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Jubileumfeest

Vliegveld Twenthe

VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR

In ieder opzicht was 2019 een bijzonder en succesvol jaar. Een jaar waarin we met onze cliënten en 

medewerkers groots gevierd hebben dat we 20 jaar bestaan. Een jaar van afscheid van lid Raad van 

Bestuur en geneesheer-directeur Henk van den Berg en natuurlijk ook het verwelkomen van  

Geert Uijterwaal-op ’t Roodt als nieuw lid Raad van Bestuur en geneesheer-directeur.

 

Het was ook het jaar waarin Streettriage Twente actief en succesvol is ingezet. Een prachtige vorm  

van samenwerking om personen met verward gedrag de juiste zorg te kunnen bieden. Ook was het  

een jaar van voorbereiding op de Wet verplichte ggz waarmee we de verplichte zorg op een goede 

manier vormgeven, en het jaar van actief werken in de geest van de Generieke Module Acute Psychiatrie 

waarmee we een goede ketenaanpak hebben gerealiseerd voor acute psychiatrie. 

In 2019 is ook het nieuwe beleidsplan ontwikkeld. Dit beleidsplan 2020-2022 borduurt voort op 

het succesvolle beleid van 2017-2019 en draagt de titel die we ook aan dit jaardocument hebben 

meegegeven: Gewoon Goed op weg. De organisatiestructuur is aangepast en past daarmee meer bij 

Mediant van nu en de komende jaren. Zie ook pagina 9 (Beleid). 

Mede dankzij de landelijke VIPP-subsidie heeft Mediant extra geïnvesteerd om een versnelling 

in digitalisering van zorg te kunnen realiseren. Mediant Online, het online behandelplatform van 

Mediant, is in 2019 ontwikkeld zodat deze begin 2020 in gebruik kan worden genomen. Het platform 

biedt cliënten een onlinebehandeling met behulp van eHealthmodules en digitaal contact met de 

behandelaar.

In 2020 wil Mediant het NEN 7510 certificaat behalen waarmee de informatieveiligheid binnen Mediant 

op een goede manier geborgd wordt. De voorbereidingen voor het halen van dit certificaat hebben 

grotendeel plaatsgevonden in 2019. Ook is in 2019 de bewustwordingscampagne onder personeel 

voortgezet. 

De samenwerking met onze ketenpartners zoals ketenpartners in de ouderenzorg, gemeenten, 

ziekenhuizen en forensische zorg is voortgezet en geïntensiveerd. Bij ons Mobiel Consultatie en 

Behandel Team (MCBT) is sprake van uitbreiding geweest, waardoor we nog beter in de regio verankerd 

zijn. Ook POH-GGZ is uitgebreid, eveneens op het gebied van POH-GGZ Jeugd. FACT Jeugd heeft naast 

Enschede en Almelo ook een locatie gekregen in Haaksbergen.

https://www.mediant.nl/component/html5flippingbook/publication/15-beleidsplan-2020-2022
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Interview

“ De kracht van de Streettriage zit 

 in het bundelen van drie professionals 

 in de ‘acuterie’.”  

Mediantaal

MEDEWERKERSTEVREDENHEID:

Cliëntenfeest

4
juli

SYMPOSIUM

JONGEREN IN BEELD

10 SEPTEMBER

WERELD SUICIDE PREVENTIE DAG

MET O.A. MARTINE DELFOS 

MET MEDEWERKING VAN 113 ZELFMOORDPREVENTIE 

EN TRIMBOS 14.00 UUR TOT 18.00 UUR IN HET 

HELMERTHEATER (INLOOP VANAF 13.30 UUR) 

OPGAVE REFERAAT@MEDIANT.NL  ACCREDITATIE IS TOEGEKEND.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.MEDIANT.NL/WSPDAG

10
september
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In 2019 zijn de eerste duurzame studio’s voor cliënten op het terrein van Helmerzijde opgeleverd. 

 

Ook dit jaar is met de Raad van Toezicht constructief overleg geweest over de belangrijkste thema’s. 

De reguliere overleggen vinden zes keer per jaar plaats. Gedurende 2019 zijn de voorbereidingen 

getroffen voor het aanstellen van vijf nieuwe leden van de Raad van Toezicht die officieel op 1 januari 

2020 zijn geïnstalleerd. 

