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Woord vooraf  
Met veel genoegen bieden wij u hierbij ons jaarverslag 2018 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het 
door ons opgestelde beleid en onze resultaten op onze kerntaken. De Bruggen vindt het belangrijk om samen 
te bouwen aan de toekomst van de hulpverlening. Dit heeft De Bruggen gedaan vanaf de start (28 februari 
2013) tot aan heden. In onze missie staat het belang van de cliënten centraal. Waar wij ook aan werken met en 
namens de cliënt, we kijken naar de cliënt, zijn verhaal en zijn wensen.  
 
2018 is een jaar waarin De Bruggen zich heeft uitgebreid. Naast het bieden van gewaardeerde hulpverlening in 
Groningen, zijn we sinds oktober 2018 ook een samenwerkingspartner voor de NMD gemeenten in Drenthe. 
Zo wordt onze positie binnen het grote aanbod van zorginstellingen vergroot en versterkt. Daarnaast is in 
2018 een begin gemaakt met het werken aan de stabiliteit en het toekomstbeeld van De Bruggen. Alles over 
deze visie is te lezen in dit jaardocument.  
 
Veendam,  
9 mei 2019  
 
Namens De Bruggen  
K. Jonker   
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2. Strategie, profiel en structuur  
In onderstaand hoofdstuk wordt er een profielschets gegeven van De Bruggen. Peildata hierbij zijn 1 januari 
2018 en 31 december 2018.  
 

2.1 Organisatiestructuur  
De Bruggen is een Vennootschap Onder Firma wat bekend is onder het KvK nummer 66418801. De vennoten 
zijn Emile, Kaj, Lars Coenen en Henny Coenen-de Haan.  
 
In de wet van Nederland is vanaf 1 januari 2016 de volgende indeling vastgelegd: 

Categorie onderneming  Aantal werknemers  Jaaromzet  Balanstotaal  

Groot  Boven de 250  Boven de 40 miljoen 
euro  

Boven de 20 miljoen 
euro 

Middelgroot  Beneden de 250  Beneden de 40 miljoen 
euro  

Beneden de 20 miljoen 
euro  

Klein  Beneden de 50  Beneden de 12 miljoen 
euro  

Beneden de 6 miljoen 
euro   

Micro  Beneden de 10  Beneden de 0,7 miljoen 
euro  

Beneden de 0,35 miljoen 
euro  

 
De Bruggen zit qua werknemers en financiële middelen in de categorie ‘klein’. Meer hierover in verdere 
hoofdstukken.  
 

2.2 De visie en het hoofddoel van De Bruggen   
De Bruggen is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van mensen. Hierom zijn wij gespecialiseerd in 
het bieden van begeleiding, training en coaching op alle leefgebieden van iedereen die nog geen gebruik heeft 
leren maken van de in hun zelf aanwezige hulpbronnen. Wij helpen, door goed contact te onderhouden en 
samen met de cliënt de gestelde doelen te behalen. Wanneer dit laatste eens niet lukt, bekend dat niet 
“mislukken”, maar het betekent wel dat wij deze doelen moeten bijstellen. Al hoewel wij de cliënt helpen met 
het traject, proberen wij altijd de cliënt uit te dagen om naar eigen oplossingen te zoeken. Derhalve zijn wij 
gericht op bewustwording, wat natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden is met het hoofddoel zelfstandigheid. 
 

2.3 Typen geboden zorg en financiering  
De Bruggen biedt begeleiding op verschillende niveaus. Dit wil zeggen begeleiding van 24 uur aanwezigheid 
tot aan 1 uur per week ambulante begeleiding. Medewerkers kijken samen met de cliënten naar welke 
ondersteuning passend is en hoe dit gefinancierd kan worden.  
Op 31 december 2018 wordt De Bruggen gefinancierd door:  
- De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  
- De Wet langdurige zorg (Wlz) 
- De jeugdwet  
 
Op 31 december 2018 wordt vanuit de Wmo centrumgemeente Groningen de volgende producten geleverd op 
basis van Zorg In Natura en Persoonsgebonden Budget: 
- Beschermd wonen: Laag intensief (inclusief dagbesteding) 
- Beschermd Wonen: Hoog intensief (inclusief dagbesteding) 
 
