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1. INLEIDING 
 
Aan de lezer  
Corona heeft cliënten, ouders/verwanten en medewerkers begin en eind van 2021 in zijn greep 
gehouden. In de tussenliggende periode ging de wereld weer open. Het virus leek af te nemen, mede 
door de beschikbare vaccins, maar laaide in het najaar weer op. Een grote tegenvaller! We waren en 
zijn behoorlijk Coronamoe. Ondanks dat Corona binnen PSW relatief weinig ernstig zieken en  
overlijdens heeft veroorzaakt, is de impact van het virus op cliënten en hun familie en op 
medewerkers enorm geweest. Maar hoe moeilijk het soms ook was om te leven met de werkelijkheid, 
toch hebben we de moed erin gehouden, met grote betrokkenheid bij onze cliënten en met de focus 
op hun welzijn. Medewerkers hebben elkaar waar mogelijk vaak gesteund. We hebben polarisatie 
rondom virus en beleid buiten weten te houden. Corona heeft vaak het beste in ons bovengehaald! 
 
Behalve Corona waren er veel andere uitdagingen. In 2020 hadden we het strategisch meerjarenplan 
vastgesteld. Een ambitieus plan om PSW toekomstbestendig te maken. Groot punt van zorg daarbij is 
de krappe arbeidsmarkt, die echt vraagt om anders denken en creatieve oplossingen. Een masterplan 
HR staat bovenaan de prioriteitenlijst van PSW. 
Er was niet altijd voldoende energie en tijd voor de implementatie. Ook hier zat Corona ons behoorlijk 
in de weg. We zijn zo goed mogelijk doorgegaan, maar hebben niet kunnen voorkomen dat we 
vertraging hebben opgelopen. Nieuwe paden inzetten, vraagt om ideeën delen, praten en luisteren, 
afstemmen, op alle niveaus in de organisatie en daarbuiten. Fysieke afstand, beperkingen in het 
aantal aanwezigen, mondkapjes en beeldbellen helpen daar niet echt bij. Desondanks hebben we op 
veel ontwikkellijnen stappen gezet, zoals in dit verslag te lezen is. Daarmee kunnen we voort in 2022. 
 
In Noord-Limburg ging een nieuwe aanbestedingsronde van start. Een bonte lappendeken van 
trajecten en percelen en eisen. Daarnaast liepen er ook enkele aanbestedingen in Midden-Limburg en 
de Westelijke Mijnstreek. Een enorme klus, die met groot succes is geklaard. PSW heeft alles waarop 
is ingeschreven, gegund gekregen. Dat zegt iets over onze inspanning, maar meer nog over het 
vertrouwen dat gemeenten geput hebben uit de inhoud van onze inschrijving, namelijk dat PSW 
gemotiveerd is om “anders te werken”. 
 
En dan was er ook nog de (dreigende) wateroverlast in juli in Roermond/Herten. Dat vroeg in korte 
tijd voorbereidingen voor een mogelijke evacuatie. Kant en klare protocollen lagen er niet, maar de 
crisisorganisatie werkte uitstekend. Wat achteraf vooral overheerst, is het gevoel van saamhorigheid 
en daadkracht: samen zaken oppakken. Als het moet, doen we op niemand vergeefs een beroep. 
 
Terugkijkend hebben we het goed gedaan! Daar wil ik iedereen hartelijk voor bedanken! We hebben 
vaak complimenten gekregen; van de huisarts die betrokken was bij het vaccineren van onze cliënten 
en ons een mail stuurde hoe zeer hij onder de indruk was van de bejegening van de cliënten door de 
begeleiders; van de voorzitters van de RvT en de CCOVR in PSW Nieuws; van individuele 
ouders/verwanten. We hebben ook kritiek gehad en dat trekken we ons aan. We nemen alle 
ervaringen mee. Ook van het afgelopen jaar kunnen we weer leren!  
 
We hebben 2021 afgesloten in grote onzekerheid, zonder kerstvieringen en 
nieuwjaarsbijeenkomsten, maar met goede voornemens. We blijven doen wat we het beste kunnen: 
bieden van goede kwaliteit zorg en ondersteuning aan onze cliënten! Gesterkt door de betrokkenheid 
van onze medewerkers en trots op hun inzet, kijk ik met vertrouwen naar de toekomst. 
Op naar betere tijden! 
 
Stephan Bodde, bestuurder 
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HOOFDSTUK 2: BEWEGING IN DE SAMENLEVING        
Externe trends / ontwikkelingen 
  
Arbeidsmarkt 
De situatie op de arbeidsmarkt heeft grote gevolgen voor de gehandicaptenzorg. Minder mensen 
kiezen voor werken in onze sector en het aantal vacatures neemt toe. Het probleem zal de komende 
decennia niet minder worden, met name vanwege de vergrijzing, en vraagt om een brede aanpak 
waarin overheid, verzekeraars, investeerders/bedrijfsleven en burgers samen optrekken en over de 
eigen schaduw heenstappen. Mensen werven en vasthouden is van cruciaal belang, naast anders 
organiseren en toepassen zorgtechnologie. 
 
Passende Zorg 
Behoud van goede, betaalbare zorg die voor iedereen toegankelijk is, vraagt om andere keuzes. Niet 
zozeer bezuinigen, maar de zorg anders organiseren zodat het beschikbare geld doelmatiger en 
daarmee beter kan worden besteed. Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) 
hebben eind 2020 een “Advies Samenwerken aan passende zorg” uitgebracht. Passende Zorg is 
doelmatige, waardegedreven en effectieve zorg, zet in op gezondheid in plaats van ziekte (positieve 
gezondheid), komt samen met de cliënt/patiënt tot stand en wordt dichtbij georganiseerd.  
Passende zorg is opgenomen in het regeerakkoord en voortaan richtsnoer voor het pakket aan zorg 
en de bekostiging van zorg; en ook voor het toezicht op zorgaanbieders en verzekeraars. 
Het advies van Zorginstituut Nederland en Nza heeft met name betrekking op de curatieve zorg. 
Voor de care, waaronder gehandicaptenzorg en ouderenzorg, wordt een vertaalslag gemaakt.  
 
Wlz 
Ook het Zorgkantoor VGZ wil meer sturen op Passende Zorg, met de focus op doelmatigheid, 
innovatie en kwaliteit. Voor de zorginkoop voor 2022 konden zorgaanbieders plannen indienen en 
daarmee een opslag van twee keer 0,2% op het basistarief van 95,8% van het Nza tarief “verdienen”.  
 
Sociaal domein 
Het sociaal domein kampt met toenemende zorgvragen en financiële tekorten. Desondanks komt de 
transformatie maar langzaam op gang. Het landelijk beeld wisselt sterk en ook in Limburg zien we 
een veelheid aan procedures, trajecten, percelen en segmenten in het aanbestedingslandschap. 
Noord Limburg loopt voorop, met een aanbesteding die inzet op meerjarenafspraken met een 
beperkt aantal aanbieders. Midden-Limburg heeft een nieuwe manier van inkopen uitgesteld. 
Uitzondering is Roermond, waar de sociale basis en de Wmo worden gegund aan één partij voor 5 
jaar (met mogelijkheid tot verlening van 5 jaar).  
 
Digitalisering/technologie 
De mogelijkheden van digitalisering en technologie nemen in ras tempo toe. Toepassing in het 
primair proces en de ondersteunende diensten kan het gebrek aan medewerkers compenseren en 
kwaliteit van zorg en ondersteuning bevorderen. 
 
Regeldruk versus regelarm 
Terugbrengen van de regeldruk zal de doelmatigheid vergroten en het werkplezier van medewerkers 
bevorderen. Ondanks goede voornemens om de regeldruk terug te brengen, lukt dit bijna nergens. 
Wat er aan de ene kant afgaat, door verschillende hoopvolle initiatieven, komt er andere kant bij, 
onder meer door aanbestedingen, wet- en regelgeving en controlemechanismen. 
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HOOFDSTUK 3: BEWEGING PSW: ONTWIKKELINGEN, ERVARINGEN EN RESULTATEN 
 
3.1 Corona  
Corona heeft ook in 2021 een grote impact gehad op cliënten, ouders/verwanten, medewerkers en 
teams. PSW kende begin 2021 net als de rest van Nederland ingrijpende maatregelen. Het aantal 
positief geteste cliënten en medewerkers steeg tot boven de aantallen in de eerste golf. PSW kreeg 
te maken met enkele uitbraken in de organisatie. Voor zover wij weten, heeft Corona gelukkig 
relatief weinig ernstige ziektebeelden of erger veroorzaakt. Het verzuim liep op, deels gerelateerd 
aan Corona, en zorgde voor bezorgdheid over de bezetting bij verdere verspreiding van het virus. 
Binnen PSW werd een Corona flexpool ingevoerd, waardoor collega’s uit andere sectoren konden 
worden ingezet op plekken waar de druk te groot werd. 
In de maanden erna groeide het optimisme. Vaccins kwamen beschikbaar, hoewel onze cliënten en 
medewerkers later aan de beurt kwamen dan gehoopt. De maatregelen zijn binnen PSW van kracht 
gebleven tot alle cliënten en medewerkers de kans hadden gehad om zich te laten vaccineren. 
Richting zomer ging de samenleving stap voor stap weer open. Het verzuim stabiliseerde rond de 
6,5%. Maar Corona doofde niet uit en de Deltavariant deed in Nederland zijn intrede. Desondanks 
kende PSW in deze periode weinig besmettingen, vermoedelijk ten gevolge van de hoge 
vaccinatiegraad onder cliënten en medewerkers. Binnen PSW werden, in navolging van landelijk 
beleid, versoepelingen doorgevoerd. Het verzuimpercentage bleef in de zomer op ruim 6%, maar liet 
geen daling naar het niveau van voor Corona zien. In september werden alle maatregelen beëindigd. 
Na een relatief rustig verlopen zomer nam het aantal positieve besmettingen in het najaar weer toe, 
met een forse versnelling in november. Zoals overal in de zorg steeg het verzuim ver uit boven onze 
norm (8,5% in november en tegen de 10% in december). Daarnaast waren medewerkers niet 
inzetbaar vanwege verplichte quarantaine. De bezetting stond op verschillende plaatsen weer 
behoorlijk onder druk. In november werden nieuwe maatregelen van kracht en werden de Corona 
flexpools van PSW in de regio’s weer in werking gesteld. Ook stafmedewerkers werden opgeroepen 
zich hiervoor te melden en velen hebben daar gehoor aan gegeven. Het continuïteitsplan lag klaar, 
maar hoefde in 2021 uiteindelijk niet te worden gevolgd.   
  
