkenheid van familie en gemeenschap. Er is veel persoonlijke
aandacht voor cliënten en medewerkers. Daarom zijn onze gebouwen sfeervol ingericht en zijn
gebouwd onder prettige architectuur, maken we gebruik van menswaardige technologieën en is er
een positieve rol van naasten en de maatschappij.
• Gezonde organisatie staat voor een organisatie met een positieve cultuur en met positieve cijfers
en een goede reputatie. We richten ons daarom op een goede cliënt- en medewerkerstevredenheid,
werken er bij ons gemotiveerde medewerkers, hebben we gezonde financiële resultaten en een goede
relatie met belanghebbenden.

Toen hij na zijn overlijden opgehaald werd om in zijn eigen huis opgebaard te worden, stond al het
personeel bij de uitgang op een rij in een soort erehaag. Uit respect voor het leven dat net geëindigd
was. Een ontroerend eerbetoon aan een man die amper drie maanden daar opgenomen was geweest.
Vooraan in de rij stond een nog jonge vrouw haar tranen te bedwingen. Ze had zichtbaar moeite met
het afscheid van de man die ze intensief had verzorgd. Zijn groeiende onrust en lichamelijk ongemak
had ze vaak kunnen stoppen door geduldig te luisteren en hem te helpen waar ze kon. Vriendelijk,
voorkomend en bezorgd was hij ook voor haar geweest. Hij mocht haar. Hij had haar ook vaak op allerlei levensadviezen getrakteerd. Elke keer maar weer en vaak dezelfde omdat hij de vorige keer vergeten
was.

Internationaal toonaangevend
Internationaal zijn er 500 instellingen uit de VS, Canada, Frankrijk, Brazilië, Denemarken, België en
Nederland die onderdeel zijn van het Planetree-netwerk. In Nederland zijn bijna dertig instellingen
aangesloten bij Planetree. GGzE is de eerste GGZ-instelling in Europa die het Planetree-gedachtegoed
heeft omarmd en die als geheel ook het label heeft behaald.
Planetree is een internationaal toonaangevend concept met zeer hoge standaarden. De 156 eisen waar
je aan moet voldoen om het label te behalen, zeggen meer over het meten van uitkomsten dan bij
andere vormen van certificering. Je meet immers bij de doelgroepen de daadwerkelijk waargenomen
waarden. Het afvinken van administratieve lijstjes en het afgevinkte niet waarmaken in het persoonlijk
contact horen er bij Planetree dus niet bij.

Iedereen in de familie dacht er hetzelfde over. Hij had voor die moeilijke laatste periode in zijn leven
geen betere plek kunnen hebben. Een plek waar je als familie zelf meer dan welkom was, kon blijven
slapen als je dat wilde en vanzelfsprekend dan ook mee kon eten als dat gewenst was. Zo’n plek maakt
dus het verschil. Zulk personeel maakt het verschil en meer nog in het bijzonder die jonge vrouw
maakt het verschil. Het verschil tussen mensgerichte en over-geprofessionaliseerde zorg. Je hoeft hun
prestatie-indicatoren en cijfers niet te zien om te weten dat daar in dat kleinschalige verpleegtehuis
goede zorg wordt verleend. Dat zie, dat ruik je en dat voel je!
“Ik vond het fijn dat ik iets voor hem heb kunnen betekenen” vertelde ze bij het afscheid.
“Hij was een aardige en lieve man” vond ze. Hij had dus ook iets voor haar betekend!
Tot het einde toe had hij zelf het verschil gemaakt.

Presentatie Joep Verbugt
Tijdens de Internationale Planetree-conferentie in Chicago in 2014 heeft Joep Verbugt, voorzitter Raad
van Bestuur van GGzE, een presentatie gegeven over hoe Planetree bij GGzE het verschil heeft gemaakt.
Wat hij daar heeft verteld, leest u in dit magazine.
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ZELF HET VERSCHIL WILLEN MAKEN
Ruim vier jaar geleden heb ik als CEO het Planetree-concept geïntroduceerd bij GGzE; een van de grootste
GGZ aanbieders in Nederland. De belangrijkste reden om dat te doen was simpelweg dat ik ook graag
zelf het verschil wilde maken. Ik was geraakt door de Planetree-filosofie en door wat ik gezien en ervaren
had bij een aantal Planetree-instellingen die ik in de VS bezocht had. Ik herinner me nog heel goed die
verwarmde handdoek voor de mensen die in een crisis op een psychiatrische afdeling werden opgenomen. Echte menselijke warmte voor hele kwetsbare mensen. Een detail maar details maken het verschil!