Op 31 december 2018 wordt vanuit de Wmo centrumgemeente Assen de volgende producten geleverd op 
basis van Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget. Bij velen van onderstaande kunnen meerdere 
arrangementen worden geïndiceerd: 
- Beschermd Wonen: Outputgericht  
- Beschermd Wonen: Inspanningsgericht  
- Dagbesteding 
- Wooncomponent  
- Begeleiding omtrent verslaving  
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Op 31 december 2018 wordt vanuit Wmo Veendam de volgende producten geleverd op basis van 
Persoonsgebonden Budget:  
- Begeleiding individueel 
- Begeleiding groep  
 
Op 31 december 2018 wordt vanuit de WLZ de volgende producten geleverd op basis van Persoonsgeboden 
Budget: 
- Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (VG06)  
 
Op 31 december 2018 wordt, op basis van Persoonsgebonden Budget, vanuit de jeugdwet de volgende 
producten geleverd: 
- 44G02 – Verblijf: Langdurig beschermd wonen  
 
Aantal cliënten per 31 december 2018  

Locatie  WMO ZIN  WMO PGB WLZ  Jeugdwet  Totaal  

Veendam  32 9 1 2 44 

Zuidlaren  5 0 1 1 7 
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2.4 Organisatie hiërarchie  
De Bruggen heeft een duidelijke visie als het draait om hiërarchie in de organisatie: We proberen dit, waar 
mogelijk, te voorkomen. Uiteraard zit er een verschil in verantwoordelijkheden en takenpakket. Dit hangt 
grotendeels samen met opleidingsniveau en werkervaring. Echter, het management is van mening dat iedere 
persoon invloed heeft op de organisatie, het management vraagt dan ook om input waar nodig en mogelijk. 
Ongevraagd kunnen medewerkers ook altijd advies geven. Het management van De Bruggen probeert, waar 
mogelijk, op de werkvloer te zijn om bereikbaar te blijven voor alle personeelsleden.  

  

Het management

- Algemeen directeur

- Financieel directeur

- Teammanager 

•HR functionaris 

•Beleidsmedewerker

•Financieel administratief 
medewerker

•Secetaresse 

•Aanmeldfunctionaris

Veendam

•Woonbegeleiders  

•Persoonlijk begeleiders  

•Trajectbegeleiders 

•Wooncoördinator 

•Stagiair persoonlijk begeleider

•Stagiair woonbegeleider  

Zuidlaren

•Groepswerkers

•Trajectbegeleiders

•Wooncoördinatoren 

•Persoonlijk begeleiders 
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3. Personele zaken  
De Bruggen heeft in 2018 een nieuwe locatie geopend en hierdoor personeel moeten aantrekken. De Bruggen 
heeft echter kwaliteit hoog in het vaandel staan en eisen gesteld aan haar personeelsleden. Hieronder valt een 
samenwerking te lezen over personele zaken in 2018.  
 

3.1 Kerncijfers  
Onderwerp  1 januari 2018  31 december 2018  

Aantal medewerkers  25 32 

Aantal FTE’s  12,7 19,8  

Aantal mannen in dienst  9 12 

Aantal vrouwen in dienst  16 20 

 

3.2 Medewerkerstevredenheid 
Zoals hierboven beschreven vraagt De Bruggen haar personeelsleden vaak om feedback en informatie. De 
Bruggen neemt tweemaal per jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek af. In begin 2019 is er een 
onderzoek afgenomen over 2018. Hieronder vallen kort de conclusies van dit onderzoek te lezen.1 
 
De Bruggen scoort op geen enkele onderwerp ondermaats. Zoals in hoofdstuk twee te zien is, is er geen 
enkele vraag en/of onderwerp waar meer zwaar onvoldoende /onvoldoende als voldoende/ goed wordt 
gescoord.  
 
Over het algemeen is te lezen dat de meerderheid van de medewerkers (88%) zich thuis voelt binnen de 
organisatie en dat 88% ook plezier heeft in zijn eigen werkzaamheden.  
 