Mediant investeert fors in opleiding en scholing waaronder referaten. De referaten zijn ook in 2019 

erg goed bezocht door eigen medewerkers maar ook externen. Een bijzonder referaat, dat is omgezet 

naar een symposium over suïcidepreventie, onder jongeren trok zoveel bezoekers dat ons eigen 

Helmertheater niet groot genoeg was.  

Dat we met z’n allen trots zijn op dat wat we doen, zien we ook in onze medewerkerstevredenheid. 

Onze medewerkers geven Mediant een 7.8. Zoals bij de Twentse nuchterheid past geen 10 maar wel 

bijna een 8 en dat zegt wat! Op het gebied van bedrijfsvoering was 2019 wederom een goed jaar. 

Mediant ging, als derde GGZ-instelling in Nederland, officieel over op Horizontaal Toezicht. Hierdoor 

zijn controles op declaraties achteraf nu niet meer nodig, er zijn minder administratieve lasten en 

er is sneller inzicht in de kosten. Voor zowel cliënten van Mediant als de zorgverzekeraars biedt dit 

belangrijke voordelen.

We treden de toekomst dan ook positief tegemoet wetende dat de corona crisis effect zal hebben op 

de gehele maatschappij en dus ook op Mediant.

Peter Turpijn (Voorzitter RvB)

Geert Uijterwaal-op ’t Roodt (Lid RvB)

Raad van Bestuur
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Praktijkondersteuning huisartsen (POH-GGZ)

Overige psychische   hulpverlening 
Mediant Online

Wijkgerichte 

WMO-GGZ 

Basis GGZ
Specialistische GGZ 

incl. jeugdhulp en langdurig 

klinische zorg (LGGZ/WLZ)



PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 
Naam verslagleggend rechtspersoon Mediant Stichting voor Geestelijke Gezondheids-

zorg Oost- en Midden Twente

Adres Broekheurnering 1050

Postcode 7546 TA

Plaats Enschede

Telefoonnummer 053-4755 755

Nummer Kamer van Koophandel 06089356

E-mailadres info@mediant.nl

Website www.mediant.nl

Mediant biedt een totaalpakket aan mensen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale 

problemen, variërend van milde en kortdurende klachten tot ernstige psychiatrische problematiek 

in Twente en omstreken. Omdat geen mens en situatie gelijk is, streeft Mediant naar het zo flexibel 

mogelijk inzetten van zorg. Op deze manier beweegt Mediant flexibel met de maatschappij mee waarin 

de nadruk steeds meer komt te liggen op zelfredzaamheid en zorg dichtbij huis. De zorg kan gericht zijn 

op het genezen van klachten, het terugdringen van bijbehorende symptomen, of het leren omgaan met 

deze klachten.  De zorg is ingedeeld in de volgende onderdelen:

• WIJKGERICHTE WMO-GGZ 

• PRAKTIJKONDERSTEUNING HUISARTSEN (POH-GGZ)

• BASIS GGZ

• SPECIALISTISCHE GGZ INCL. JEUGDHULP EN LANGDURIG KLINISCHE ZORG (LGGZ/WLZ)

• OVERIGE PSYCHISCHE HULPVERLENING 

2

9

mailto:info@mediant.nl
http://www.mediant.nl
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2.1 MISSIE EN VISIE

Mediant hanteert daarbij de volgende missie en visie, voortkomend uit het meerjarenbeleidsplan  

2017-2019 ‘Met zorg vooruit’. 

MISSIE 

Het blijven bieden van Gewoon Goede geestelijke gezondheidszorg in Twente nu en in de toekomst. 

Door actief te anticiperen op veranderingen en door te gaan met vernieuwen en verbeteren en de 

bedrijfsvoering stabiel en flexibel te houden. Dat doen we vanuit Twentse gastvrijheid, waarbij kwaliteit 

van zorg centraal staat. 

VISIE

Mediant levert Gewoon Goede geestelijke gezondheidszorg in de breedste zin van het woord, binnen 

alle vier de velden: Specialistische Zorg, Generalistische Basis GGZ, wijkgerichte WMO-GGZ en POH-

GGZ. De zorg is gericht op het helpen oplossen van de problemen, maar als dat niet mogelijk is, helpen 

bij het leren omgaan met de klachten of de gevolgen daarvan. Bovendien levert Mediant haar GGZ-

kennis en expertise aan externe professionals en organisaties, in de vorm van consultatie, advies, 

cursussen en trainingen.