De zorgsector in Nederland was in het begin van deze eeuw behoorlijk in ontwikkeling. Solidariteit was
tot dan toe altijd het sleutelwoord geweest in de zorg en dus ook in de ggz. De kostengroei was echter
enorm en moest worden geremd. Concurrentie moest de groei van de kosten beperken en de kwaliteit
van de zorg verbeteren, zo was de vaste overtuiging. Introductie van marktwerking werd noodzakelijk
geacht. Dat leidde vooral tot schaalvergroting en tot fusies. Kwantiteit was nodig om kwaliteit te kunnen
leveren.

Toen ik begon in deze baan heb ik me afgevraagd of ik mijn familie of vrienden als dat nodig zou zijn zou
adviseren zich bij ons te laten opnemen. Dat was niet op alle afdelingen het geval. Ik nam me voor dat
ik ervoor moest zorgen dat de kans daarop echt zou toenemen. Een heleboel dingen gingen goed maar
een heleboel dingen konden ook beter. Er moest vond ik een beweging komen en die beweging wilde ik
graag bij GGzE in gang zetten. Om u een indruk en letterlijk een beeld te geven van GGzE en hoe wij met
Planetree omgaan kunt u ons filmpje bekijken.

Als ik eerlijk ben was ik toen ook gevoelig voor dat argument. Welke CEO wil nou niet graag groter worden? Tegelijkertijd hadden we al een behoorlijke omvang als GGzE en realiseerde ik me ook dat wat beter
kan en beter moet in een organisatie niet automatisch verbeterd als je groter wordt. Sterker nog als je
in je organisatie een probleem hebt, en wie heeft dat niet, dan kan dat probleem bij een grotere omvang
ook groter worden! Ik dacht als wij het niet redden met deze schaal dan valt 90% van de instellingen om.
Dat zal nooit gebeuren. De eisen aan diezelfde zorg werden wel steeds hoger en de beschikbare middelen wel steeds minder. Dus dan maar alle aandacht naar verbetering van de eigen performance!

Ik wil u graag meenemen in hoe we het proces van implementatie van Planetree in Eindhoven vanaf
2009 ingevuld hebben, welke strategie we hebben gevolgd en welke barrières we hebben moeten slechten om uiteindelijk het label voor de gehele organisatie in één keer te kunnen halen. Ter afronding wil
ik graag met u kort stilstaan bij de komende paradigmashift in de psychiatrie en de ggz in Nederland en
hoe zich dat tot Planetree verhoudt.
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ZORGSECTOR IN ONTWIKKELING

De vraag was vervolgens hoe zorgen we dat die kwaliteit voor alle medewerkers hoger op de agenda
komt? Hoe zorgen we ervoor dat bij die 2.300 medewerkers de passie voor de zorg weer leidend wordt?
En niet op de laatste plaats: Hoe zorgen we dat de kwaliteit van de zorg veel meer door cliënten zelf
bepaald wordt?
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IMPLEMENTATIE VAN PLANETREE BIJ GGzE
Het antwoord op die vragen was voor mij de introductie van Planetree. Het proces van introductie en
implementatie daarvan is top down ingezet. Nadat ik voor mezelf het besluit had genomen ben ik
begonnen met het simpelweg overtuigen van de belangrijkste interne beslismakers: de collega bestuurder, de directieleden, de belangrijkste stafmedewerkers, de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad
en de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd heb ik twee kartrekkers gezocht die meer dan voldoende capaciteit, gezag én positie hadden om als coördinator van Planetree te gaan optreden. Een van hen is ook
secretaris van de Raad van Bestuur.
Aansluitend hebben we in de aanloop naar nieuw meerjarenbeleidsplan een aantal zogeheten strategiecafe’s georganiseerd voor medewerkers en cliënten. In die bijeenkomsten hebben we voorgelegd dat
we met Planetree wilden gaan starten. De positieve reacties daarop gaven ons weer een bredere legitimiteit om daadwerkelijk hiermee aan de gang te gaan. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan hebben we
vervolgens aan de Planetree-kapstok gehangen: Wat gaan we concreet doen aan Betere zorg, een meer
Helende omgeving en een meer Gezonde organisatie? Het leidde tot meer dan tachtig concrete doelen
die onder de twaalf componenten te rangschikken waren.
Met hulp van Planetree Nederland hebben we vervolgens enthousiaste medewerkers gezocht die als
trainers voor de introductie workshop voor alle medewerkers aan de slag zijn gegaan. Een kleine veertig
mensen uit alle lagen van de organisatie gaven zich op en konden als eerste ambassadeurs gaan dienen.
Het proces van introductie voor alle medewerkers nam ongeveer anderhalf jaar in beslag.