Medewerkers en teams van PSW hebben hun uiterste best gedaan om passende zorg te blijven 
realiseren. Een lockdown zoals in 2020 hebben we niet ingevoerd en ook dagbesteding en 
ambulante zorg zijn doorgegaan, maar we hebben lang niet altijd de zorg kunnen bieden zoals we 
wilden. Op- en afschalen van maatregelen zijn besproken met de klankbordgroepen en waar aan de 
orde met individuele cliënten en hun ouder/vertegenwoordiger, en zorgvuldig doorgevoerd. Waar 
ruimte kwam, hebben we die genomen. Waarbij we steeds op zoek zijn geweest naar een goede 
balans tussen behoefte aan meer bewegingsvrijheid versus veiligheid van cliënten en medewerkers. 
Zoals altijd in onze zorg, betekende dat maatwerk. 
 
Punt van aandacht en zorg is de impact op langere termijn. Verschillende medewerkers kampen met 
“long Covid”. Daarnaast kunnen ook de langdurige bezorgdheid en druk op teams en medewerkers 
nog langere tijd doorwerken. Dat vraagt om een goede nazorg.  
 
3.2 Strategisch meerjarenplan 2020 – 2024 
In 2021 is het strategisch meerjarenplan uitgebracht: “Blijven wie we zijn; door te veranderen”.  In 
het meerjarenplan zijn 6 strategische ontwikkellijnen benoemd. Ontwikkelingen en resultaten uit 
2021 worden in dit jaarverslag geordend volgens deze 6 ontwikkellijnen.  
Het strategisch meerjarenbeleid wordt regelmatig herijkt. Daarbij wordt vooral gekeken naar 
externe ontwikkelingen. Wat vraagt de samenleving van ons en stelt de gekozen koers ons daartoe 
in staat.   
Tijdens een (digitale) MT tweedaagse in december 2021 is het strategisch plan onder de loep 
genomen. Visie en hoofdlijnen zijn passend. Wel zijn er bijstellingen nodig op het gebied van 
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prioritering, waarbij duurzaam personeelsbeleid bovenaan staat, gezien de situatie op de 
arbeidsmarkt. Daarnaast worden ook binnen andere ontwikkellijnen nadrukkelijker prioriteiten 
vastgesteld, zoals op het gebied van nieuwe zorgproducten en meer verbinding van strategie en 
zorgtechnologie. Begin 2022 wordt de herijking geformuleerd.  
  
Implementatie strategie: portfolio- en projectmanagement 
Het strategisch meerjarenplan is geformuleerd vanuit een maatschappelijke opdracht en een grote 
ambitie, primair gericht op de mensen die onze ondersteuning vragen. Daartoe zijn verschillende 
ontwikkellijnen uitgezet, met daarbinnen veel grote en kleine opdrachten/onderdelen. Om beter te 
kunnen prioriteren én om trajecten af te ronden en te borgen (pdca cyclus), is een aanvang gemaakt 
met werken op basis van een portfolio- en projectmanagement. 
 
3.3 Strategische ontwikkellijn: Producten en diensten 
 
Verkoop van PSW producten en diensten: Wlz en sociaal domein 
PSW heeft voor de verkoop van Wlz zorg verschillende plannen ingediend bij het Zorgkantoor VGZ. 
Het ging daarbij om al bestaande plannen. PSW wilde hiermee vooral laten zien welke initiatieven 
we in gang hebben gezet, in antwoord op de maatschappelijke opdracht om passende zorg te (gaan) 
bieden.  
PSW heeft in het sociaal domein ingeschreven op alle domeinen en percelen waar onze organisatie 
passende zorg kan (gaan) bieden, waar aan de orde samen met andere organisaties. Alle 
inschrijvingen hebben een gunning als resultaat. Het gaat in (bijna) alle gunningen om 
meerjarencontracten. Dat geeft onze organisatie de tijd en gelegenheid te bouwen aan passende 
zorg en onze visie waar te maken in de praktijk. PSW heeft een implementatieteam ingericht en een 
tijdelijke “projectmanager nieuwe dienstverlening” aangenomen.  
 
Ontwikkeling “woonplein” 
In antwoord op veranderende vragen van mensen met een beperking ontwikkelt PSW meer 
diversiteit in woonvormen, met daarbij begeleiding die past bij de mate van zelfredzaamheid van de 
bewoner. Medio 2020 is besloten de ontwikkeling van dit “woonplein” projectmatig aan te pakken 
en is een opdrachtformulering gemaakt. In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor: een 
woonwensonderzoek onder cliënten en ouders; appartementenlocaties in Venlo en Roermond; 
ontwikkeling van tiny houses in Weert; en breder: ontwikkelen van nieuwe woon/leef/werk 
concepten. Ook de nieuw te ontwikkelen logeer- en woonconcepten voor Junior behoren tot het 
woonplein van PSW (zie ook 3.4 Innovatie en Technologie). 
 
Nieuwe Woonbegeleidingscentra (WBC’s) 
WBC’s blijven een belangrijk onderdeel van het PSW woonplein. In 2021 gingen twee nieuwe WBC’s 
van start: WBC Korenhuys in Sevenum en WBC Parklaan in Reuver. In Meijel is de start van de bouw 
van een nieuw WBC voorbereid. WBC Echt wordt doorontwikkeld met een nieuwe woongroep. De 
bouw heeft vertraging opgelopen vanwege uitstel van vergunningen. 
Ook vanuit de Westelijke Mijnstreek krijgt PSW vragen van ouders voor woonzorg. PSW verkent 
deze vragen in relatie met de ontwikkeling van nieuwe woon/werk/leef concepten en de 
arbeidsmarktsituatie; en gaat hierover in afstemming met eventuele samenwerkingspartners. 
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Zorg voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) 
Vanuit onze kwaliteitsvisie heeft PSW de zorg voor mensen met een EMB onder de loep genomen. 
Uitgangspunt is kwalitatief goede zorg (blijven) leveren, waar alle betrokkenen tevreden over zijn en 
die binnen de financiële kaders past. Resultaten in 2021 waren onder meer: 

 Binnen de kaders van een PSW brede “kapstok” zijn/worden in 2021 en begin 2022 per 
locatie plannen gemaakt voor doorontwikkeling van kwaliteit en bedrijfsvoering. Daarbij is 
ook gekeken naar welke specialistische ondersteuning en medische zorg nodig zijn. 

 De pilot Reuver is beëindigd. De werkwijze wordt voortgezet als reguliere werkwijze: vanuit 
wonen en dagbesteding in één team zorg bieden om “een mooie 24 uur” te realiseren. 

 Ook op andere locaties waar cliënten wonen en dagbesteding krijgen, zoals Weert en 
Sevenum, werken deze sectoren nadrukkelijker met elkaar samen. 

 Doorontwikkeling van OZC Heikei in Haelen. 
 
Zorg voor ouder wordende cliënten 
Net als bij de groep mensen met een EMB wil PSW nog beter aansluiten bij het levensritme van 
senioren. Waar het op basis van zorgvraag aan de orde was, heeft PSW “advanced care” ingezet, om 
goed voorbereid te zijn op de laatste levensfase van individuele mensen. In de praktijk blijkt het niet 
gemakkelijk te zijn gesprekken hierover te voeren. Medewerkers worden hierin geschoold.  
 
Methodiek familiezorg  
Belangrijke waarde van PSW is het werken in de driehoek. De methodiek “Familiezorg” is hierbij 
helpend. Een deel van de medewerkers wonen is in 2021 geschoold. In 2022 wordt de scholing 
voortgezet en worden medewerkers opgeleid in de expertiserol om teams te kunnen ondersteunen 
bij vraagstukken rondom relationeel en systemisch werken. 
 
PSW Werk en Dagbesteding 
PSW Dagbesteding en Werk is van oudsher een dynamische sector waar sterk wordt ingestoken op 
(sociale) innovatie. PSW heeft een interne kandidaat benoemd voor de vacante functie van manager, 
Bianca Steeghs. De benaming van de sector is bijna onopgemerkt omgedraaid in Werk en 
Dagbesteding. Dit vanuit de overtuiging dat het onze opdracht is voor elke cliënt voor wie dat 
enigszins mogelijk lijkt, te zoeken naar werk of arbeidsmatige dagbesteding. Voor cliënten EMB 
investeren wij in waardevolle en zo inclusief mogelijke dagbesteding. 
 
In de Corona periode hebben cliënten die bij PSW wonen, dagbesteding in het WBC gehad. Een deel 
van hen blijkt te gedijen onder één of meer dagen thuis blijven en daar een rustige dagbesteding op 
maat krijgen. Het aantal cliënten Werk/Dagbesteding is in 2021 gestabiliseerd. De afname van de 
eerdere groei is deels veroorzaakt doordat cliënten na de lockdown niet meer terug (kunnen) 
komen; en doordat sommigen van hen liever minder dagen naar de dagbesteding komen. 
Bovengenoemde ontwikkelingen zijn een leerpunt voor PSW: nog beter kijken wat passend is voor 
individuele cliënten en inzetten op individuele arrangementen. 
 
Corona heeft de ontwikkelingen in de sector vertraagd, met name doordat cliënten niet naar hun 
werk of dagbestedingslocatie konden gaan. Toch zijn er in 2021 onder meer de volgende concrete 
initiatieven opgezet en doorontwikkeld. 

 In Sevenum zijn cliënten van PSW begonnen in Equestrian Centre de Peelbergen de 
Peelbergen; zij werken in de horeca en in het groen. Een nieuwe mogelijkheid voor 
participatie. 
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 In Midden-Limburg is een nieuwe pilot “waardevol werk” met onder meer Westrom, gericht 
op simpel switchen van cliënten tussen vormen en niveaus van werk/dagbesteding. Ook met 
de Risse loopt een dergelijk project in de regio Weert/Nederweert. 

 In Noord-Limburg heeft PSW KanDoen Venlo gegund gekregen; samen met gemeente en 
andere organisaties kan PSW participatie en beschut werk hier doorontwikkelen. 

 In Noord-Limburg heeft PSW Participatie Collectief gegund gekregen. Samen met de andere 
2 contractanten (Rendiz en Qwyl Coaching) kan PSW zorgen voor een goede regionale 
dekking mbt groepsgewijze arbeidstoeleiding, middels groepsbegeleid werken en onze 
trainingsteams.  

 In Venlo en Echt Susteren is gestart met een trainingsteam, waarin cliënten bij verschillende 
bedrijven kunnen werken/leren en inzicht krijgen in hun competenties en van daaruit 
kunnen doorstromen naar passend werk. In 2022 komt er een trainingsteam in Venray.  

 Een aantal cliënten heeft geleerd zelf te bellen en facetimen. Dit maakt dat zij zelfstandiger 
kunnen werken, zonder dat begeleiding direct beschikbaar moet zijn. 

 
Junior en Thuis 
Werving en selectie van een manager Junior en Thuis heeft eind 2021 geresulteerd in de benoeming 
van Ernst-Jan Meerbeek. Hij brengt veel ervaring uit het sociaal domein mee. 
 