GEWOON GOED OP WEG
Beleidsplan Mediant GGZ

2020-2022
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2.2  INTERNE ORGANISATIE 
 STRUCTUUR 2019

CIRCUIT SOCIAAL 
PSYCHIATRISCH  

BEHANDELCENTRUM 
M.H. Simons 

A. M.  Wessels (MBZ)

CIRCUIT 
EXTERN

(o.a. POH-GGZ, 

MCBT, VIA, FACT Jeugd) 

A. de Rooij (MBV) 

CIRCUIT 
JEUGD

D. Stel (MBV) 
A. Kathöfer (MBZ) 

CIRCUIT 
ACUTE ZORG 

 M. B. M. Hooch Antink (MBV) 

 W. Snelleman (MBZ)

CIRCUIT 
CURATIEVE 

ZORG 
J. Jolink (MBV) 

L. Hüning (MBZ)

CIRCUIT DE 
BOERHAVEN

M.B.M. Hooch Antink (MBV) 

R. Panjer (MBZ)

CIRCUIT PAZZAGE
J. Smit (MBV)

CIRCUIT 
OUDEREN- EN 

NEUROPSYCHIATRIE 
M.H. Simons (MBV) 

I.H. Colijn (MBZ)

PR & COMMUNICATIE 
Y. B. M. Haaker-Loves

STAFAFDELING 
PERSONEEL & ORGANISATIE 

EN OPLEIDINGEN 
N. ter Bogt

STAFAFDELING 
FACILITAIRE ZAKEN 

R. Meijerink

BESTUURSBUREAU
C. Ruiterkamp-Kromhof

ONDERNEMINGSRAAD
J. A. van Lijf (voorzitter)

CLIËNTENRAAD
E. E. M. Siemelink (voorzitter)

GENEESHEER-DIRECTEUR 
G. Uijterwaal-op ’t Roodt*

BUREAU GENEESHEER-DIRECTEUR 
G. Uijterwaal-op ’t Roodt*

RAAD VAN TOEZICHT 
Q.A.J Swagerman (voorzitter)

STAFAFDELING 
FINANCIËN/CONTROL/ICT  
M. van der Maas - van Rooijen

OPLEIDERS
opl. V en V C. J. H. van den Berg
opl. VS GGZ G.G.M. Brouwer
opl. KP-PT-GZ R. A. W. H. Stokkers
opl. Psychiatrie A. A. Verlinde

RAAD VAN BESTUUR
P. Turpijn (voorzitter)

G. Uijterwaal-op ’t Roodt

*Tot 1 februari 2019 was Henk van den Berg nog actief als Lid Raad van Bestuur en geneesheer-directeur.
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3

2018

Totaal  
aantal cliënten: 

12.600
Gemiddeld 
aantal FTE

±792

Opbrengsten: 

€ 72.535.000

€
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KERNPRESTATIES * 

Opbrengsten: 

€ 74.404.000

€ 2019

Gemiddeld 
aantal FTE 

±828

Totaal  
aantal cliënten: 

13.100

* Meer informatie over  

de kerncijfers van Mediant, kunt u 

vinden in de jaarrekening 2019 en in 

DigiMV via  

www.jaarverantwoordingzorg.nl.  

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl
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TOEZICHT EN BESTUUR
4.1 RAAD VAN TOEZICHT*

Mediant werkt volgens het Raad van Toezicht-model. De Raad van Bestuur is het besluitvormend 

orgaan. De Raad van Toezicht houdt het algemeen toezicht op de werkzaamheden van de Raad van 

Bestuur en vervult ten opzichte van de Raad van Bestuur de werkgeversfunctie. De werkwijze is 

vastgelegd in het Reglement van Toezicht en Bestuur. 

4.2 RAAD VAN BESTUUR*

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van financiële, 

kwantitatieve en inhoudelijke rapportages.

De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen, waarbij één bestuurder is aangewezen als voorzitter. 

De Raad van Bestuur van Mediant bestond tot 31 januari 2019 uit Peter Turpijn (voorzitter RvB) en  

Henk van den Berg (lid RvB). Vanaf 1 februari 2019 bestaat de Raad van Bestuur uit Peter Turpijn 

(voorzitter RvB) en Geert Uijterwaal-op ’t Roodt (lid RvB).

• De heer Turpijn (voorzitter) bepaalt de strategie van Mediant in relatie tot de te verwachten 

maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en ontwikkelingen binnen de sector GGZ in het 

bijzonder. Hij geeft met name leiding aan het organisatorische en bedrijfsmatige deel van Mediant, 

maar houdt zich ook bezig met de inhoud en kwaliteit van de zorg.