Ondertussen was er een Planetree-regiegroep gevormd, werden focusgroepen gestart, stelden we een
Award in voor het beste nieuwe Planetree initiatief en gingen we consequent aan de slag om het
Planetree-concept in zoveel mogelijk communicatie uitingen van de organisatie terug te laten komen:
in beleidsplannen, in jaarverslagen, in een nieuwe componentenkalender en op de diverse websites. In
de interne kaderbrieven voor de begrotingen en jaarplannen van de diverse divisies en afdelingen stelden
we verplicht dat men jaarlijks met minimaal twee nieuwe Planetree-initiatieven moest komen. Welke?
Dat was aan hen zelf!
Daarnaast waren we ook gestart met een groot investeringsprogramma omdat de huisvestingsituatie
daarom vroeg. We gingen dus ook letterlijk aan de slag met het bouwen aan een meer helende omgeving. Bij de invulling en de inrichting daarvan konden we de Planetree uitgangspunten mooi gebruiken.
Cliënten en medewerkers werden ook gevraagd naar hun wensen en voorkeuren. Om kennis en ervaring
op het punt van inrichting verder te professionaliseren is hiervoor een aparte functionaris aangesteld.
In de afgelopen periode hebben we onze activiteiten vooral geconcentreerd op Landgoed De Grote Beek
waar ook de oorsprong van het instituut ligt. Het is een uniek terrein van 117 hectare dat een eeuw geleden afgelegen in het bos lag maar waar nu de stad omheen gebouwd is. In tegenstelling tot de meeste
andere instellingsterreinen in Nederland die allemaal afgebouwd en verkocht zijn hebben we fors in
nieuwbouw en renovatie op het terrein geïnvesteerd. Vanwege de unieke ligging. Zo is een cluster van
forensische gebouwen gerealiseerd die tot de meest moderne in de wereld gerekend kan worden. Hier is
geprobeerd beveiliging en Planetree te combineren. Daarnaast hebben we partnerships gezocht in de
exploitatie van monumentaal vastgoed dat voor de zorg amper te gebruiken was. Hierdoor is een bijzonder project gerealiseerd in het voormalige ketelhuis waar een cateringbedrijf feesten en partijen
organiseert en wij een Belevingscentrum exploiteren en een lunchroom die door cliënten wordt gerund.
Midden op het landgoed is ook een nieuw dorpsplein gecreëerd om het terrein letterlijk een hart te
geven.
Ook voor de organisatie van culturele activiteiten hebben we een aparte functionaris aangesteld. Een
medewerker die als muziektherapeut werkzaam was kwam naar me toe met een compleet uitgewerkt
jaarprogramma dat hij voorbereid had. Hij was zo enthousiast over Planetree dat hij daarmee graag
actief mee aan de slag wilde. Die kans heeft hij gekregen en waargemaakt.
Strategie is consequent zijn
Samen met mijn nieuwe collega bestuurder hebben we consequent en consistent de Planetree gedachte
telkens uitgedragen. In toespraken, in columns, in artikelen en in gesprekken met medewerkers tijdens
werkbezoeken, spreekuren of andere contact momenten. Onze boodschap was en is telkens geweest:
iedere medewerker van huismeester tot psychiater, van secretaresse tot directeur, van boekhouder tot
verpleegkundige kan het verschil maken! Voor die ene cliënt en voor die ene collega! Elke keer maar weer
brachten we de vraag naar voren: Zou ik als medewerker zelf mijn kind of familie hier achterlaten? Zo
niet wat kan ik eraan doen om dat dichter bij te brengen?
We hebben er heel bewust voor gekozen om binnen een reële periode op te gaan voor het label en dan
niet voor een afdeling of een divisie maar voor de organisatie als geheel. We hebben daarmee bewust
druk gezet op het proces binnen de gehele organisatie en die druk hebben we ook bewust erin gehouden. We gaan er met zijn allen voor en dat moet iedereen er ook voor willen gaan.
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PRACTICE WHAT YOU PREACE
Onder het mom van ‘Practice what you preace’ hebben we geprobeerd en dat zal ons niet altijd gelukt
zijn om zoveel mogelijk ook zelf een voorbeeld te zijn voor medewerkers door eigen privileges af te
schaffen zoals een eigen parkeerplaats en door b.v. vrijwillig salaris in te leveren. Het salaris van bestuurders in Nederland was en is namelijk een big issue.