In 2021 zijn aan PSW veel aanbestedingen in de domeinen Jeugd en Wmo gegund. Bij de meeste 
percelen kan PSW voortbouwen op bestaande zorg- en dienstverleningsvormen. Daarnaast zijn er 
met name bij Junior ook nieuwe percelen (logeren- en kleinschalige woonvormen, en kind terug naar 
school) die meer implementatiekracht vragen. We kunnen hier wel voortbouwen op kennis en 
expertise inzake jeugd met een beperking en zoeken hierin samenwerking met andere partijen. 
 
Doorontwikkeling Westelijke Mijnstreek   
PSW is al een aantal jaren aanwezig in de Westelijke Mijnstreek, met de focus op begeleid werk en 
dagbesteding. In deze regio werken Junior, Thuis en Werk intensief samen om tot integrale 
ondersteuning te komen. 2021 stond voor verdere doorontwikkeling: 

 In en vanuit het Fortuna stadion in Sittard krijgt een groeiend aantal cliënten een passende 
vorm van werk/dagbesteding. Midden in de maatschappij en met directe meerwaarde voor 
ondernemers die gevestigd zijn in en om het stadion. In 2021 is hier de start voorbereid van 
een brancheopleiding “Facilitaire dienstverlening voor mensen met een beperking”. Twee 
begeleiders zijn opgeleid tot trainers. De opleiding is in 2022 gestart. 

 Cliënten werken op verschillende plekken in het winkelcentrum in Beek; en in het Integraal 
Kindcentrum in Sittard (Sjtadssjool, Tovertuin en de Baander). 

 Vanuit het (speciaal) onderwijs stromen cliënten door naar (stage)plekken voor werk / 
dagbesteding met begeleiding van PSW.   

 PSW zoekt naar mogelijkheden en invulling van samenwerking in verschillende combinaties 
met Levanto, Novizorg, Radar, Pergamijn, Zuyderland en Mik PIW. Concreet initiatief is het 
project Werkmaten PSW, Levanto, Novizorg en Radar. 

 
Behandeling  
Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaker bekend met psychische klachten dan andere 
mensen. Vanwege hun beperking kunnen zij hiervoor veelal niet terecht bij reguliere behandelaars 
of heeft de behandeling niet het gewenste resultaat. De gedragskundigen van PSW bieden binnen de 
Wlz en PSW Junior verschillende kortdurende behandelingen. In 2020 en 2021 liep een pilot samen 
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met Vincent van Gogh voor ggz behandeling. Vanwege het succes van deze samenwerking en de 
toename van het aantal vragen is afgesproken deze samenwerking in 2022 uit te breiden. 
 
PSW biedt zorg in het kader van de WLZ zonder behandeling. Cliënten staan op naam ingeschreven 
in een huisartsenpraktijk en kunnen via hun huisarts gebruik maken van AVG poli’s. Desondanks is 
behandeling voor deze groep cliënten een punt van zorg voor ouders en PSW. Een beperkt deel van 
de huisartsen voelt zich niet in staat tot het adequaat invullen van adequaat hoofdbehandelaarschap 
en AVG ondersteuning blijft moeilijk te organiseren. Bij een huisartsenpraktijk in Reuver wordt ter 
consultatie en ondersteuning een AVG arts van Pergamijn ingezet. PSW zet actief in op 
samenwerking met de andere VG organisaties voor AVG zorg voor alle cliënten binnen Limburg. 
 
3.4 Strategische ontwikkellijn: Innovatie en digitale technologie 
 
Innovatie 
Belangrijke ontwikkellijn in het strategisch meerjarenplan van PSW is: innovatie en technologie. De 
afgesproken programmatische aanpak van innovatie heeft onder meer door Corona, het terugtreden 
van de programmamanager en het afscheid van de zorgmanager met de portefeuille innovatie 
vertraging opgelopen. Toch zijn er stappen gezet, zoals te lezen is in dit jaarverslag. In 2022 en 
volgende jaren krijgt innovatie hernieuwde aandacht. 
 
Ontwikkelen nieuwe woon/leef/werkconcepten 
De veranderende wereld vraagt van PSW nieuwe woon/leef/werkconcepten. Vanwege de 
veranderende vragen van de samenleving, onze visie op inclusie van burgers met een beperking in 
wijk en dorp; en ook met het oog op de krappe arbeidsmarkt. PSW heeft eind 2021 samen met 
Catapull een verkenning gedaan naar samenwerking. Catapull is de creatieve tak van PIDZ, een 
uitzendorganisatie in de zorg die samenwerkende organisaties wil ondersteunen bij innovatie. Uit de 
eerste verkenning met Catapull zijn 2 concepten voor “snelle startups” gekomen: Room-it, een 
concept waarbij studenten en mensen met een beperking in één gebouw leven; en Kanguroe, dat 
gericht is op een andere manier van dagbesteding. Wordt vervolgd in 2022. 
 
Strategisch meerjarenplan ICT 
ICT heeft een belangrijke rol bij de implementatie innovatie en technologie. In 2021 is een visie en 
meerjarenplan ICT verschenen, waarin het toekomstperspectief en een routekaart zijn vastgelegd. 
Op de verschillende onderdelen is de implementatie op onderdelen gestart. 
 
Bijdragen ICT 
Belangrijke bijdragen bij innovatie, nieuwe initiatieven en “anders werken” in 2021: 

 Beeldbellen (en andere technologie) integreren in het zorgproces en ontwikkelen denktank 
Vicasa (mn Junior en Thuis).  

 Overzetten van het grootste deel van de organisatie voor de kantoorfuncties opslaan/delen 
bestanden en chatfuncties naar MS Teams (in 2020 was beeldbellen al breed ingevoerd). 

 Realiseren van domotica in nieuwe woonlocaties en rondom individuele cliënten. 
 Realiseren ECD voor Vijf (systeem, wetgeving, privacy); hetzelfde geldt voor HeiKei 
 Implementeren Afas. 

 
Methode Ract  
Binnen PSW Thuis is in twee teams in Midden-Limburg een pilot gestart met Ract (Resource Groep 
Assertive Community Treatment), een innovatieve methode om de samenwerking tussen formele en 
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informele steunsystemen te verbeteren. Teams hebben scholing gekregen; de methode is geland. In 
2022 wordt deze verder verspreid en uitgedragen.  
 
Vastgoed en duurzaamheid 
PSW ziet duurzaamheid als een breed begrip, gebaseerd op de 3 P’s: People, Planet, Profit. PSW 
werkt aan de duurzaamheidsdoelstellingen in eigen tempo, zonder ad hoc beleid en met oog voor 
een verantwoorde inzet van zorggeld. De ambitie heeft vier aspecten: voldoen aan wet- en 
regelgeving; inspelen op toekomstige eisen; een gezond en veilig gebouw is net zo duurzaam als een 
lage energierekening; duurzaamheid moet rendabel zijn en goed voor de gebruiker en positief voor 
het milieu. 
Duurzaam zorgvastgoed is voor PSW een voor de hand liggende start naar duurzaamheid. PSW had 
in 2020 een vastgoedvisie uitgebracht. In 2021 is in vervolg hierop een routekaart naar duurzaam 
zorgvastgoed uitgezet.  
Naast duurzaam vastgoed investeert PSW in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook hier 
richten we ons op de 3 P’s, waarbij People een belangrijke is voor PSW. Inclusiviteit is hier het doel. 
Gemeenten vragen van zorgaanbieders een plan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
duurzaamheid en een 0-meting van de huidige stand van zaken. PSW werkt hieraan vanuit visie en 
ambitie. 
 
3.5 Strategische ontwikkellijn: Samenwerking 
De externe omgeving vraagt van zorgorganisaties samenwerking ten behoeve van “passende zorg”. 
In 2021 is met wisselend succes veel geïnvesteerd in nieuwe samenwerkingen en doorontwikkeling 
van reeds bestaande. Sommige vormen van samenwerking zijn ontstaan of komen tot stand op basis 
van een gedeelde visie. Partners delen de overtuiging van meerwaarde van samenwerking en willen 
daadwerkelijk de krachten bundelen. Voorbeelden van succesvolle samenwerkingspartners zijn De 
Zorggroep, Vigo, Sterker.kom en Onderwijszorggroep Buitengewoon. 
 
PSW heeft een afwegingskader opgesteld. Het belangrijkste, harde criterium voor samenwerking is 
dat de samenwerking ten goede komt aan huidige en toekomstige cliënten. Naast de hieronder 
benoemde samenwerkingen, is PSW betrokken bij vele lokale samenwerkingen.  
 
Samenwerking in Vijf  
Als consortium met de naam Vijf heeft PSW samen met De Zorggroep, Vincent van Gogh (Vigo) en 
Wel.kom (Sterker) ingeschreven op de aanbesteding van de gemeente Roermond voor de sociale 
basis en de Wmo. Medio 2021 heeft Vijf hiervoor de gunning verworven, als enige partner van de 
gemeente in deze domeinen voor een periode van vijf Jaar. Met ingang van 1 januari 2022 is Vijf een 
zelfstandige organisatie, met de vier moederorganisaties als aandeelhouders. 
 
Samenwerking VG-LG aanbieders regio   
Acht Limburgse organisaties voor mensen met een beperking (Daelzicht, Dichterbij, 
Koraal, Pergamijn, PSW, Radar, SGL en WonenPlus) hebben de handen in elkaar geslagen om vier 
grote thema’s in samenwerking op te pakken: expertise, arbeidsmarkt, hogere ZZP’s en Technologie 
& Data. In 2021 is gestart met “Technologie & Data”. PSW en Daelzicht zijn de trekkers van dit 
thema. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke koers op het gebied van Technologie & Data in de 
Limburgse gehandicaptenzorg. Onlangs is ook Zorgkantoor VGZ betrokken. 
Binnen de context van de Limburgse gehandicaptenzorg kijken Pergamijn, PSW en Radar naar 
samenwerking in de keten voor mensen met een verstandelijke beperking. 
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Samenwerking PSW en Land van Horne 
PSW en Land van Horne (VVT) hebben een kleinschalige woonvorm opgezet voor de ouder 
wordende cliënt met dementie. Het team wordt gevormd door medewerkers van beide organisaties, 
die ieder hun specifieke kennis en expertise meebrengen. Eind 2021 is het besluit hiertoe genomen. 
In het 2e kwartaal van 2022 gaat de woonvorm van start in een locatie van Land van Horne. 
In Weert gaan PSW en Land van Horne samen dagbesteding voor oudere cliënten beginnen.  
 
PSW en Spring: BSO +  
PSW werkt samen met Spring, een organisatie voor reguliere kinderopvang, met als doel kinderen en 
jongeren meer thuis nabij opvangen en ondersteuning bieden. Partners gaan nieuwe concepten voor 
BSO+ en vakantieopvang ontwikkelen en uitvoeren. In 2021 hebben de organisaties daarvoor een 
visiedocument vastgesteld, op basis waarvan zij gaan werken. 
 