• Mevrouw Uijterwaal-op ’t Roodt, psychiater, is lid van de Raad van Bestuur en heeft als primair 

aandachtsveld de aansturing van de inhoud van de zorg. Daarnaast is zij als geneesheer-directeur 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet BOPZ die in 2020 is overgegaan in de Wet verplichte 

ggz en de Wet zorg en dwang.  

Het bezoldigingsbeleid voor de leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht voldoet aan de daarvoor 

gestelde normen volgens de Wet Normering Topinkomens. Het diversiteitspercentage binnen de RvB 

is 50%. Binnen de RvT is het huidige percentage 20% vrouw. Als er een vacature vrij komt zullen we dit 

percentage, waar mogelijk, kunnen verhogen. 

* Meer informatie over Raad van Toezicht, besluiten, nevenfuncties en beloningsbeleid kunt u vinden in 

DigiMV via www.jaarverantwoordingzorg.nl. 

4.3 GOVERNANCE CODE

Mediant wil niet alleen ‘Gewoon Goede Zorg’ leveren, maar wil die ambitie ook realiseren op een 

transparante wijze en volgens de normen van behoorlijk bestuur. Mediant voldoet gedurende het jaar 

2019 aan de principes van de Zorgbrede Governancecode 2017. Deze governancecode heeft niet alleen 

betrekking op de relatie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, maar ook op een cultuur van 

toetsbaarheid en transparantie en die strekt tot voorbeeld voor de rest van de organisatie. Een onderdeel 

van de governancecode is dat de externe accountant ieder jaar zijn bevindingen door middel van een 

Managementletter en Accountantsverslag aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur rapporteert. 

Daarnaast beschikt Mediant in het kader van de governancecode over een klokkenluidersregeling. 

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl
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Ondernemerschap: 
We zien en pakken kansen 

en doen dat in samenwerking 
met onze externe partijen.

Duidelijkheid en  
betrouwbaarheid: 

We scheppen de juiste  
verwachtingen en maken 

deze waar.

Één Mediant: 
Actieve samenwerking 

 intern Kernwaarden

5
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BELEID 
5.1 ORGANISATIEBELEID  

Mediant volgt een consistente en duidelijke beleidslijn, waarbij ieder jaar ruimte is om nieuwe 

afspraken te maken. Mediant staat duidelijk op de kaart, onze financiële positie is sterk, we werken 

intensief samen met ketenpartners en financiers, onze medewerkers zijn goed opgeleid en hierdoor 

krijgen onze cliënten de Gewoon Goede Zorg die zij nodig hebben.

In 2019 is een nieuw meerjarenbeleidsplan ontwikkeld voor 2020-2022. De focus in het nieuwe 

beleidsplan is dat Mediant de komende beleidsjaren in ontwikkeling blijft door kritisch en flexibel 

te zijn: we blijven verbeteren. Dat betekent dat we onze doelen niet veranderen. We zetten voort 

wat goed is en scherpen aan wat nog beter kan. Het betekent ook dat we de zorg nog beter laten 

aansluiten bij dat wat er nodig is en past bij de cliënt. Intern zullen hierdoor enkele zaken op een andere 

manier worden ingedeeld zodat de cliënt sneller een passende route doorloopt ongeacht leeftijd of 

psychiatrische stoornis. 

Onze kernwaarden zijn hierbij van groot belang, datgene waar Mediant voor staat: Gewoon Goede Zorg. 

Dat doen we door intensief samen te werken met elkaar en met externe partijen en door duidelijk te zijn 

over wat er wel en niet mogelijk is. We koersen naar nog meer decentralisatie: de medewerker denkt 

actief mee in alle ontwikkelingen en pakt de kansen als die zich voordoen. Natuurlijk verwachten we 

ook dat iedere medewerker de eigen verantwoordelijkheid oppakt.

We belichten een aantal specifieke onderdelen van ons organisatiebeleid in 2019. 

5.1.1 Aanpak wachttijden

In 2019 is net zoals in 2018 gewerkt met een plan van aanpak voor het terugdringen van onze 

wachttijden. Dit plan is gedeeld met de zorgverzekeraars. Ook in 2019 waren voor de meeste 

onderdelen de wachttijden binnen de treeknorm, alleen voor persoonlijkheidsstoornissen en 

ontwikkelingsstoornissen was dit niet het geval. 