Ook kan je zien dat er vijf vragen zijn binnen het onderwerp samenwerking. Je ziet dat De Bruggen overal 
voldoende scoort en dat er geen enkele vraag onvoldoende wordt gescoord.  

  
We zien dat niemand van de respondenten niet tevreden is over het management, zijn/haar leidinggevende of 
de mogelijkheid om problemen te benoemen. Het feit dat alle meegewerkte medewerkers hier tevreden over 
zijn geeft weer dat het management een positief contact heeft met haar personeel. Dit zie je ook terugkomen 
bij het punt ontwikkeling en waardering. 80% van de medewerkers benoemd zich goed gewaardeerd te 
voelen. De overige 20% voelt zich voldoende gewaardeerd.  
 
Zoals hierboven beschreven scoort De Bruggen op geen enkel onderwerp ondermaats. De Bruggen heeft 
echter de ambitie om overal goed op te scoren. Om die reden zijn er een aantal verbeterpunten te benoemen.  
 
Als De Bruggen het streven heeft om overal goed op te scoren kan er op het gebied van verantwoordelijkheid 
en passende functies nog een vooruitgang gemaakt worden. 40% geeft aan dat ze onvoldoende 
verantwoordelijkheid krijgen en dat hun huidige functie niet geheel passend is bij hun wensen en 
mogelijkheden.  
Omdat dit individuele zaken zijn en elk jaar bij de functioneringsgesprekken aandacht is voor beide 
onderwerpen dient hier geen verbetermaatregel aan te worden gehangen, wel is het een aandachtspunt voor 
het management. 
 
Er zijn op het gebied van samenwerking nog wat verbeteringen te bereiken voor De Bruggen. Zo geeft 72% 
van de meegewerkte medewerkers, aan dat de interne communicatie voldoende is, maar dus beter kan. Ook 
bij het vinden van informatie en het weten wie welke taken heeft wordt, in verhouding, minder vaak goed 
gescoord. Vanuit deze informatie wordt er een verbetermaatregel geformuleerd.  
 
Op het gebied van werkdruk is te lezen dat 56% van de medewerkers werkdruk ervaart. Ook lees je dat 56% 
van de medewerkers vindt dat er verbetermogelijkheden zijn op het gebied van het beheersen van de 

                                                                    
1 Het gehele rapport kan worden opgevraagd bij afdeling HR via: hr@bijdebruggen.nl  

mailto:hr@bijdebruggen.nl


 

 
7 

werkdruk. De Bruggen wil graag samen met haar medewerkers kijken hoe de werkdruk beheerst kan worden. 
Er zullen doelen geformuleerd worden op dit vlak.  
 
Ten slotte is op het gebied van veiligheid en hygiëne nog een vooruitgang te boeken voor De Bruggen. Ook al 
scoort het merendeel van de meegewerkte medewerkers voldoende of goed, er is meer voldoende(48%) dan 
goed (36%) gescoord en zelfs een aantal keer onvoldoende(16%). Omdat De Bruggen het belangrijk vindt dat 
de veiligheid en hygiëne optimaal is zal De Bruggen aandacht besteden aan het verbeteren van de veiligheid 
en hygiëne.  
 
Vanuit bovenstaande conclusies worden de volgende verbeterdoelen voor de komende periode opgesteld. 
Deze zullen worden meegenomen in het beleidsplan van 2020-2024.  
 

In juli 2020 is door De Bruggen in kaart gebracht hoe de medewerkers van De Bruggen werkdruk 
ervaren.  
 
In de periode juli 2020 – december 2023 kijkt de teammanager en de afdeling HR van De Bruggen 
hoe, op individueel niveau, werkdruk verminderd kan worden.  

 
De Bruggen zal de komende periode onderzoeken (bijvoorbeeld door enquêtes en/of gesprekstafels) 
waardoor werkdruk ontstaat. Daarnaast zal de HR-afdeling, in samenwerking met de teammanager, bekijken 
welke mogelijkheden er zijn om individueel of plenair iets aan deze werkdruk te veranderen. Indien er 
mogelijkheden zijn zal hier aandacht aan geschonken worden en zaken z.s.m. worden doorgevoerd.   
 