Nieuw onderwijs/zorgcentrum 
PSW, Onderwijsgroep Buitengewoon en Adelante ontwikkelen een nieuw onderwijs/zorgcentrum in 
de Ulingshof in Venlo. De drie organisaties werken al samen in het OnderwijsZorgCentrum Heikei in 
Haelen. De samenwerking in Venlo is gebaseerd op dezelfde visie als bij de HeiKei: alle kinderen 
hebben recht op goed onderwijs en goede zorg. In de Ulingshof zijn Onderwijsgroep Buitengewoon 
en Adelante al gehuisvest met onderwijs en een medisch kinderdagverblijf. PSW zal aansluiten met 
een ontwikkelingsgroep, vakantieopvang en OSK (ondersteuning bij school en kinderopvang). 
 
Combinatie Beschermd Wonen en Dagbesteding complex meervoudig 
Rondom Beschermd Wonen ligt een stevige transformatie opdracht, met als doel: maatwerk voor de 
individuele cliënt: wonen in een beschermde situatie, maar niet (standaard) gericht op 24 uurszorg. 
Die beweging sluit goed aan bij de ambities van PSW voor het “woonplein”.  
PSW heeft in combinatie ingeschreven voor de aanbesteding in Noord- en Midden-Limburg (PSW, 
Vincent van Gogh (VIGO), Zorggroep, Bijzonder Jeugdwerk (BJ/VIGO), Buro Andersom, 
Zelfregiecentrum) en is gegund. De verschillende partijen werken in wisselende combinaties nu 
reeds samen. 
Dezelfde combinatie heeft ingeschreven voor Dagbesteding complex meervoudig in Noord-Limburg 
en is ook in dit perceel gegund. De betrokken organisaties kijken naar dagbesteding vanuit de 
integrale context. 
 
PSW neemt in 2021 verder deel aan onder meer de volgende samenwerkingen: 

 DOEN, een netwerksamenwerking gericht op maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tussen 
drie complementaire organisaties: PSW, VvG (GGZ) en de Zorggroep (VVT). DOEN staat 
model voor de invulling van de transformatie zoals PSW die ziet. 

 Samenwerking PSW en de Risse. In 2021 is een samenwerkingsovereenkomst getekend; AC 
Edisonlaan gaat in 2022 verhuizen naar de Risse in Weert, nadat die locatie verbouwd is. 

 Gezond Samenleven Weert (GSW), met als doel ouder wordende burgers gezond te houden 
en toegang te kunnen blijven bieden tot goede, betaalbare zorg.  

 Samenwerking Contractgroep onbegrepen gedrag (COG), gericht op verbeteren van de hulp 
aan mensen van wie het gedrag niet goed of niet snel genoeg begrepen wordt. 

 Programma Kansrijke start NML Kansrijke Start, een landelijk actieprogramma, met als doel 
kinderen een zo optimaal mogelijke start geven. 
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3.6 Strategische ontwikkellijn: Cultuur en leiderschap 
 
Positieve gezondheid  
Positieve gezondheid, gericht is op gezondheid en op wat wel kan, in plaats van op ziekte en 
beperking, sluit aan bij de zorgvisie van PSW. Maar er is tijd en aandacht nodig om het 
gedachtengoed breed te laten groeien.  

 Met name binnen Junior/Thuis en Werk/Dagbesteding hebben veel medewerkers scholing 
gevolgd en wordt al op basis van dit gedachtengoed gewerkt: ondersteunen met de focus op 
wat wel kan en aandacht voor beweging en gezonde voeding. 

 Ook in wonen wordt het gesprek gevoerd en vindt bewustwording plaats. 
 PSW heeft een leefstijlcoach opgeleid die is ingezet rondom cliënten. 

 
Integriteit en (voorkomen van) fraude 
PSW heeft een beleid Integriteit en preventie fraude/diefstal vastgesteld. Belangrijke elementen in 
het beleid zijn: aandacht voor bewustwording en gedrag van medewerkers (waarbij leidinggevenden 
een voorbeeldfunctie vervullen); preventie van fraude en diefstal; en een traject voor zorgvuldige 
afwikkeling van signalen en meldingen van fraude en diefstal. De gedragscode voor medewerkers, 
Doen en Laten, is geactualiseerd en opnieuw uitgebracht.  
 
Meldteam 
Het aantal meldingen bij het intern meldteam Geweld in de zorgrelatie liep al enkele jaren terug. 
Hoewel er geen signalen zijn dat medewerkers/teams hierin niet het juiste doen, is melden 
belangrijk. Enerzijds om van te leren en trends te zien; anderzijds om intern en extern 
verantwoording af te leggen. Na nieuwe aandacht tijdens een webinar voor leidinggevenden begin 
2021 is het aantal meldingen toegenomen. 
Bij het meldteam komen steeds vaker andere vragen/meldingen binnen, zoals over de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling, calamiteiten, grensoverschrijdend gedrag, integriteit. 
Afgesproken is om een breed meldteam in te richten waar medewerkers en leidinggevenden terecht 
kunnen voor advies en ondersteuning bij alle meldingswaardige situaties.  
 
Beleidsdag leidinggevenden  
PSW organiseert normaal gesproken vier beleidsdagen per jaar voor alle leidinggevenden. Helaas 
heeft Corona hier echt roet in het eten gegooid. Tijdens de enige fysieke plenaire bijeenkomst 
hebben zes nieuwe teamleiders die sinds het begin van Corona in dienst waren gekomen, zichzelf 
gepresenteerd en hun ervaringen als nieuwkomers gedeeld in een gezamenlijke presentatie. Dat 
heeft de organisatie verbeterpunten en complimenten opgeleverd, waar we ons voordeel mee 
kunnen doen! 
 
Leiderschap 
In de context van “anders werken” en eigenaarschap van teams en medewerkers is goed leiderschap 
een belangrijke voorwaarde. In vervolg op een strategiebijeenkomst over dit thema was een 
tweedaagse van alle leidinggevenden van PSW eind 2021 gepland. Deze bijeenkomst is vanwege 
Corona verplaatst naar april 2022. Bestuurder, managers en teamleiders gaan gezamenlijk op 
ontdekkingsreis: wat is het gezamenlijk beeld van leiderschap; wat is de stijl van leidinggeven; wat 
vraagt het van leidinggevenden en wat hebben zij nodig? 
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3.7 Strategische ontwikkellijn: Medewerkers 
 
Medewerkers tevredenheid         
Het medewerkers tevredenheidsonderzoek laat een hoge tevredenheid zien (cijfer 8,0). Onze 
medewerkers zijn trots op PSW (cijfer 8,5) en enorm betrokken bij de zorg voor onze cliënten (cijfer 
8,6). Medewerkers geven in hetzelfde onderzoek echter ook aan minder tevreden te zijn over de 
beloning. Daar gaan we het komende jaren specifiek aandacht aan besteden.   
 
Verzuim 
Het verzuim over 2021 was aanzienlijk hoger dan gebruikelijk bij PSW: 6,8% gemiddeld over het 
afgelopen jaar. Daarmee bleef het verzuim van PSW wel onder het gemiddelde van de zorg en van 
de branche (VG 7,6%). De verhoging van het percentage is grotendeels het gevolg van Corona, door 
ziekte en verplichte quarantaine. 
 
Verloop 
PSW kent een relatief groot verloop van 14% over 2021, met name onder medewerkers in de 
leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar. 
 
Arbeidsmarkt 
Ook PSW wordt geconfronteerd met de krapte op de arbeidsmarkt. Het vraagt steeds meer moeite 
om vacatures in te vullen. In 2021 zijn daarop onder meer de volgende acties ondernomen: 

 om PSW als potentiële werkgever ook meer lokaal onder de aandacht te brengen, werven 
we niet alleen digitaal, maar ook via lokale dorps- en wijkbladen; 

 nadrukkelijk aandacht voor terugbrengen van verloop: binden en boeien; 
 positieve ervaringen opgedaan met het werven, scholen en inzetten van statushouders. 

Hiermee gaan we onverkort door; 
 uitbreiding van het aantal BBL plaatsen in 2021 en de jaren erna; 
 uit positieve ervaringen tijdens Corona: meer inzetten op e-learning en andere manieren van 

leren die snel, op maat en naar tevredenheid van deelnemers gerealiseerd worden.  
 
Strategisch meerjarenplan HR  
De situatie op de arbeidsmarkt, het stijgende ziekteverzuim en het grote verloop van medewerkers 
van PSW zijn de grootste zorgpunten voor alle geledingen binnen PSW. PSW werkt aan een breed  
masterplan voor korte, middellange en lange termijn. Naast het optimaal inrichten en 
doorontwikkelen van het huidige beleid willen we inzetten op andere ideeën en richtingen die 
gericht zijn op het vergroten van “werkplezier” en optimale inzet van medewerkers. 
  
Roosterbeleid  
Passende roosters zijn belangrijk voor medewerkers. PSW heeft in 2021 een nieuw roosterbeleid 
geformuleerd. In 2022 wordt de implementatie gerealiseerd door een “project roosteren”. 
 
Nieuw personeelsinformatiesysteem 
In mei 2021 is het nieuwe personeelsinformatiesysteem AFAS geïmplementeerd. Daarmee is de 
basis gelegd voor het verder optimaliseren en vereenvoudigen van het in- door- en uitstroom proces 
van medewerkers.  
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Sociaal kader 
Op initiatief van de Ondernemingsraad is een sociaal kader vastgesteld. Een kader waarop 
leidinggevenden en medewerkers terug kunnen vallen wanneer organisatieveranderingen mogelijke 
sociale gevolgen heeft.  
 
Thuiswerkbeleid 
Medewerkers van het Centraal Bureau hebben de afgelopen twee jaar ervaren dat thuis werken 
voordelen kan bieden. Vaak genoemd worden: efficiënt werken, betere balans werk en privé en 
minder reistijd. Desondanks blijft er ook behoefte om collega’s fysiek te ontmoeten. In 2021 is een 
regeling vastgesteld op basis waarvan het thuiswerkbeleid gefaciliteerd wordt.  
 
Zorgbonus 
PSW heeft zowel in 2020 als in 2021 de door de overheid geboden zorgbonus verstrekt aan alle 
medewerkers in de directe zorg.  
 
3.8 Strategische ontwikkellijn: Besturing en inrichting 
 
PSW Junior en Thuis: gebiedsgericht werken 
Het sociaal domein vraagt om integrale, regionale/lokale zorgverlening, dicht bij de burger en de 
gezinnen, in samenwerking met het persoonlijk netwerk en met andere voorzieningen in de wijk. In 
Noord-Limburg werkten Junior en Thuis in de praktijk al in gebiedsgerichte teams. In 2021 is 
gebiedsgericht werken in Midden-Limburg voorbereid en in 2022 van start gegaan.  
Uitzondering is OZC Heikei, dat een andere bovenregionale ontwikkelopdracht heeft.  
 