We hebben in het verlengde van Planetree een drietal kernwaarden benoemd en die waarden hebben we
tot de dag van vandaag proberen uit te dragen. Die drie kernwaarden zijn: Aardig, Krachtig en Ondernemend!! En wie wil dat nou niet zijn: Aardig, Krachtig en Ondernemend!
Een ander belangrijk punt is het meer laten blijken van waardering van wat er wel goed gaat. Het benoemen daarvan, het tonen van dankbaarheid daarvoor en het versterken van het trotse gevoel daarover is
van een niet te onderschatten waarde. Daarbij hebben we getracht ook aan te sluiten bij de problemen
van medewerkers in het werk van alledag. Een van die problemen betreft de toenemende administratieve regeldruk. Alles moet geadministreerd worden. Dat kost tijd en ergernis. Dat maakt ook dat mensen
minder tijd aan cliënten kunnen besteden. Dat moet dus anders en daar zijn we dus ook mee aan de slag
gegaan.
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VASTHOUDEN AAN MANAGEMENTPRINCIPES
Management principes die hun waarde in het verleden bewezen hebben zijn en blijven ook bij de
implementatie van Planetree van groot belang.
Ik noem er drie: Allereerst de juiste mensen op de juiste plek. Daar staat of valt alles mee. De samenstelling van de Raad van Bestuur, van de directies en het stafteam is in de afgelopen jaren behoorlijk
gewijzigd en in alle oprechtheid: ik vind ook echt dat we nu heel veel goede mensen op de juiste plek
hebben zitten. En dat geldt zeker voor de twee Planetree-coördinatoren die uitstekend werk hebben
verricht. Op de tweede plaats: jaarlijks iets meer geld overhouden dan dat je uitgeeft! Een goede en
gezonde financiële performance is een ontzettend belangrijke prioriteit. Het geeft zekerheid aan
personeel en het geeft vertrouwen aan banken en financiers. Het derde punt betreft het aanbrengen
van Focus. Je moet als organisatie niet alles willen doen of met alle winden meewaaien. We hebben
gekozen voor de doelgroep mensen met bijzondere psychiatrische problematiek. Die keuze is 100 jaar
geleden gemaakt en die keuze van toen hebben we weer geactualiseerd. Terug naar de bron dus.
Bij de voorbereiding van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2013-2016 hebben we een combinatie
gemaakt van de Balanced Score Kaart en de Planetree principes Betere Zorg, Helende omgeving en
Gezonde Organisatie. Dat heeft geleid tot één kaart met Prestatie-Indicatoren en één kaart met
Kritische succesfactoren en één met de bijbehorende risico’s!
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SAMENWERKING MET DE OMGEVING IS VAN GROOT BELANG
Eindhoven is de hometown van Philips. Het voormalig hoofdkantoor van dit wereldwijde elektronica
concern grenst zelfs direct aan ons Landgoed. Philips is de uitvinder van de gloeilamp en heeft dus veel
licht gebracht in de wereld. Letterlijk het licht zien is voor vele cliënten in de psychiatrie van groot belang.
We zijn naar Philips gestapt en hun het voorstel voorgelegd om samen te gaan werken en gezamenlijk
te gaan investeren in innovatie van de ggz. Dit vanuit de vooronderstelling dat als je in staat bent technologie goed te gebruiken bij mensen die bijzonder stemmings- of prikkelgevoelig zijn je dat ook goed
kan gebruiken om het leven van mensen die dat minder zijn te veraangenamen.
Philips was zeer geïnteresseerd en samen met de Technische Universiteit en een aantal andere bedrijven
heeft dat o.a. geresulteerd in een behoorlijk aantal nieuwe innovaties waaronder de eerste High Care
Unit met ambient experience in de wereld.
De regio Eindhoven is in 2011 uitgeroepen tot de Slimste regio van de wereld. Deze zogeheten Brainportregio kent een bijzondere en succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.
70% van alle chips in de wereld zijn afkomstig uit deze regio. Er is sprake van veel kennistechnologie.
We weten ook dat in regio’s met veel kennistechnologie er ook een hoge prevalentie is van mensen met
autisme. Autisme en dat is ook belangrijk in verband met stigmatisering van psychiatrische cliënten is