In juli 2020 is de bereikbaarheid en communicatie binnen de verschillende afdelingen binnen De 
Bruggen verbeterd.  

 
De Bruggen zal taakomschrijvingen en taakverdelingen beter vormgeven. De Bruggen zal dit oppakken met 
de HR-functionaris. Ook zullen teamdagen de komende periode in het teken staan van communicatie en 
samenwerking.  
 

In januari 2021 heeft De Bruggen een goedwerkend veiligheidsmanagementsysteem.  
 
Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) vormt het systeem waarmee zorginstellingen continue risico’s 
signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Dit is op het gebied van 
medewerkers, cliënten en bezoekers. Het veiligheidsmanagementsysteem is dan ook een alles omvattend 
systeem waarin HACCP, BHV en bijvoorbeeld privacy wordt geoptimaliseerd. Afdeling beleid zal hier samen 
met het management en deelverantwoordelijken aandacht aan schenken.  
 

3.3 Raad van toezicht binnen De Bruggen  
De Bruggen heeft geruime tijd gewerkt met een vast accountant- en adviseur kantoor. Zij voerden de Raad 
van toezicht taken uit binnen De Bruggen. In 2018 is De Bruggen overgestapt naar een ander accountant- en 
advies kantoor. Om die reden is er een andere manier gezocht om de Raad van toezicht vorm te geven. De 
Bruggen is op dit moment hard bezig om mensen te benaderen en vast te stellen hoe en wanneer deze raad 
van toezicht definitief kan worden vastgesteld. Op dit moment hebben een jurist, een accountant/ adviseur en 
een bestuurder op zorg-inhoudelijk niveau toegezegd deel te kunnen en willen nemen aan deze Raad van 
toezicht. Onderling wordt nog gekeken wie welke taken zal uitvoeren (bijvoorbeeld notulist en/of 
voorzitterschap) en of er nog mensen moeten worden toegevoegd op andere aandachtsgebieden. Hierbij valt 
te denken aan iemand met kennis op het gebied van contracteringen, calamiteiten en/of vastgoed.  
 

3.4 Ondernemingsraad  
In het CAO wat De Bruggen hanteert (CAO Social Work) is vastgesteld dat De Bruggen, ondanks dat de Wet 
op de ondernemingsraden anders vaststelt, een OndernemingsRaad (OR) dient in te stellen omdat er meer als 
35 werknemers in dienst zijn2. De Bruggen is op dit moment met de afdeling HR aan het onderzoeken wat een 
OR inhoudt en wie hierbij aanwezig dienen / kunnen zijn.  

                                                                    
2 Zie CAO Social Work paragraaf 8.3 A.  
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4. Financiële informatie  
In hoofdstuk 2.1 wordt aangegeven dat De Bruggen in de categorie klein valt. Dit betekent dat De Bruggen 
een jaaromzet heeft beneden de 12 miljoen en een balanstotaal van minder als 6 miljoen. Hierover valt 
hieronder meer te lezen.  
 

4.1 Jaarrekening  
 31 december 2018  31 december 2017  

Vaste activa  €107.585,- €42.821,- 

Materiele vaste activa  €16.884,- €17.068,- 

Financiële vaste activa €90.701,- €25.753,- 

   

Vlottende activa  €642.301,- €467.007,- 

Debiteuren en overige 
vorderingen  

€277.142,- €`313.893,- 

Liquide middelen  €257.574,- €110.293,- 

   

Passiva  €642.301,- €467.007,- 

Eigen vermogen €488.353,-  €364.706,- 

Kortlopende schulden €153.948,- €102.301,- 

 
De volledige jaarrekening over 2018 is op te vragen bij de financiële afdeling3. 