In 2019 zagen we ook bij deze onderdelen, bij aanzienlijk hogere instroom, de wachttijd voorzichtig 

afnemen. Acties die we hebben genomen om de wachttijden te verkorten zijn o.a. extra investeren 

in personeel, inzet psycho-educatie en voorbereidende training op groepsbehandeling voor 

persoonlijkheidsstoornissen, gesprekken met ervaringswerkers, inzet van eHealth modules, afnemen 

van vragenlijsten, de inzet van meer groepsbehandelingen en vernieuwde intake procedures. Hiermee 

wordt de motivatie voor een behandeling duidelijk in beeld gebracht en heeft de behandeling meer 

effect en zal er minder no show optreden. 

5
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5.1.2 Opleiding en ontwikkeling

Professionals/Vakmensen vormen het grootste kapitaal van Mediant. Van de medewerkers wordt 

steeds meer gevraagd. De context van Mediant is aan veranderingen onderhevig. Welke keuze maakt 

Mediant hierin en wat heeft dit voor invloed op het vakmanschap van de werknemer. Vakmanschap 

zien we als het kiezen voor en zich toeleggen op het competent, integer en steeds beter van dienst zijn 

van cliënten. Onze werknemers zijn immers de sleutel om de best passende curatieve, behandeling of 

herstelgerichte ondersteuning te bieden aan cliënten. 

Om state of the art zorg te blijven leveren, is het noodzakelijk om actief deel uit te maken van de 

ontwikkelingen in de GGZ. Mediant ambieert daarom een lerende, zich voortdurend verbeterende 

organisatie te zijn, die medewerkers blijft uitdagen om zich verder te ontwikkelen. Dus investeert 

Mediant in scholing en opleiding. Mediant biedt diverse trainingen en referaten (geaccrediteerd) die de 

professionals kunnen volgen. Mediant biedt opleidingsplaatsen voor; 

• Verpleging; Verpleegkundige (BIG art. 3), Sociaal Psychiatrische verpleegkundige  

(aanvullend op BIG art. 3)

• Verpleegkundig Specialist GGZ (BIG art. 14)

• Psychologen; GZ-psycholoog (BIG art. 3), Psychotherapeut (BIG art. 3), Klinisch psycholoog  

(BIG art. 14) 

• Specialisten; Psychiater (BIG art. 14) en AIOS

• BBL opleidingsplaatsen

In totaal waren er 65 opleidelingen in 2019. Daarnaast bood Mediant in totaal meer dan  

109 stageplaatsen verspreid over alle disciplines.

Voor meer informatie over de kerncijfers met betrekking tot personeel, verwijzen wij naar DigiMV, 

rapportage Personeel op www.jaarverantwoordingzorg.nl

201965 opleidelingen 
109 stageplaatsen 
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5.1.3 Werving en selectie

Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt binnen verschillende sectoren. Ook in de zorg en de GGZ is 

deze krapte realiteit en ‘voelbaar’. Tot nu toe lukt het Mediant invulling te geven aan alle vacatures, 

uitgezonderd de psychiaters in loondienst. Dit is ook landelijk een probleem. Toch is het belangrijk voor 

Mediant rekening te houden met deze schaarste. Waar in het verleden Mediant deels kon kiezen, is 

het nu zorgen dat Mediant eerste keus is of wordt. Dit vraagt om een andere manier van werven van 

je personeel, het verder gebruik maken van de netwerken die we als Mediant hebben en verbindingen 

leggen tussen werving en opleiden. 

In 2019 heeft Mediant het werving- en selectiebeleid herschreven met als doel nog beter invulling te 

kunnen geven aan de behoefte van de organisatie. Het hele proces van aanname en inwerken is in 

2019 herschreven en is gericht op het welkom laten heten van een nieuwe collega. Een samenwerking 

tussen teams, managers en de afdeling P&O. Onderdeel van dit welkom heten is de Meet & Greet, 

een informele ontmoeting met de Voorzitter Raad van Bestuur en Lid Raad van Bestuur. Op de eerste 

werkdag ontvangen nieuwe medewerkers een welkomstpakket. Hierin zitten praktische zaken, tips en 

leuke gadgets.
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In 2019 is de schrijfstijl van de vacatures en alle correspondentie die gebruikt wordt in het werving- en 

selectieproces herschreven in een stijl die bij Mediant past: een open Twentse organisatie met ‘Gewoon 

Goede Zorg’ voorop. Alles wat op Social Media wordt geplaatst, is tevens in een nieuw jasje gestoken. 