Compliance 
Wet Zorg en Dwang (Wzd) 
Implementatie van de Wzd vroeg ook in 2021 aandacht. Juist vanwege de focus op bewustwording, 
is het een continu ontwikkeltraject. Bovendien bestaat er nog de nodige onduidelijkheid over 
onderdelen van de wet en is de wet gewijzigd. In 2021 heeft PSW bezoek gehad van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd in het kader van een breed onderzoek naar de implementatie van de Wzd 
en de dilemma’s die zorgorganisaties ervaren. De inspecteurs waren positief over de manier van 
werken en gaven ook verschillende verbeterpunten mee. Meer informatie verschijnt in het 
Kwaliteitsrapport 2021. 
 
Planning en control cyclus   
PSW werkt doorlopend aan verbetering van de planning en control cyclus. Doel is: betere stuur- en 
verantwoordingsinformatie met zo min mogelijk administratieve lasten. We groeien door naar een 
meer continue en steeds vooruitkijkende verantwoordingscyclus, met de focus op de resultaten. 
In 2021 was daarbij specifieke aandacht voor: 

 doorontwikkeling van de risico paragraaf in de kwartaalrapportage; 
 vastleggen vorm van directiebeoordeling, gebaseerd op de samenhang tussen alle 

elementen van de P&C cyclus. 
  
Privacy 
Het beleid “privacy en gegevensbescherming”  kent twee hoofdlijnen: realiseren en borgen van 
veilige digitale systemen en sturen op bewustwording en gedrag. In 2021 waren concrete acties: 

 in (bijna) elke uitgave van de interne nieuwbrief aandacht voor vragen en meldpunt; 
 inzet door ICT van een (ethische) hacker, om de beveiliging van het PSW netwerk te testen. 

Er zijn geen grote beveiligingsrisico's gevonden, wel een beperkt aantal verbeterpunten; 
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 een anonieme phishing campagne; vanuit ICT, zijn 1435 nep mailtjes 80 medewerkers 
hebben de mail geopend, 38 hebben op een link in de mail geklikt en 26 hebben inlognaam 
en wachtwoord afgegeven! 

 
3.9 Thema kwaliteit 
 
Kwaliteitsrapport 
Eind mei 2022 verschijnt het kwaliteitsrapport PSW 2021, een digitale uitgave in woord en beeld. In 
dat rapport is veel verdiepende informatie opgenomen over kwaliteit en veiligheid, waaronder ook 
over onderstaande thema’s. 
 
Kwaliteit OP’s 
In de ondersteuningsplan (OP) systematiek en het elektronisch cliënten dossier (ECD) wordt de pdca 
cyclus rondom individuele zorg/ondersteuning geborgd, met name waar het gaat om de 
ontwikkeldoelen van de cliënt. In 2021 is een breed onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het 
OP/ECD. De tevredenheid van de medewerkers over het OP/ECD is omhoog gegaan, van 6,4 naar 
7,0. De werkgroep verbetering kwaliteit OP heeft handvaten aangereikt voor verdere verbetering: 
(maatwerk in) scholing op alle aspecten van het werken met het OP; en meer nadrukkelijke sturing 
van leidinggevenden hierin.  
 
Implementatie COV portaal  
Doel van het COV Portaal is dat cliënten en hun vertegenwoordigers steeds beter zicht kunnen 
krijgen op het zorgproces en zich hier eigenaar en regisseur van voelen. Het COV portaal is in 
ontwikkeling. Een aanzienlijk deel van onze cliënten heeft zelf of via een verwant toegang tot het 
portaal. In de praktijk maakt slechts een beperkt deel van hen gebruik van het Portaal. PSW 
onderzoekt de oorzaken en mogelijke oplossingen. 
 
HKZ audit  
In 2021 is een nieuwe HKZ certificeringscyclus van 3 jaar ingegaan: het eerste jaar opnieuw 
verwerven van het certificaat en het tweede en derde jaar verlenging. Het externe auditteam was 
positief over het kwaliteitsmanagementsysteem van PSW. Kwaliteit wordt serieus genomen en is 
zichtbaar. De auditoren hebben ervaren dat het kwaliteitssysteem verweven is in alles wat we doen, 
zonder er iets extra’s voor op te tuigen. Naast complimenten waren er ook leerpunten; leren is 
immers het belangrijkste doel van het certificeringstraject. 
 
Audit Blik op Werk 
PSW werk heeft in 2021 een audit gehad in het kader van het “Blik op Werk” keurmerk. Er is een 
positief advies afgegeven voor verlenging van het keurmerk. Mogelijk verbeterpunt is de respons 
van het tevredenheidsonderzoek. 
PSW heeft besloten te stoppen met dit certificeringstraject. Het heeft weinig meerwaarde, is veel 
werk en kost veel geld. Het UWV stelt het niet meer verplicht. We sluiten aan bij het HKZ keurmerk. 
 
  



 Maatschappelijk Jaarverslag PSW 2021                                                                                                          14 
 

Hoofdstuk 4: Medezeggenschap en toezicht 
 
4.1 Inleiding 
Het afgelopen jaar heeft opnieuw aangetoond hoe belangrijk een goede verbinding is tussen 
bestuur, management, medezeggenschap en toezicht. Die verbinding gaat veel verder dan formele 
regels en procedures. Het doel is medezeggenschap en toezicht te betrekken bij belangrijke 
ontwikkelingen lang voordat er sprake is van besluitvorming en formele adviezen, instemmingen of 
goedkeuring. Een pro-actieve kritische dialoog vanuit de verschillende perspectieven stelt 
bestuurder in staat besluiten te nemen die kunnen rekenen op breed draagvlak. Dat heeft het 
afgelopen jaar af en toe geleid tot een kritische dialoog. Gevoerd vanuit onderling vertrouwen en 
betrokkenheid bij cliënten en medewerkers hebben deze mede geleid tot de koers die PSW heeft 
gevaren in 2021 en bieden een mooi perspectief voor de roerige periode die voor ons ligt. 
 
4.2 CCOVR (Centrale cliënten/ouder/verwantenraad) 
CCOVR en bestuurder hebben in 2021 gewerkt aan doorontwikkeling van medezeggenschap. 
Geleerd van eerdere ervaringen is de CCOVR eerder meegenomen in belangrijke ontwikkelingen, 
voordat of zonder dat er sprake was van formele trajecten. De CCOVR heeft in de thema’s die spelen 
een actieve, kritische opstelling laten zien. De gesprekken zijn steeds opbouwend geweest.  
  
De CCOVR had ultimo 2021 zes leden, allen ouders/vertegenwoordigers van cliënten die wonen en 
dagbesteding krijgen op basis van een indicatie voor langdurige zorg. Het sociaal domein is daarmee 
niet rechtstreeks vertegenwoordigd in de CCOVR.  
CCOVR en bestuurder zijn zesmaal bij elkaar geweest in een formele vergadering. Daarbij is éénmaal 
een RvT-lid aangesloten. CCOVR en OR hebben tweemaal per jaar onderling overleg. De jaarlijkse 
themabijeenkomst met bestuurder, RvT, MT, OR en CCOVR kon vanwege corona voor de tweede 
keer op rij helaas geen doorgang vinden. 
Naast (fysieke en digitale) bijeenkomsten worden CCOVR leden door bestuurder geïnformeerd via de 
nieuwsbrief Mededelingen bestuurder en de verschillende producten uit de P&C cyclus: Jaarplan, 
kwartaalrapportages en Jaarverslag. Deze zijn geagendeerd in de financiële commissie en ook in de 
plenaire CCOVR. Rondom specifieke thema’s worden managers uitgenodigd in de vergaderingen. 
 
Regeling Medezeggenschap PSW 
Na een langdurig traject is eind 2021 instemming verkregen van alle raden voor de 
Medezeggenschapsregeling PSW. Na de invoering van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (Wmcz) in 2018 heeft een interne werkgroep waarin ouders en PSW 
vertegenwoordigd waren, de regeling voorbereid. Belangrijk thema bij de discussies was de balans 
tussen medezeggenschap vanuit een positief kritische dialoog, zoals PSW die van oudsher kent, en 
de juridisering / formalisering, in zekere mate gestimuleerd door de nieuwe wetgeving. Eind 2021 
lag er een voorstel dat voldoet aan de wet en kan rekenen op een breed draagvlak onder de lokale 
ouder/verwantenraden en de CCOVR. Sinds 2022 is de Medezeggenschapsregeling PSW van kracht.  
 
Corona 
Elke vergadering zijn de stand van zaken, de scenario’s en de afwegingen rondom Corona besproken. 
Zoals overal in de samenleving verschillen ook cliënten, ouders en verwanten van mening hoe het 
beste om te gaan met het virus. Gedeelde lijn van CCOVR en PSW is: kijken naar individueel 
maatwerk en naar wat in de locatie/regio speelt en afstemmen van de maatregelen daarop; bieden 
van dagbesteding waar mogelijk in Ontwikkelingsgroep, AC of WBC en zorgen voor variatie in 
aanbod; en niet in de laatste plaats: niet afsluiten van de WBC’s voor ouders/verwanten. 
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Zorg voor kinderen en volwassenen EMB 
De zorg voor kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking gaat de COVR zeer 
ter harte. Het thema is tweemaal besproken in de raad. Onder meer is ingezoomd op het beleid dat 
wordt opgesteld en ingevoerd; en ook op WBC Maaslandlaan, project Reuver (intensieve 
samenwerking wonen en dagbesteding) en op de Heikei (onderwijszorgcentrum). Leden van de 
CCOVR gaven bestuurder kritische vragen en adviezen mee bij het realiseren van de kwaliteitsslag 
die PSW wil maken in de huidige voorzieningen en de voorzieningen die worden ontwikkeld. 
 
Sociaal domein 
Ondanks dat in de CCOVR geen vertegenwoordigers uit het sociaal domein zaten, is in de raad 
regelmatig gesproken over de beweging in het sociaal domein. Het gaat hier immers ook om cliënten 
met een verstandelijke beperking en veel ontwikkelingen in het sociaal domein spelen ook in het Wlz 
domein. In de CCOVR is onder meer gesproken over: de voortgang in de samenwerking in Vijf; de 
aanbestedingen in 2021, ook in relatie tot de situatie op de arbeidsmarkt; en het gebiedsgericht 
werken, op basis waarvan in Noord-Limburg al wordt gewerkt en dat ook in Midden-Limburg wordt 
ingevoerd. 
 
Kwaliteit 
Kwaliteit is een belangrijk thema in de CCOVR. De raad kijkt mee naar het kwaliteitsrapport en heeft 
daarover ook een overleg met het Zorgkantoor. De CCOVR heeft bestuurder verder onder meer 
bevraagd over het OP/ECD. De uitvoering van de ondersteuningsplannen blijft onder de norm die 
PSW zichzelf gesteld heeft. Steeds terugkomend item is de situatie op de arbeidsmarkt. CCOVR 
spreekt daarover bezorgdheid uit, vanwege de rechtstreeks relatie tussen kwaliteit en continuïteit 
van zorg en werk. 
 