4.2 Financieringsvormen  

 

4.3 Risico’s en onzekerheden  
o De Bruggen is grotendeels afhankelijk van haar inkomsten door middel van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo). Echter, de overheid is al enige tijd bezig met het veranderen van de manier 
waarop indicaties en contracten met zorgaanbieders zijn vormgegeven. Doordat De Bruggen hier, 
net als vele andere zorgaanbieders, nooit 100% zekerheid in kan krijgen maakt dat De Bruggen altijd 
een bepaald risico met zich meedraagt. De Bruggen probeert dit actief te verminderen door zoveel 
mogelijk een actieve rol aan te nemen in aanbestedingsprocedures en door zich in meerdere 

                                                                    
3 De financiële afdeling is op werkdagen te bereiken middels 0598 820 990  

Beschermd Wonen
€1.787.250 

89%

Persoonsgebonden 
Budget

€230.879 
11%

Financiëringsvormen

Beschermd Wonen Persoonsgebonden Budget
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gemeenten/ provincies te vestigen. Hierdoor is De Bruggen niet afhankelijk van één partij als het 
draait om het voortbestaan van de organisatie. Ook onderzoekt De Bruggen mogelijkheden tot een 
contractering op het gebied van bijvoorbeeld de Wet Langdurige Zorg (WLZ)  
 

o Het hoofddoel met (vrijwel) elke cliënt is het bereiken van zelfstandigheid. Simpel gezegd moet De 
Bruggen proberen zichzelf overbodig te maken. Stel dat De Bruggen het lukt om zichzelf overbodig 
te maken is er minder werk voor De Bruggen. Deze contra-indicatie is een risico voor het aantal 
medewerkers.   
 

o De Bruggen is afhankelijk van derden als het gaat om vastgoed. De Bruggen heeft geen eigen panden 
in bezit. Dit brengt risico’s met zich mee omdat investeerders er soms voor kunnen kiezen om na een 
huurcontract de huurprijs te verhogen of het pand voor andere doeleinden te gaan gebruiken.  
 

o Overheadkosten worden, naar mate je aan kwaliteitseisen wilt voldoen en in omvang groeit, hoger. 
De Bruggen probeert deze kosten zo laag mogelijk te houden maar ontkomt er niet aan om aan 
sommige eisen te voldoen. Dit maakt dat er soms investeringen nodig zijn welke toch kosten met zich 
meebrengen welke De Bruggen liever zou willen besteden aan de begeleiding van de cliënten.  

 
  



 

 
10 

5. Clientèle zaken  
Hieronder volgt een samenvatting van clientèle zaken binnen De Bruggen. De Bruggen verwacht in 2019 een 
groei door te maken qua aantal cliënten vanwege het openen van een nieuwe locatie in oktober 2018.  
 

5.1 Kerncijfers  
 1 januari 2018  31 december 2018  

Aantal cliënten  55 56 

Aantal mannen  49 49 

Aantal vrouwen  6 7 

 

 

 

5.2 Medezeggenschap cliënten  
Uit het verleden is gebleken dat een cliëntenraad zoals bij vele organisaties wordt ingevoerd niet haalbaar is 
binnen De Bruggen. Weinig cliënten hebben animo om structureel mee te denken over het beleid en hier tijd 
in te investeren. Om die reden is ervoor gekozen om de cliëntenraad op te heven en dagdelen te organiseren 
waarbij alle cliënten worden uitgenodigd. Hierdoor hebben zij allemaal inspraak en binnen deze middag wordt 
gekeken welke cliënten eventueel kunnen meedenken / meewerken aan bepaalde onderwerpen. Op 19 
december 2018 is de eerste bijeenkomst gehouden. De Bruggen promoot deze manier van medezeggenschap 
onder de cliënten en houdt in de gaten of cliënten hiermee voldoende het gevoel hebben inspraak te krijgen. 
Dit is bijvoorbeeld een terugkerende vraag bij cliënttevredenheidsonderzoeken. Deze bijeenkomsten worden 
tweemaal per jaar gehouden. Als blijkt dat er meer bijeenkomsten nodig zijn dan is het altijd mogelijk om 
meer bijeenkomsten te laten plaatsvinden.  
 
Naast deze algemene medezeggenschapdagen worden er ook bewonersvergaderingen gehouden. Deze 
worden gehouden binnen de beschermde woonvormen van De Bruggen. Dit heeft een verplicht karakter. Hier 
kunnen zij meedenken over verschillende onderwerpen maar ook zelf onderwerpen aankaarten. Deze 
bewonersvergaderingen zijn één keer in de drie/vier weken.  
 