Eind 2019 is ook een recruitmentmodule aangeschaft. Deze module biedt Mediant naast haar eigen 

netwerk nog een extra mogelijkheid om haar potentiële toekomstige medewerkers te benaderen. 

In 2019 is ook gestart met de voorbereidingen van een ‘werkenbij’ website. Deze zal in 2020 worden 

opgeleverd. Mediant heeft een duidelijke positie en vacatures worden goed bekeken.

P&O en de afdeling Communicatie monitoren dit zorgvuldig en passen doorlopend een korte PDCA 

cyclus toe. De positie zal verder worden verstevigd door het nieuwe werving- en selectiebeleid en de 

eigen ‘werkenbij’ website. 

VOLG ONS VIA:
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5.1.4  Kwaliteitscertificering 
HKZ

Mediant is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. In 2019 vond een 

hercertificeringsaudit plaats op het kwaliteitsmanagementsysteem van 

Mediant op basis van het HKZ-certificatieschema GGZ 2015. Tijdens de 

audit is een tweetal tekortkomingen geconstateerd op de afdeling IZ en 

in de kliniek van de Boerhaven. Namelijk op het gebied van medicatieveiligheid en de HACCP eisen. 

De conclusie is dat het kwaliteitsmanagementsysteem niet geheel aan de eisen voldoet van HKZ GGZ 

2015. Met betrekking tot de tekortkomingen is voor beide tekortkomingen een verbeterplan opgesteld 

en geïmplementeerd. Er is vastgesteld dat het systeem bijna volledig in staat is de doelstellingen van 

het management te bereiken, zoals die zijn beschreven in het meerjaren strategisch beleid. Dit is mede 

beoordeeld aan de hand van de interne audits en de management review. 

Kwaliteit in de Basis GGZ

In het voorjaar van 2019 is opnieuw het certificaat Kwaliteit in de Basis GGZ (KIBG) 

toegekend. Hiermee laat Mediant zich zien als een organisatie die zich extra 

inspant om de juiste zorg op het juiste moment te leveren en daarbij specifiek 

stilstaat bij thema’s als: ketensamenwerking, methodisch behandelen, eHealth etc. 

5.2 CLIËNTTEVREDENHEID 

5.2.1 Consumer Quality Index

De ervaringen en tevredenheid van cliënten wordt gemeten aan de hand van de Consumer Quality Index 

(CQI). De CQI wordt afgenomen binnen de bestaande ROM-systematiek. Iedere cliënt waarbij de DBC 

afgelopen jaar werd afgesloten, of verlengd moest worden, kreeg de vragenlijst voorgelegd. Jaarlijks 

wordt een rapportage verzorgd op circuit- en teamniveau. De rapportage wordt aangeboden aan de 

circuitmanagers die deze bespreken binnen hun circuit en (eventuele) verbeterdoelen vaststellen. Deze 

plannen worden met de cliëntenraad besproken. Op deze wijze is de cliëntenraad betrokken bij de 

plannen en geeft daaraan hun goedkeuring. Als norm wordt binnen Mediant gestreefd naar een 80% 

tevredenheid onder de respondenten op de verschillende items. 

5.2.2 CQI Klinisch volwassenen

De CQI is in 2019 door totaal 240 klinische cliënten ingevuld. Dit betekent een minimale stijging van het 

aantal respondenten in vergelijking met het voorgaande jaar (2018, N=230). Gemiddeld wordt onze zorg 

door klinische cliënten gewaardeerd met een rapportcijfer 7,2 (N=240).
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5.2.3 CQI Ambulant volwassenen

Ook hiervoor geldt dat de CQI vragenlijst ingevuld dient te worden middels de ROM. Iedere cliënt waarbij 

de DBC werd afgesloten, kreeg de vragenlijst voorgelegd. De CQI is in 2019 door 1868 ambulante cliënten 

ingevuld. Dit betekent een lichte daling van het aantal respondenten in vergelijking met vorig jaar 

(2018, N=1979). Gemiddeld wordt onze zorg door ambulante cliënten gewaardeerd met een  

rapportcijfer 7,7 (N=1868). 

5.3 KLACHTEN

Bij klachten kunnen cliënten en naasten terecht bij een onafhankelijke patiëntvertrouwenspersoon. 