Besluiten en adviezen CCOVR 2021 

 positief advies over voorstel inzake cliënttevredenheidsmeting; 
 positief advies en reflectie over het kwaliteitsrapport 2020; 
 instemming met beide klachtenregelingen (Wlz, Wmo, Participatiewet; en Jeugdwet); 
 positief advies over het maatschappelijk jaarverslag en de jaarrekening 2020; 
 besluit tot een overgangsfase van CCOVR naar COVR met de huidige zes leden; 
 instemming met het voorstel ‘vergoedingen COVR leden’; 
 instemmingen met de aanvraag ‘Corona Fase 4 compensatie Wlz ten gevolge van Corona’. 
 positief advies over herbenoeming lid van de Raad van Toezicht; 
 positief advies over de samenwerking van PSW met Land van Horne; 
 instemming met de nieuwe medezeggenschapsregeling (oktober 2021); 
 positief advies over het Jaarplan 2022; 
 akkoord met het voorstel voor tijdelijke vervanging van een van de Wzd functionarissen.   

 
4.3 Ondernemingsraad (OR)  
De OR bestond eind 2021 uit 10 leden. OR en bestuurder waren 8 keer bij elkaar in een formele 
Overlegvergadering. Op uitnodiging van de OR zijn verschillende zorgmanagers aangesloten bij 
bespreking van belangrijke thema’s, zoals Corona, ontwikkeling Junior en Thuis en samenwerking. 
Eénmaal is een RvT-lid aangesloten. Bestuurder en OR hebben één gezamenlijke (jaarlijkse) 
coachingsdag gehad. OR en CCOVR hebben onderling tweemaal per jaar onderling overleg. De 
jaarlijkse themabijeenkomst met bestuurder, RvT, MT, OR en CCOVR kon vanwege Corona voor de 
tweede keer op rij helaas geen doorgang vinden. 
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Naast deze geplande contacten hebben de voorzitter van de OR en bestuurder, al of niet aangevuld 
met anderen, in 2021 af en toe tussentijds contact gehad. Dit om elkaar op te hoogte te houden van 
signalen en stand van zaken.  
Naast (fysieke en digitale) bijeenkomsten wordt de OR door de bestuurder geïnformeerd via de 
nieuwsbrief Mededelingen bestuurder en de verschillende producten uit de P&C cyclus: Jaarplan, 
kwartaalrapportages en Jaarverslag.  
 
Doorontwikkeling OR en medezeggenschap 
OR en bestuurder zijn positief over de samenwerking. De OR is een belangrijk klankbord voor de 
bestuurder, als het gaat om wat er speelt bij de medewerkers. De OR heeft bij alle grote en kleine 
thema’s die aan de orde waren, steeds een positief kritische rol gespeeld, met veel oog voor de 
brede belangen van medewerkers en cliënten van PSW. 
 
Er zijn twee sporen: formele medezeggenschap zoals vastgelegd in de WOR (Wet op de 
ondernemingsraden) en de meer informele invloed van de ondernemingsraad door een kritische 
dialoog en betrokkenheid bij ontwikkelingen en thema’s vanuit het perspectief van medewerkers, 
vóórdat er sprake is van besluiten. Ondernemingsraad en bestuurder werken gezamenlijk aan 
doorontwikkeling van de medezeggenschap van medewerkers. OR en bestuurder reflecteren 
regelmatig over hun verbinding en werkwijze, zowel tijdens reguliere overlegvergaderingen als 
bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijke coachingsdag. Om te borgen dat alle thema’s en 
ontwikkelingen die belangrijk zijn voor medewerkers voldoende aandacht krijgen, is afgesproken 
tweemaal per jaar een “artikel 24” bijeenkomst te houden. 
 
Corona 
Veel is gesproken en afgestemd over Corona. Ondernemingsraad en bestuurder zitten op dezelfde 
lijn als het gaat hoe om te gaan met het virus, testen en vaccinatie en het respecteren van keuzes die 
individuele medewerkers maken. Daarnaast ging de meeste aandacht uit naar de effecten van de 
Corona maatregelen voor de zorgmedewerkers en ondersteunende diensten.   
 
Ontwikkelingen sociaal domein 
De ontwikkelingen in het sociaal domein hebben impact op medewerkers en teams in PSW Junior, 
Thuis en Werk.    
Junior en Thuis De OR heeft veel aandacht besteed aan de ontwikkeling naar gebiedsgericht werken 
van Junior&Thuis. In dat traject hebben de leden van de OR kritische vragen gesteld. De betrokken 
managers Junior&Thuis en P&O zijn verschillende malen aangesloten bij de vergaderingen om 
informatie op te halen en nader uitleg te geven. Het traject heeft geleid tot een gedegen positief 
advies. 
Aanbestedingen sociaal domein De OR is verschillende malen “bijgepraat” over het verloop van de 
aanbestedingen in voorjaar/zomer 2021.  
 
Samenwerking PSW  
Samenwerking is een ander veel besproken onderwerp. De OR begrijpt de noodzaak en meerwaarde 
van samenwerking, maar is kritisch op de gevolgen voor medewerkers en besteedt veel aandacht 
aan het maken van goede afwegingen vanuit het perspectief van medewerkers. Met name de 
oprichting van Vijf heeft de OR beziggehouden. De OR heeft contact gezocht met de raden van de 
andere moederorganisaties van Vijf en is ook aangesloten bij een bijeenkomst voor 
ondernemingsraden die georganiseerd was door Vijf in oprichting. Daarnaast heeft de OR zich 
beziggehouden met de samenwerking tussen PSW en Land van Horne, waarover eind 2021 het 
besluit is genomen. 
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Kwaliteit van werk  
Belangrijk thema voor de OR is de kwaliteit van werk. Met de bestuurder en manager P&O is tijdens 
overleg en bijeenkomsten regelmatig het gesprek gevoerd over alle aspecten van het 
personeelsbeleid van PSW. PSW kent een positieve medewerkerstevredenheid, maar er zijn ook 
zorgpunten. Zoals de krapte op de arbeidsmarkt, het hoge verloop en het oplopende verzuim.  
Signalen uit de teams worden door de OR met bestuurder gedeeld en beleid wordt besproken. 
Belangrijk item in 2021 was het voorbereiden van een nieuw roosterbeleid. 
 
Formele adviezen en instemming  
Ook aan de kwaliteit van de formele medezeggenschap wordt hernieuwde aandacht besteed door 
OR en bestuurder. De OR heeft over diverse (voorgenomen) besluiten van de bestuurder een 
formeel advies gegeven of formele instemming verleend. Deze waren alle positief. Bij de verleende 
schriftelijke adviezen en instemmingen geeft de OR een of meer punten van aandacht mee die 
belangrijk zijn vanuit het medewerkersperspectief. Deze aandachtspunten komen later terug in de 
Overlegvergaderingen. 
 
Adviezen 2021 

 Maatschappelijk jaarverslag 2020 
 Organisatiewijziging Junior & Thuis  
 Herbenoeming lid raad van toezicht 
 Samenwerking Land van Horne  
 Jaarplan 2022  

Instemming  
 Aanschaf computerbril  
 Bereikbaarheidsdienst wonen  
 Pluspool  
 Sociaal Kader   
 Roosterbeleid  
 Thuiswerkbeleid  
 Invoeren Jaaruren systematiek (JUS) (aanvraag uit 2019) 
 Uitbesteden  salarisadministratie 

  
4.4 RvT 
Toezicht vanuit vertrouwen en dialoog 
De Raad van Toezicht van PSW heeft in 2021 een nieuwe toezichtsvisie geformuleerd: Toezicht 
vanuit vertrouwen en dialoog. Deze visie is geformuleerd vanuit De Taak (missie en visie PSW) en 
legt de focus op waarde gedreven toezicht en sluit goed aan bij de bewegingen in de samenleving en 
binnen PSW. Deze toezichtsvisie staat op de website: www.psw.nl. 
  
De raad 
De raad van toezicht had eind 2021 vijf leden, waaronder de voorzitter. De RvT heeft medio 2021 
een trainee voor één jaar aangetrokken: Marc Yzer, Innovatie Strateeg & Business Coach.  
De leden zijn sterk betrokken bij de organisatie, daarbij steeds oog houdend voor wat de positie en 
rol van toezichthouders moet zijn, in lijn met de zorgbrede Governancecode. Bij alle afspraken en 
besluiten wordt nadrukkelijk afgewogen of het belang van cliënten, hun ouders of 
vertegenwoordigers en medewerkers ermee is gediend. Daarnaast heeft de RvT een rol als 
klankbord voor de bestuurder. De manier waarop de RvT die rol vervult, is van grote waarde in een 
periode van veranderingen en Corona. 
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Verbinding, informatie en thema’s 
In 2021 is de raad van toezicht vijfmaal in een reguliere vergadering bijeengeweest met de 
bestuurder, waarvan éénmaal fysiek en viermaal digitaal. Daarnaast zijn er twee themadagen 
geweest; één fysiek en één digitaal. De geplande jaarlijkse themabijeenkomst samen met het 
managementteam, CCOVR en OR is helaas afgelast vanwege de onmogelijkheid om binnen de 
geldende Corona maatregelen dit fysiek of digitaal voldoende interactief te kunnen organiseren. 
Leden van de RvT zijn wel aangesloten bij de CCOVR en de OR. 
Belangrijke thema’s op de agenda van reguliere vergaderingen, themadagen en tussentijdse 
contacten waren in 2021 onder meer: Corona; strategisch meerjarenbeleid; de arbeidsmarkt en het 
relatief hoge verloop van medewerkers; kwaliteit van zorg; de impact van de transitie in het sociaal 
domein; nieuwe samenwerkingsverbanden; medezeggenschap, risicomanagement; 
medezeggenschap; ICT en duurzaamheid. 
  
De raad van toezicht heeft 3 commissies: Financiële Commissie, Commissie Kwaliteit& Veiligheid en 
de Remuneratie Commissie. Deze koppelen de thema’s die besproken zijn, terug naar de raad tijdens 
reguliere en themabijeenkomsten, waardoor deze goed belegd zijn in het toezicht. 
  
Informatie uitwisseling vindt plaats tijdens bijeenkomsten, tussentijdse fysieke, telefonische of 
digitale contacten waar nodig of wenselijk maar ook via kwartaalrapportages, het jaarplan, het 
jaarverslag en de nieuwsbrief Mededelingen bestuurder (circa zesmaal per jaar, die bestemd is voor 
RvT, leidinggevenden, CCOVR en OR). Regelmatig worden zorg- en stafmanagers uitgenodigd door 
de RvT om een inkijk te geven in het beleid en de implementatie. 
  