Ten slotte werkt De Bruggen mee aan onderzoeken buiten De Bruggen (zoals van de Hanzehogeschool of de 
gemeente Groningen). Wanneer dit mogelijk is proberen we cliënten hierbij te betrekken. We laten het vrij aan 
cliënten of ze hier aan mee willen werken.  
 

Adolesent: 16 - 20 
jaar; 5; 9%

Jong volwassene 
20 - 30 jaar  ; 22; 

39%
Volwassene: 30 -
60 jaar ; 24; 43%

Oudere: 60+ ; 5; 
9%

LEEFTIJDSGROEP DE BRUGGEN OP 31 
DECEMBER 2018
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5.3 Cliënttevredenheidsonderzoek  
Tweemaal per jaar wordt er een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek over 2018 is begin 
2019 afgenomen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn hieronder te lezen. Het gehele rapport is 
te vinden op de website van De Bruggen www.bijdebruggen.nl.  
 
Het onderzoek laat zien dat De Bruggen door 75,6% van de meegewerkte cliënten wordt aanbevolen. De 
Bruggen streeft naar 100% maar weet dat, gezien de complexiteit van de hulpvragers, dit vrijwel onhaalbaar 
is. De Bruggen is tevreden met het percentage cliënten dat op dit moment hun begeleiding aanbeveelt.  
 
Daarnaast is bij het kopje samenwerking De Bruggen en cliënt veelal te zien dat cliënten tevreden zijn met de 
samenwerking tussen hunzelf en hun persoonlijk begeleider. Ze voelen zich echter minder betrokken bij 
veranderingen binnen De Bruggen. Meer hierover bij de aandachtspunten onder kopje 2.2  
 
Ten slotte komt De Bruggen ook sterk uit het kopje doelgerichte begeleiding. Cliënten zijn over het algemeen 
tevreden met de begeleiding en vinden gestelde doelen begrijpelijk.  
 
De uitkomsten van het onderzoek maken een aantal zaken duidelijk. Ten eerste wordt duidelijk dat 7 mensen 
niet heb meegewerkt aan het onderzoek. Het onderzoek maakt echter niet duidelijk wat de oorzaak hiervan is. 
Voor een komend onderzoek is het goed om cliënten die niet mee willen werken hier een reden voor te laten 
opgeven. Dit kan dan worden meegenomen in de uitwerking van het onderzoek.  
 
Daarnaast valt het op dat De Bruggen minder hoog scoort op professionaliteit en deskundigheid.  
Zo zeggen 12 cliënten (29,6%) dat ze vinden dat de medewerkers binnen De Bruggen niet professioneel en 
deskundig zijn. De Bruggen streeft ernaar om dit percentage naar beneden terug te brengen.   
 
Ook wordt er, door cliënten, duidelijk benoemt dat de communicatie tussen de verschillende afdelingen 
onvoldoende is. 73,2% van de cliënten benoemt dat dit niet naar behoren verloopt. Dit is voor De Bruggen het 
grootste aandachtspunt en zal de komende periode centraal worden gesteld.  
 
Ten slotte geven de cliënten aan dat zij zich onvoldoende betrokken voelen bij veranderingen die door De 
Bruggen worden doorgevoerd. De Bruggen is druk bezig met het betrekken van cliënten bij veranderingen. Dit 
zal ook door middel van een doel worden vastgelegd en gemonitord.  
 
Gezien bovenstaande informatie zijn voor de periode 2019/2020 de volgende doelen opgesteld: 
 

In juli 2020 is de deskundigheid van de medewerkers binnen De Bruggen vergroot.  
 

Dit kan door middel van deskundigheidsbevordering. De Bruggen zal kijken naar educatie middels trainingen 
en cursussen. Hier kunnen medewerkers ook hun LLB voor kunnen aanwenden.  
 

In juli 2020 is de bereikbaarheid en communicatie binnen de verschillende afdelingen binnen De 
Bruggen verbetert.  
 

De Bruggen zal taakomschrijvingen en taakverdelingen beter vormgeven. De Bruggen zal dit oppakken met 
de HR-functionaris. Ook zullen teamdagen de komende periode in het teken staan voor communicatie en 
samenwerking.  
 

In juli 2020 voelen cliënten zich meer betrokken bij veranderingen binnen De Bruggen.  
 