hier niet zozeer een gebrek maar vooral ook een kwaliteit. Wij hebben dat gegeven ook uitgebuit door te
communiceren dat deze regio niet alleen de slimste is maar ook de gekste!
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INNOVATIE IS EEN BELANGRIJK SPEERPUNT
Innovatie van zorg is echt in de afgelopen periode bewust tot speerpunt gemaakt. Allereerst omdat
we in de zorg meer met minder moeten doen maar ook om de kwaliteit te verbeteren en het werk
aantrekkelijker te maken voor medewerkers. We hebben een E-Lab ingericht waarin we allerlei vormen
van serious gaming en app ontwikkeling hebben samengebracht en in co-creatie tussen behandelaren,
cliënten en de technische nerds vernieuwing stimuleren. Daarnaast heeft E-Health een behoorlijke
impuls gekregen.
Voordat ik begon bij GGzE was er al veel gedaan aan cliëntparticipatie. Een van de uitvloeisels daarvan is de inzet van ervaringsdeskundigen. Die inzet blijkt in de praktijk heel zinvol en verrijkend. In de
regio is een opleiding voor ervaringsdeskundigen opgezet en we hebben ons voorgenomen om zoveel
mogelijk ervaringsdeskundigen in dienst te gaan nemen. Het mes snijdt aan twee kanten als het gaat
om ervaringsdeskundigheid. Het leidt tot betere en kortere hulp en het biedt nieuw perspectief voor
mensen met een psychiatrische achtergrond! Als dat niet Planetree is!
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VRAGEN SERIEUS NEMEN
Natuurlijk is de implementatie van Planetree niet alleen maar van een leien dakje gegaan. Natuurlijk
waren er ook barrières en waren er vragen en twijfels van medewerkers. Doen we ons werk dan nu niet
goed? We zijn allang Planetree dus waarom is dat nu nodig? Laten ze eerst maar andere zaken regelen
die veel meer nodig zijn! Wat kost dit niet en kunnen we het geld niet beter ergens anders voor gebruiken? De Raad van Bestuur is naar de VS geweest en nu moeten wij opeens anders gaan werken! Die
introductie workshop is voor ons niet nodig! Die oefeningen zijn kinderachtig en overbodig! Ze hebben
weer wat nieuws verzonnen en dan moeten wij zo nodig veranderen!
Logische en begrijpelijke opmerkingen die serieus genomen moesten worden. Dat hebben we geprobeerd te doen. Door die afdelingen en mensen op te zoeken en het gesprek aan te gaan. De gesprekken
met de grootste critici waren het leukste en het meest interessant! Want dan ging het over waar men in
de praktijk tegen aan liep en waar ook aandacht voor moest zijn of komen maar dan ging het ook over
dat professionals moeten oppassen niet teveel over en voor mensen te beslissen.
De early adapters in de organisatie pakten tegelijkertijd de ruimte op die geboden werd om hun eigen
ideeën vorm te geven. Dat leidde tot vele nieuwe initiatieven op de werkvloer. Geleidelijk zag men
Planetree op allerlei manieren in de praktijk letterlijk vorm krijgen en dat maakte dat de kritiek minder
werd en de invulling van Planetree vanzelfsprekender. Directie en management voelden zich uitgedaagd
en zochten en vonden eigen manieren om binnen hun eigen divisie en afdeling het verschil te maken
door methodieken en werkwijzen te introduceren die in het verlengde liggen van de Planetree-filosofie.
Vanuit de leiding van de organisatie hebben we tenslotte ook stelselmatig alle maar dan alle positieve
zaken getracht te koppelen aan de introductie van Planetree. Onder het motto: Blame it on Planetree!
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CIJFERS ZIJN HET BEWIJS
Een bijzonder proces heeft zich voltrokken. Het heeft het werken binnen de GGzE leuker en inspirerende gemaakt! Maar zo vraagt u zich wellicht af: Waar heeft het nu concreet toe geleid? Wat zijn nu
de kengetallen bij de invoering van Planetree bij de GGzE 2009-2014?
Resultaten op gebied van Betere Zorg
Op het gebied van Betere Zorg zien we de volgende resultaten:
• Een stijging 7% van de cliënttevredenheid:
• van 7,04 in 2009 naar 7,5 in 2014
• Het cliëntwaarderingscijfer is niet spectaculair hoog maar moet wel in samenhang gezien worden