Samenwerking en governance 
Veel aandacht is uitgegaan naar samenwerking. Toezicht houden in relatie tot de diverse 
samenwerkingsverbanden van PSW, ofwel “netwerkgovernance” is een nieuwe uitdaging. Zeker de 
oprichting van Vijf BV is voor PSW strategisch gezien een belangrijke en omvangrijke ontwikkeling. 
Welke informatie en kennis zijn nodig om goed advies te geven en verantwoord besluiten te kunnen 
nemen over het afsluiten van samenwerking? Zijn de risico’s voldoende in beeld?  
Bestuurder en RvT hebben hieraan verschillende sessies en telefonische gesprekken gewijd. Ook hier 
steeds nadrukkelijk vanuit de vraag: Wat hebben onze cliënten hieraan? 
  
Aanbestedingen 
Ander belangrijk aandachtspunt in 2021 waren de aanbestedingen in het sociaal domein. RvT is trots 
op het resultaat: Het verwerven van de gunning op alle aanbestedingen waarvoor PSW heeft 
ingeschreven.  
  
Zelfevaluatie  
Eind 2021 heeft de RvT een jaarlijkse zelfevaluatie gehouden, deels in aanwezigheid van de 
bestuurder. Tijdens de zelfevaluatie is onder meer aandacht besteed aan: 

 diversiteit binnen de raad en competenties van de individuele leden in samenhang met het 
totaal; met daarbij de afweging of deze (nog) passend zijn bij de veranderende wereld; met 
daarbij de afspraak dat RvT blijft werken aan haar eigen ontwikkeling; 

 het functioneren van de raad tijdens Corona; de onmogelijkheid om elkaar persoonlijk te 
ontmoeten en ook om werkbezoeken aan de organisatie te kunnen afleggen, wordt breed 
ervaren als een gemis. Leerpunt/afspraak is om nadrukkelijk te investeren in het leren 
kennen van elkaar; 
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 rol en positie van toezichthouders in samenwerkingsverbanden; met als belangrijke vraag: 
welke informatie hebben toezichthouders nodig om goed toezicht te kunnen houden? 

 Relatie bestuurder en RvT; deze wordt door beide kanten als goed, open en op basis van 
vertrouwen ervaren, hoewel het gebrek aan persoonlijk contact door Corona ook hier als 
een gemis wordt ervaren. 

 
Kwaliteit  
Onderdelen van het thema kwaliteit stonden regelmatig op de agenda van de RvT, veelal voorbereid 
door de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, zoals de nieuwe visie op kwaliteit van PSW, 
implementatie van de Wet Zorg en Dwang, de kwaliteit van het OP / ECD, zorg voor mensen met een 
ernstig meervoudige beperking en bijzondere meldingen. 
De twee leden van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de RvT hebben najaar 2021 een 
(digitaal) gesprek gevoerd met 2 ouders van mensen met een ernstig meervoudige beperking die bij 
PSW wonen en dagbesteding krijgen. Dit in combinatie met bespreking van het EMB beleid van PSW. 
Hoewel het, vanwege Corona, om een digitale ontmoeting ging, heeft dit gesprek de leden van de 
commissie een gedegen beeld gegeven van de praktijk. 
In 2021 is voor de tweede maal een uitgebreid kwaliteitsrapport (over 2020) uitgebracht. De RvT 
heeft aan dit rapport een reflectie toegevoegd. Conclusie in hoofdlijn was: “Een rapport om met 
trots te delen, over te praten en van te leren”. 
Naar aanleiding van de uitgebreide reflectie op het rapport en de inhoud in de Commissie K&V is in 
2021 een verlate melding gedaan over een calamiteit binnen een van onze activiteitencentra. 
Belangrijk resultaat hiervan is dat PSW weer heeft geleerd van dit incident. 
 
Raad van  Bestuur / Raad van Toezicht ultimo 2021  
Raad van Bestuur   
De heer drs.  S.C.J.H. Bodde   
Hoofdfunctie: raad van bestuur PSW, lid Stichting vrienden van PSW, bestuurder Stichting de Graasj, 
voorzitter bestuur Vijf BV.  
Nevenfuncties: 

 voorzitter bestuur Konnekt’os 
 lid raad van toezicht Stichting Savant Zorg 
 ambassadeur van Stichting Jonathan  

  
Raad van Toezicht   
De heer R.J.H. Burlet MBA   
Nevenfuncties 

 voorzitter raad van toezicht PSW 
 voorzitter bestuur Vrienden van PSW 

 
Mevrouw M.E.B.G. van Baars  
Hoofdfunctie: directeur-eigenaar van Verschilmakers groep bv 
(organisatieadviesbureau gericht op ondersteuning/innovatie rondom complexe maatschappelijke 
vraagstukken)  
Nevenfuncties: 

 lid raad van toezicht PSW 
 directeur en co-founder Jonge Helden Academie 
 voorzitter bestuur De Boerderij, Nijmegen 
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 vice-voorzitter raad van toezicht Cultuur Oost   
 
De heer drs. M.M.J.E. Foppen   
Hoofdfunctie: directeur Zorg bij GGZ Oost Brabant 
Nevenfunctie: 

 lid raad van toezicht PSW 
 lid Raad van Commissarissen WoCom  

 
De heer J.A.J. Moolenschot MBA    
Hoofdfunctie: voorzitter raad van bestuur Stichting Mijzo  
Nevenfuncties: 

 lid raad van toezicht PSW 
 bestuurslid / vice voorzitter Hospice Francinus de Windt 
 lid pensioenraad namens werkgevers Actiz 
 bestuurslid Stichting AO VVT (arbeidsmarkt- en opleidings fonds voor de VVT).  

 
Mevrouw dr. M-J. Smits   
Hoofdfunctie: eigenaar adviesbureau ZorgEssentie, advies-, trainings-, en onderzoeksbureau met 
passie voor zorg   
Nevenfuncties: 

 lid raad van toezicht PSW 
 lid van het samenwerkingsverband Minerva, calamiteitenonderzoek in de langdurige zorg 
 lid raad van toezicht Maria Oord in Dongen (VVT) 
 lid van de visitatiecommissie van Topcare 
 voorzitter van de Commissie ethiek Zorggroep Elde, Maasduinen 
 lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie 
 lid bestuur Vrienden van PSW 

  
Commissies Raad van Toezicht   
 Commissie Kwaliteit en Veiligheid: 

 mevrouw M.E.B.G. van Baars 
 mevrouw M-J. Smits   

 
Financiële Commissie: 

 de heer M.M.J.E. Foppen 
 de heer J.A.J. Moolenschot   

 
Remuneratie commissie: 

 de heer R.J.H. Burlet 
 de heer J.A.J. Moolenschot   

   
Rooster van aftreden   
de heer J.A.J.  Moolenschot  30-11-2023 (2e termijn)   
mevrouw M.E.B.G. van Baars  31 12 2023 (1e termijn)  
de heer R.J.H. Burlet       31-12-2024 (2e termijn)   
de heer M.M.J.E. Foppen  31-12-2024 (2e termijn)  
mevrouw M-J. Smits                    30-09-2025 (2e termijn)  
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HOOFDSTUK 5. FINANCIËN 
 
Algemeen 
Daar waar het boekjaar 2020 in financiële zin gedomineerd werd door de Covid-19 pandemie, is 
Covid-19 in 2021 minder dominant geweest voor het financiële resultaat. 
Het exploitatieresultaat 2021 bedraagt + € 1,0 mln (+1,7% van de omzet). PSW heeft ook in 2021 
gebruik gemaakt van de compensatieregelingen die golden in de Wlz.  
Zonder deze compensatiemiddelen zou het exploitatieresultaat van PSW in 2021 licht positief zijn 
geweest, te weten +€ 50.000,- (+0,1%). 
 
Covid-19 
Ondanks de relatief geringe financiële impact, zeker in vergelijking tot 2020, was de impact van 
Covid-19 op PSW groot. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers zijn ziek geworden, het ziekteverzuim 
onder medewerkers heeft gepiekt tot boven de 10%, ongekend hoog voor PSW, de zorg- en 
dienstverlening is aangepast.  
Toch heeft het primaire proces beter door kunnen functioneren dan in 2020. Dit komt ook tot 
uitdrukking in de compensatiemiddelen - wegens doorlopende kosten/omzetderving gecorrigeerd 
voor minderkosten en Extra kosten Corona - die PSW in 2021 heeft ontvangen, zijnde € 0,95 mln. In 
2020 bedragen de compensatiemiddelen nog € 4,7 mln. Een aanzienlijke daling derhalve in 2021. 
 
De compensaties die ingesteld zijn door de overheid in 2020 zijn aanzienlijk versoberd in 2021. Daar 
waar in 2020 nog compensatieregelingen golden voor Wlz, Wmo, Jeugdwet en PGB, bleef in 2021 
alleen nog de compensatieregeling voor Wlz over.  
 
De criteria inzake compensatie die golden voor 2020, zoals weergegeven in de Fizi-handleiding, zijn 
ook doorgetrokken naar 2021:  
 De uitkomst moet zodanig zijn dat de zorgaanbieder niet wint en niet verliest aan de coronacrisis 

in de (zorg)exploitatie.  
 Een genormaliseerd (zorg)resultaat in de jaarrekening 2020 dat in principe in lijn is met de 

jaarrekening 2019 en begroting 2020. 
 
Het exploitatieresultaat 2019 (zowel gepresenteerd als genormaliseerd) bedroeg 3,4%.  
Het exploitatieresultaat 2020 (zowel gepresenteerd als genormaliseerd) bedroeg 2,1%.  
PSW werkt sinds boekjaar 2015 niet meer met een begroting maar met een normenkader. De norm 
voor het exploitatiesaldo bedraagt in 2021 +2,0%. 
 
Indien het exploitatieresultaat getoetst wordt aan bovenstaande 2 criteria: 
 PSW wint niet aan de coronacrisis in de (zorg)exploitatie. Het omzetpeil in het sociaal domein ligt 

op een vergelijkbaar niveau als in 2019. Mogelijk dat zonder Covid-19 er omzetgroei gerealiseerd 
zou zijn. 

 Het gepresenteerde en genormaliseerde exploitatieresultaat 2021 van PSW bedraagt +1,7%. 
Daarmee valt het binnen de, door Fizi genoemde, bandbreedte. 

 
PSW ziet zichzelf als een maatschappelijk verantwoorde onderneming en heeft kritisch gekeken naar 
het toepassen van de compensatieregeling. PSW acht een Exploitatiesaldo van +1,7% in 2021 
acceptabel, maatschappelijk verantwoord en uitlegbaar. 
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Exploitatie 
De omzet 2021 is gestegen ten opzichte van 2020, met name als gevolg van reguliere indexeringen 
en de ingebruikname van 2 nieuwe woonbegeleidingscentra in Reuver en in Sevenum.  
De langdurige zorg is wettelijk geregeld in de Wlz; voor PSW betreft dit 76% (was in 2020 74%) van 
de omzet.  
PSW realiseert circa 18% (19% in 2020) van de omzet in het sociaal domein. De omzet in het sociaal 
domein is in absolute zin licht gestegen: met name de Jeugdwet is gegroeid terwijl de Wmo licht is 
gedaald. In 2021 is geen Covid compensatie ontvangen van de gemeenten. 
De resterende 6% procent bestaat uit PGB, onderaannemerschap en diverse opbrengsten (was in 
2020 7%). 
 