Cliënten zullen gevraagd worden hun mening te geven door middel van enquêtes, de cliëntenvergaderingen 
(tweemaal per jaar) en door een samenhang proberen te creëren op het gebied van medewerkers/ cliënten en 
externe partijen.  
 
Hoe het behalen van bovenstaande doelen wordt vormgegeven zal worden uitgewerkt in het Maatschappelijk 
jaarverslag over 2018.   

http://www.bijdebruggen.nl/
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6. Kwaliteitsbeoordeling  
De Bruggen heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. We werken met interne en externe 
kwaliteitsbeoordelingen. In december 2019 is De Bruggen kwalitatief beoordeeld door de Kompanjie 
(gemeente Veendam) Hieronder valt meer te lezen over de interne kwaliteit van De Bruggen.  
 

6.1 Interne kwaliteit  
De Bruggen heeft een aantal kwaliteitseisen gesteld en hier mensen voor verantwoordelijk gemaakt. 
Hieronder zie je een overzicht van deze aandacht functionarissen. Uiteindelijk is het management 
eindverantwoordelijk voor de interne kwaliteit.  
 

Kwaliteitsonderwerp  Personeelsfunctie / Personeelslid  
 

Kwaliteitsstandaarden personeelsleden in de 
gaten houden (bijv. elke 3 jaar VOG vernieuwen) 

Teammanager in samenwerking met afdeling HR  

Bespreken van zorgplannen en trajecten met de 
cliënt  

Trajectbegeleiders  

Medezeggenschap van de cliënten  Vertrouwenspersoon   
 

Kwaliteit up to date houden van protocollen en 
regelementen (bijv. klachtenregeling)  

Afdeling beleid  

Toezien op naleving wetgeving, governancecode 
en meldcodes  

Afdeling beleid  

Kwaliteit van geleverde begeleiding en dossiers 
op orde houden  

Trajectbegeleiders  

RI&E  Werkplaatsmedewerker met afdeling HR  
 

Automatisering  Financieel directeur  
 

 

6.2 Externe kwaliteitsbeoordelingen   
De Bruggen werkt met de kwaliteitskaders van externen. Dit zijn onder andere de NMD gemeentes in Drenthe 
en de centrumgemeente Groningen. De Bruggen controleert elk jaar of ze nog voldoen aan deze eisen door 
onder andere de verantwoordingen die zij jaarlijks naar de bovengenoemden sturen. In 2018 voldeden wij aan 
alle gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteitskaders van de NMD gemeentes in Drenthe en de centrumgemeente 
Groningen zijn op te vragen bij de afdeling beleid van De Bruggen of bij de gemeenten zelf.  
 
Jaarlijks wordt De Bruggen ook gecontroleerd door een accountant. Hier wordt een accountantsverklaring 
voor afgegeven. Omdat De Bruggen in 2017 en 2018 boven de normbedragen zat heeft De Bruggen dit keer 
ook een onafhankelijke controle op de jaarrekening moeten laten uitvoeren. Deze documenten worden 
beschikbaar gesteld middels de site van De Bruggen. www.bijdebruggen.nl  
 
Daarnaast wordt De Bruggen jaarlijks gecontroleerd door de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Dit gebeurd door het inleveren van een Jaarverantwoording zorg voor de Wet Toelating 
Zorginstellingen (WTZI). In 2018 zijn wij voor de derde jaar op rij WTZI gecontracteerd. Voor meer informatie 
over de WTZI contractering verwijzen we u naar www.jaarverslagenzorg.nl  
 
Ook wordt De Bruggen jaarlijks gecontroleerd door een externe auditor van Paletzorg. Als De Bruggen voldoet 
aan de eisen van de externe audit krijgen wij het KMS keurmerk. In 2018 zijn wij voor de tweede keer positief 
beoordeeld. Dit betekent dat wij het KMS keurmerk hebben ontvangen. Het KMS keurmerk is een keurmerk 
die veel lijkt op het HKZ keurmerk. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van 
Paletzorg: www.paletzorg.nl  
 
 
 