met de bijzondere doelgroep. Een substantieel deel van de zorg wordt namelijk verleend in een
gedwongen kader. Ter illustratie: van de 2.043 unieke cliënten die het afgelopen jaar klinisch
opgenomen zijn geweest, is ongeveer de helft gedwongen: 25% strafrechtelijk en 25% civielrechtelijk. Gedwongen wil dus zeggen dat mensen er dus in eerste instantie niet vrijwillig voor
kiezen om bij ons in zorg te zijn. GGzE kent een grote forensische afdeling maar ook een Kliniek
voor Intensieve Behandeling waar cliënten worden opgenomen die in andere psychiatrische
ziekenhuizen uitbehandeld zijn en voor de KIB een last resort is. Vergelijken met andere aanbieders is dus lastig omdat de portfolio van de instellingen erg verschillend is.
• Een stijging 355% op de inzet van het aantal ervaringsdeskundigen
• van 16 naar 61
• een daling 52% aantal gegronde klachten
• van 52 naar 25
• de drempel naar de onafhankelijke klachtencommissie is laag. Daarom zetten we ook steeds in
op bemiddeling voor de officiële behandeling van de klacht. Dit lukte in 2009 in 30 gevallen en in
2013 in 64 gevallen.
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• een daling 29% aantal separaties
• van 1581 naar 1122
• met de ingebruikname van de nieuw High Care Unit is een belangrijke stap gezet om het aantal
separaties nog verder te beperken en korter van duur te laten zijn. In de afgelopen jaren zijn ruim
20 oude separatieruimten gesloten
• 86 nieuwe initiatieven vanuit de werkvloer aangemeld voor de JAK Award
• deze prijs is ingesteld om initiatieven van cliënten en medewerkers voor meer mensgerichte zorg te
stimuleren. Uit die 86 inzendingen zijn 15 nominaties en 4 prijswinnaars naar voren gekomen.
Resultaten op het gebied van Helende omgeving
Op het gebied van Helende Omgeving zien we de volgende resultaten:
• Stijging 43% aantal vrijwilligers
• van 280 naar 400
• het werven van meer vrijwilligers wordt ook sterk ingezet voor cliënten en ex-cliënten. Dit blijkt in
de praktijk haar vruchten af te werpen.
• 150 miljoen geïnvesteerd in verbetering van Vastgoed
• In de afgelopen periode zijn nagenoeg alle gebouwen vernieuwd en aangepast aan de principes
van Planetree. Landgoed De Grote Beek is recentelijk getransformeerd tot een uiterst veelzijdig en
modern psychiatrisch zorgpark voor jong en oud, voor vrijwillig opgenomen maar ook voor zwaar
beveiligde cliënten, voor ambulante behandelingen, voor korte opnames maar ook voor langdurig
beschermde woonsituaties.
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Resultaten op het gebied van Gezonde Organisatie
Op het gebied van Gezonde Organisatie zien we de volgende resultaten:
• Stijging 5% medewerkerstevredenheid
• van 6,8 naar 7,1
• De GGZ in Nederland is behoorlijk veranderd. Er is sprake van een ambulantiseringsbeleid waardoor de druk op de klinische voorzieningen sterk is toegenomen en er veel van medewerkers
gevraagd wordt. Daarbij is het werken voor de moeilijkste doelgroep in de GGZ bepaald niet
gemakkelijk.
• Daling 5% ziekteverzuim
• van 5,3% naar 5,07%
• Dit cijfer was in 2012 4,7 maar is in 2013 weer iets gestegen.
• Forse verbetering Financiële Performance
• Stijging 37% omzet: van € 130 miljoen naar € 178 miljoen
• Stijging 85% weerstandsvermogen: van 13,7% naar 25,3%
• Stijging 20% omzet per fte: van € 81.793,- naar € 98,121,• In 2013 14% meer cliënten geholpen voor 7% meer omzet in vergelijking met 2012
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En ook buiten wordt het gewaardeerd
In de periode 2009-2014 heeft GGzE 16 nationale en internationale prijzen en nominaties gewonnen voor
nieuwe projecten en initiatieven. Deze prijzen hadden betrekking op de inhoud van de zorg, conservering
van monumentaal erfgoed, gastvrijheid, onderzoek en technologische innovatie.
In diezelfde periode hebben we bovendien een aantal zogeheten keurmerken behaald voor de zorgverlening voor onder andere traumazorg, FACT, en TOP GGZ voor forensische jeugd.
Daarnaast hebben we een academische poot ontwikkeld met een aantal landelijke en internationale
significante onderzoekslijnen.