Het exploitatieresultaat in 2021 is gedaald naar +€ 1,0 mln positief (+1,7% van de omzet).  
Het exploitatieresultaat in 2020 bedroeg +€ 1,2 mln positief, zijnde +2,1% van de omzet. 
 
Beleid weerstandsvermogen 
Kern is dat het weerstandsvermogen voldoende moet zijn om toekomstige risico’s die financiële 
consequenties hebben op te vangen, zodat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft.  
Door het positieve exploitatiesaldo in 2021 bedraagt het Weerstandsvermogen ultimo 2021 38% 
(was in 2020 39%). 
 
Liquiditeit 
De kasstroom uit operationele activiteiten (positief exploitatiesaldo, afschrijvingskosten en 
verandering in werkkapitaal) was positief.  
De investeringen in 2021 bedroegen circa € 4,8 mln, met name in de bouw van een 
woonbegeleidingscentrum Sevenum en in Reuver (de laatste bouwfase). Deze investeringen zijn 
volledig betaald uit de investeringsfaciliteit afgesloten bij de Rabobank. 
De Liquiditeitsratio (Liquide Middelen/Omzet) is in 2021 stabiel gebleven op 24%. 
 
Regeling Administratieve Organisatie/Interne Controle 
De accountant heeft de AO/IB getoetst van PSW en akkoord bevonden. Daarnaast heeft de 
accountant een goedkeurende controleverklaring voor de gefactureerde productie 2021 afgegeven. 
 
Afwikkeling nacalculaties voorgaande jaren 
De post vorderingen uit hoofde van financieringstekort geeft aan welk bedragen over voorafgaande 
jaren nog afgewikkeld dienen te worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Tot en met dit 
verslagjaar zijn de nacalculaties tot en met 2020 afgewikkeld. Daarmee zijn alle nacalculaties en de 
definitieve inkomsten, voorafgaand aan 2021 ten tijde van dit jaardocument, afgewikkeld en 
definitief vastgesteld. Geconcludeerd kan worden dat er geen risico's zitten in deze balanspost. 
 
Informatie over de voornaamste risico's en onzekerheden 
PSW maakt met name het verschil door betrokken en goed gekwalificeerd personeel. De grote 
risico’s bij PSW zitten dan ook aan de personeelskant: 
 Verloop. Het verloop bij PSW blijft hardnekkig hoog en is zelfs iets gestegen: van 13% (in 2020) 

naar 14% (in 2021). Gemeten over 3 jaar bedroeg het verloop 40%. Het is een risico dat PSW 
onvoldoende betrokken, gekwalificeerd personeel vast houdt en dat daarmee de continuïteit 
van zorg in gedrang komt.  

 Daar staat een hoge medewerkerstevredenheid tegenover; deze is in 2021 gestegen naar 8,0 
(was in 2020 7,9).  
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Verder zijn er risico's en onzekerheden die met de toekomstige bekostiging van de zorg te maken 
hebben. 
 Passende zorg en quadruple aim zullen de leidende principes worden; dit zal in de toekomst 

mogelijk leiden tot krappere budgetten. 
 Is de regionale en landelijke contracteerruimte Wlz dan voldoende om de zorg die PSW levert, 

betaald te krijgen?  
 Vastgoed. De Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) wordt mogelijk vrij onderhandelbaar. 

In de ouderenzorg is het voornemen om wonen en zorg te scheiden. Mogelijk dat in de toekomst 
ook voor de gehandicaptenzorg zal gelden. 

 
Financiële instrumenten 
PSW maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Voor een verdere toelichting wordt 
verwezen naar de algemene waarderingsgrondslagen van de jaarrekening. 
Gezien de onzekerheden die de Covid-crisis met zich mee heeft gebracht en gezien met name de 
investeringen in diverse woonbegeleidingscentra, is PSW in 2020 het traject gestart om lid te 
worden van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz). In februari 2021 is PSW lid geworden van 
het Wfz.  
 
Interne beheersing 
Het bestuur verklaart dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief 
zijn. Medio 2020 is de nieuwe strategie van PSW vastgesteld. Herijking van de strategie is in 2021 
voorbereid en wordt begin 2022 vastgesteld. 
PSW hanteert als instrumenten van het interne risicobeheersings-en controlesysteem: 
 Risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de stichting. 
 Gedragscodes die op het intranet en op de website van PSW zijn geplaatst. 
 Handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling 

daarvan te volgen procedures. 
 Een systeem van monitoring en rapportering. 
 
Interne sturing 
Vanaf eind 2014 is PSW overgestapt op het concept van beyond budgeting. Er wordt geen begroting 
meer gemaakt. Er wordt een jaarplan gemaakt waarin de inhoudelijk plannen worden beschreven, 
alsmede normen zijn opgenomen voor de indicatoren opgenomen in de balanced scorecard (het 
betreft zowel financiële als niet financiële normen).  
Normaliter wordt periodiek een rolling forecast verstrekt die 15 maanden vooruit kijkt en waarin de 
actuele ontwikkelingen zijn weergegeven. Vanaf 2020 heeft PSW dit vervangen door periodiek te 
werken met scenario-analyses, waarbij 3 scenario’s (“worst”-“normal”-“best”) waren opgenomen.   
PSW heeft nu meer dan 7 jaar gewerkt met het concept beyond budgeting en de sturing is hierdoor 
verbeterd. Er is meer aandacht voor de prognoses en de onderliggende drivers. De technologische 
ondersteuning vindt plaats middels Power BI.  
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Bijlage 1 De Taak  
  
Regie over het eigen leven   
De TAAK: Missie / visie van PSW   
   
PSW ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking of ontwikkelingsvraag, zodat zij op 
eigen wijze richting en inhoud kunnen geven aan hun leven. Vanuit de overtuiging dat ieder mens 
erbij hoort en een eigen plek in de samenleving heeft.   
   
Onze uitgangspunten zijn:  
   

 de vraag van de mens en zijn of haar gezin is altijd het vertrekpunt; onze begeleiding is 
maatwerk in de lokale samenleving  

  
 onze collega’s zijn inlevend, kundig en betrokken; zij tonen eigenaarschap  

  
 wij werken samen met ouders of vertegenwoordigers en het netwerk; en met collega’s en 

partners die onze visie delen en met ons blijven zoeken naar de beste begeleiding  
  

 stimuleren van kansen en mogelijkheden is ons motto; op elk niveau, in elke levensfase; wij 
werken mee aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van mensen, gezinnen en 
gemeenschappen  

  
 PSW is betrouwbaar; we doen wat we afspreken  
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Bijlage 2: Kerngegevens / cijfers PSW 2021  
    

Cliënten 2019 2020 2021 
Aantal cliënten (ultimo) 2.237 2.296 2.375 
Cliëntwaardering: Geluksscore 8,6  8,6  8,6 

 
Medewerkers 2019 2020 2021 
Aantal Fte’s (ultimo)    767 774 793 
Aantal Fte’s (gemiddeld) 711 730 759 
Aantal medewerkers (ultimo) 1.088 1.121 1.165 
Verloop 14,3% 12,7% 13,9% 
Ziekteverzuim 4,5% 5,5% 6,8% 
Ziekteverzuim VG sector 6,4% 7,1% 7,6% 
Medewerkerstevredenheid 7,8 7,9 8,0 
Aantal vrijwilligers 467 454 432 

 
  Financiën  2019 2020 2021 
  Omzet    € 55,2 mln    € 55,8 mln   € 59,6 mln 
  Exploitatieresultaat  +€   1,9 mln  +€   1,2 mln +€   1,0 mln 
   
Klachten, geschillen, meldingen 2021 

 Bij de Klachtencommissie Cliënten PSW zijn in 2021 2 klachten ingediend, beide van cliënten 
Wlz. Geen van de twee klachten is inhoudelijk door de klachtencommissie behandeld. Eén 
klacht was al in bespreking tussen PSW en de klager en klager heeft niet opnieuw contact 
opgenomen; één klacht is terugverwezen naar en opgepakt door de teamleider van PSW. 
Deze heeft de voorzitter van de klachtencommissie geïnformeerd dat de klacht naar 
tevredenheid van de klager is opgelost. 

 Bij de Landelijke Geschillencommissie was in 2020 een geschil ingediend door een ouder, 
nadat klager door de Klachtencommissie Cliënten van PSW voor een deel van de klacht in 
het gelijk was gesteld. Hoorzitting en uitspraak van de Geschillencommissie hebben in 2021 
plaatsgevonden. De geschillencommissie heeft de klager voor een deel van de klacht in het 
gelijk gesteld en PSW een schadevergoeding opgelegd. 

 Bij de klachtenfunctionaris (CBKZ) zijn geen klachten ingediend. 
 Bij de Vertrouwenspersonen Cliënten van PSW zijn 21 vragen van in totaal 18 personen 

ingediend (14 cliënten, 3 ouders/vertegenwoordigers en 1 externe persoon). Bij 1 cliënt 
werd de onvrede niet weggenomen. Deze is geattendeerd op de klachtenregeling. 

 Bij de Vertrouwenspersoon Medewerkers PSW zijn in totaal 10 vragen ingediend. 
 Het Meldteam Geweld in de Zorgrelatie heeft in totaal 17 meldingen inzake Geweld in de 

Zorgrelatie binnengekregen, waarvan 1 doorgezet uit 2020). 13 meldingen zijn afgewikkeld; 
4 meldingen doorgezet naar 2022. Daarnaast zijn er bij het Meldteam 13 meldingen/vragen  
binnengekomen over andere zaken  (1 incident, 1 calamiteit, 1 consultatievraag, 7 inzake de 
Meldcode, 3 externe situaties waarbij cliënten of medewerkers van PSW betrokken waren. 
1 vraag is doorgeschoven naar 2022. 

 PSW heeft 1 melding gedaan van een calamiteit bij de IGJ. In opdracht van de IGJ heeft PSW 
nader onderzoek gedaan. De IGJ heeft de melding afgesloten met daarbij een aantal 
verbeterpunten voor PSW. 

 PSW heeft 1 melding gedaan van een arbeidsongeval bij de Inspectie SZW 
(arbeidsinspectie). PSW en de inspectie hebben beide onderzoek verricht. De inspectie 
heeft de melding afgesloten met enkele adviezen en een waarschuwing. 

 Bij het interne Meldpunt Privacy zijn 18 meldingen gedaan van incidenten.  