 

http://www.bijdebruggen.nl/
http://www.jaarverslagenzorg.nl/
http://www.paletzorg.nl/
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Ten slotte is De Bruggen eind 2018 kwalitatief beoordeeld door twee toezichthouders van de Kompanjie 
(gemeente Veendam). Aanleiding hiervoor was een melding van kwalitatief slechte begeleiding/ 
woonomstandigheden door een ontevreden cliënt. Op 9 januari 2019 is het rapport bij De Bruggen 
binnengekomen. Na wat verbeterpunten te hebben doorgevoerd is De Bruggen kwalitatief sterk bevonden. 
Dit is door de toezichthouders gedeeld met de afdeling sociaal domein binnen Kompanjie. De Bruggen werkt 
graag mee aan dit soort onderzoeken om, door middel van een onafhankelijke derde, informatie te 
verzamelen om professioneler te worden.  
 

6.3 Verbeterpunten 2019 
In 2019 wil De Bruggen zich kwalitatief sterker maken en het medewerkers hier actief bij betrekken. Afdeling 
beleid zal elke drie maanden een nieuwsbrief naar cliënten uitbrengen met relevante informatie. Medewerkers 
krijgen ook elk kwartaal een beleidsbrief met relevante interne bedrijfsinformatie. Hierdoor zullen zij op de 
hoogte zijn van veranderingen maar ook worden uitgenodigd om hier over na te denken en dit te bespreken 
met de beleidsmedewerker en het management. De Bruggen werkt met een open structuur. De Bruggen vindt 
dat het meedenken over beleid daarbij hoort. Een medewerker hoeft het niet altijd eens te zijn met het 
geformuleerde beleid maar dient het wel te kunnen uitvoeren en te snappen waarom er toch bepaalde keuzes 
gemaakt zijn. Concrete voorbeelden van verbeterpunten omtrent kwaliteit in 2019 zijn te lezen in hoofdstuk 
zeven: speerpunten voor 2019.   
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7. Speerpunten  
Hieronder volgt een overzicht van speerpunten voor De Bruggen in 2019. Voor meer informatie over de 
redenen dat deze speerpunten prioriteit krijgen en hoe De Bruggen hieraan wil werken kunt u lezen in het 
beleidsplan van De Bruggen. Deze is op dit moment in ontwikkeling en nadien op te vragen bij de afdeling 
beleid4.  
 

1. De Bruggen heeft voldoende deskundige medewerkers in dienst die voldoen aan de toenemende 
complexiteit van de problematiek en zorgvraag van de cliënt.  
 

2. Er is, door de teammanager en de afdeling HR, in kaart gebracht hoe en waardoor de medewerkers 
van De Bruggen werkdruk ervaren en hoe deze werkdruk beheerst kan worden.  
 

3. De veiligheid en hygiëne binnen De Bruggen is naar een hoger niveau gebracht door in te zoomen op 
de gebreken en mogelijkheden hierin en dit aan te passen waar noodzakelijk.  
 

4. De communicatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen De Bruggen is verbeterd.  
 

5. Cliënten worden intensief betrokken bij veranderingen en het beleid binnen De Bruggen.  
 

6. De afdeling beleid onderzoekt de mogelijkheden voor een uitbreiding van contracteringen 
(bijvoorbeeld een WLZ-contractering) en kwaliteitskeurmerken (bijvoorbeeld het HKZ-keurmerk)  

  

                                                                    
4 Zij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te bereiken via 0598 820 990.  
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8. Colofon  
Dit is het Maatschappelijk Jaarverslag over 2018 wat De Bruggen heeft opgesteld om inzage te geven in de 
kwaliteit van de organisatie. De Bruggen is verantwoordelijk voor het opstellen van dit document.  
 
Mei 2019 
 
Contactgegevens De Bruggen  
Postbus 2016  
9640CA Veendam  
 
Telefoon 0598 820 990  
E-mail   info@bijdebruggen.nl  
 
Inlichtingen bij  
K. Jonker  
Beleidsmedewerker cliëntzaken  
 
Telefoon 06 83 60 70 35  
E-mail  K.jonker@bijdebruggen.nl    
 
Website  
www.bijdebruggen.nl  
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http://www.bijdebruggen.nl/