16

Op naar een 8 voor tevredenheid
We hebben met zijn allen in de afgelopen periode mooie stappen gemaakt in de verbetering van de
zorg. Zelfs de grootste pessimist kan moeilijk volhouden dat de introductie van Planetree bij GGzE een
slechte zaak is geweest. Integendeel! Het enthousiasme is sterk toegenomen.
Het label is een mooie erkenning maar bepaald geen einddoel. We gaan door naar de next level. We
hebben de ambitie om de tevredenheid van cliënten en medewerkers naar een nog hoger te tillen.
Over drie jaar moet het gemiddeld cijfer een 8 zijn.

17

EEN PARADIGMASHIFT IS GAANDE
Ter afronding nog een aantal opmerkingen over de GGZ in Nederland. Er is sprake van een paradigma
shift. Het zijn voor een deel ontwikkelingen in de samenleving, voor een deel ontwikkelingen binnen de
GGZ en voor een deel ontwikkelingen binnen organisaties. Het betreft de volgende ontwikkelingen:
•
•
•
•

de overgang van een nanny state naar een Civil Society (participatiemaatschappij);
de overgang van syndroom naar symptoom;
veel belangrijker rol voor herstelondersteuning;
naar een nieuw besturingsconcept voor organisaties.

De overgang van zorg naar meer participatie betekent dat de eigen kracht van de client en zelfmanagement meer leidend gaat worden. En dat de scope van psychische gezondheid breder zal worden en
gericht zal zijn op psychische en lichamelijke gezondheid. Van behandeling van specifieke ziektebeelden
naar meer het aanleren van vaardigheden en in de kracht zetten van mensen. Andere personen in de
omgeving zullen ook meer een rol moeten gaan spelen. Klantbeleving wordt ook voor financiers veel en
veel belangrijker. We gaan steeds meer van Meetbaar naar Merkbaar!
Dit past uitstekend in de Planetree-filosofie.

Het laatste punt betreft de overgang naar een ander besturingsconcept van organisaties. Er zal ingezet
worden op ook meer eigen regie voor medewerkers. Dat zal door vertaald worden naar meer zelforganisatie en zelfsturing. Met als achtergrond dat de medewerkerswaarde en tevredenheid hoger wordt.
De klassieke organisatie principes zullen deels vervallen en bijgesteld moeten worden. Er zullen meer
netwerkorganisaties ontstaan die het systeemdenken in organisaties meer gaat vertalen naar de eigenlijke Bedoeling van de organisatie. “Waarvoor is deze organisatie nu opgericht en staat deze bedoeling
nog steeds voorop ? Dat betekent veel minder centrale overhead en veel meer decentrale verantwoordelijkheid!
Planetree maakt het verschil
We zien dus dat de Planetree-filosofie heel goed past in de paradigmashift die in de ggz maar ook in
andere zorgsectoren al gaande is. Planetree is dus meer dan meer mensgerichte zorg in een helende
omgeving! Planetree is dus ook een belangrijke stimulator van een meer effectieve, efficiëntere en meer
innovatieve zorg.
Planetree maakt dus niet alleen het verschil voor mijn overleden schoonvader, voor die ene collega maar
ook voor de hele zorgsector!!

De dominante positie van de DSM, het diagnosesysteem in de GGZ, zal worden aangetast. Het is in
Nederland in feite ook geen diagnosesysteem maar een classificatiesysteem dat toegang biedt tot de
financiering. Het gedetailleerde systeem beschrijft eindstadia van ziektebeelden maar niet de verschillende voorstadia en achterliggende oorzaken. We zullen ons meer moeten gaan focussen op klachten
en symptomen. De nadruk in de behandeling zal verschuiven van syndroom naar behandeling van het
symptoom, van focus op stoornis naar focus op gedrag. Dit zal ook de kwaliteit van bestaan van de cliënt
verhogen. En ook dat past uitstekend in de Planetree-filosofie.

Planetree makes the difference
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PLANETREE MAAKT HET VERSCHIL