Tevens beschikt Mediant sinds maart 2017 over een klachtenfunctionaris, die vroegtijdig en op een 

laagdrempelige manier benaderd kan worden voor de afhandeling van klachten. Daarnaast beschikt 

Mediant over een klachtencommissie. Het algemene beeld is dat door cliënten weinig formele klachten 

worden ingediend. Dit komt vooral omdat klachten veelal door managers worden ondervangen en 

vroegtijdig worden opgelost.  

5.3.1 Patiëntvertrouwenspersoon

Het aantal vragen en klachten dat in 2019 aan de patiëntvertrouwenspersoon is voorgelegd, is in 

vergelijking met 2018 toegenomen. Het totale aantal in 2019 is 260; 203 klachten en 57 vragen. 

Het totale aantal in 2018 was 228; 157 klachten en 53 klachten. De meeste vragen en klachten zijn 

geuit door cliënten van Helmer-Es van het circuit Acute Zorg. Binnen Mediant is het meest geklaagd 

over de onderwerpen ’behandeling’, ’externe rechtspositie’, ’ontslag’, ’verlof en overplaatsing’ en 

’dwangbehandeling’.

5.3.2 Klachtenfunctionaris 

In 2019 is in totaal 29 keer een beroep gedaan op de klachtenfunctionaris. Ter vergelijking in 2018 

is 32 keer een beroep gedaan op de klachtenfunctionaris. De belangrijkste thema’s waarover een 

klacht is ingediend, zijn onder andere onduidelijke procedures, onduidelijke informatieverstrekking 

en wachttijden. In totaal werd één klacht door de klachtenfunctionaris doorgezet naar de 

klachtencommissie. 

5.3.3 Klachtencommissie

Mediant beschikt over een onafhankelijke klachtencommissie voor zowel klachten van cliënten, als 

klachten van familie en/of andere naastbetrokkenen van een cliënt op grond van artikel 41 van de Wet 

Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen / Wet verplichte ggz. De klachtencommissie 

heeft in 2019 in totaal 23 schriftelijke klachten ontvangen. In 2018 waren dit 26 schriftelijke klachten. 

De Raad van Bestuur reageert op gepaste wijze op de uitspraken. 
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ONTWIKKELINGEN 
6.1 WET VERPLICHTE GGZ

In september 2019 zijn er aangaande de Wet verplichte ggz vier werkgroepen gestart: processen, 

scholing, communicatie en organisatie. Deze werkgroepen hebben in 2019 voorbereidend werk gedaan, 

dusdanig dat de Wet per 1 januari 2020 uitgerold kon worden. Zo zijn in 2019 de processen met 

betrekking tot deze Wet naar Mediant vertaald, de taken en verantwoordelijkheden beschreven en zijn 

medewerkers getraind en van informatie voorzien.   

In het kader van de implementatie van de Wet verplichte ggz is er in 2019 een oefensessie geweest voor 

ketenpartners in de regio. Bij deze oefensessie waren onder andere een afvaardiging van Mediant, een 

afvaardiging van de politie, justitie en het college van Burgemeester en Wethouders aanwezig. Aan de 

hand van casuïstiek is met elkaar geoefend in de uitvoering van de Wet verplichte ggz, de verschillende 

actoren en hun rollen. Dit was erg zinvol omdat op deze wijze de diverse actoren meer inzicht in en 

begrip hebben gekregen voor een ieders rol binnen deze Wet. Hierdoor zijn de lijnen binnen de keten 

kort en weet men elkaar goed te vinden voor raad en advies. Het beleidsplan Wet verplichte ggz, dat 

elke instelling dient te hebben, is in 2019 afgerond en vastgesteld voor de duur van één jaar. 

In 2020 zullen met name de verfijning van de processen en de afstemming met de dagelijkse praktijk 

belangrijke aspecten zijn. De vier werkgroepen blijven bestaan in 2020. Daarnaast wordt gewerkt met 

aandachtsfunctionarissen en wordt de klachtenprocedure uitgerold. 

6.2 WERKEN IN DE GEEST VAN DE GENERIEKE MODULE ACUTE PSYCHIATRIE

Vanaf begin 2019 werkt Mediant ‘in de geest van de Generieke module Acute Psychiatrie’. Getracht 

wordt de doelstelling van de Generieke module Acute Psychiatrie ‘een vloeiend functionerende acuut 

psychiatrische keten, in samenwerking met ketenpartners’ te bewerkstelligen. Zo zijn in het afgelopen 

jaar de GGZ Triagewijzer ingevoerd en de Acuut Psychiatrische Hulpverlening Triagist (APH-triagist) 

geïmplementeerd. Op basis van kenmerken van de persoon in crisis en zijn omgeving wordt de urgentie 

(moment van hulp) en de inzet van de hulpverlening gestructureerd bepaald door de APH-Triagist. 

Daarnaast heeft in 2019 een uitrol plaatsgevonden die bijdraagt aan toewerken naar een situatie van 

duale beoordeling. De beoordeling vindt dan plaats door een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige 

(SPV’er) met een Verpleegkundig Specialist. Waar nodig kan de psychiater ter plekke gevraagd worden.  

Dankzij de implementatie van de Generieke Module Acute Psychiatrie vindt een verbeterslag plaats in de 

vormgeving van een vloeiende keten wat betreft de acute psychiatrische zorg in de eerste 72 uur. Er 

vindt nauwe samenwerking plaats met alle ketenpartners, zoals politie, ambulance diensten, algemene 

ziekenhuizen en partners vanuit het sociale domein. De ontwikkelingen hebben in 2019 bijgedragen aan 

het verhogen van de kwaliteitsstandaard voor de te verlenen hulp aan personen in een crisissituatie.  

6
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Zo is er sprake van duidelijker afgestemde communicatie naar verwijzers en betere aanrijtijden. 

Mediant heeft voor wat betreft de Generieke module Acute Psychiatrie een coördinerende rol in de 

regio. De uitrol van de Generieke Module Acute Psychiatrie is een continu proces. In 2020 zal de module 

dan ook verder worden uitgerold.

6.3 STREETTRIAGE TWENTE

Streettriage Twente bestaat uit een team van een ggz-verpleegkundige, een ambulanceverpleegkundige 

en een politieagent die gezamenlijk reageren op meldingen van overlast door personen met verward 

gedrag. Dit zijn de zogenaamde E33 meldingen die bij de meldkamer binnenkomen. Wanneer zij 

gezamenlijk in de Streettriagewagen arriveren, beoordelen 

zij ter plekke de problemen: is inzet van psychiatrische zorg 

nodig of zijn er lichamelijke klachten en moet iemand naar de 

spoedeisende hulp? Als er sprake is van strafbare feiten wordt 

iemand overgedragen aan Justitie. Een snelle beoordeling 

voorkomt dat mensen op verkeerde plekken terechtkomen en 

lang moeten wachten op adequate vervolgzorg, bijvoorbeeld 

een onnodig verblijf op het politiebureau of wachten op een 

beoordeling door de crisisdienst. De persoon met verward 

gedrag kan direct worden toegeleid naar het juiste vervolgpad. 

In 2019 is duidelijk de meerwaarde van Streettriage Twente 

gebleken. De pilot draait nu in een variant waarin de politie 

en de SPV-er van de GGZ samen op meldingen afgaan en de 

ambulancedienst op indicatie ingeroepen wordt.  

Het Streettriage Team wekte de interesse van zowel lokale 

Media waaronder Tubantia en RTV-Oost als van landelijke 

media waaronder de Monitor en RTL. Streettriage Twente 

wordt ook in 2020 voortgezet.

6.4. DE BOERHAVEN 2.0

Het circuit ‘de Boerhaven’ staat als expertisecentrum voor de 

ambitie om de best mogelijke zorg te leveren voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. In 2019 

zijn de voorbereidingen voor de Boerhaven 2.0 in gang gezet. De invoering van de veranderingen hierbij 

gebeurt in een projectstructuur. Zo zijn in het afgelopen jaar een stuurgroep en projectgroep geïnstalleerd. 

Daarnaast zijn werkgroepen gevormd. De projectorganisatie functioneert naast de lijnorganisatie. Het 

hoofddoel van dit project is het bevorderen van de efficiency van de zorg, door waarde toe te voegen in 

de zorg (meer klanttevredenheid) en door meer sturing op de doelgerichtheid van de behandeling. Er is 

gekozen voor een stapsgewijze ontwikkeling, door eerst de optimale interne integratie van zorgpaden 

5
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te realiseren, vervolgens meer patiëntwaarde toe te voegen en daarna te kijken wat in de verdere 

ketenontwikkeling nodig is. De eerste ontwikkelingen van de zorglijnen zijn in 2019 gepresenteerd. In 2020 

wordt stapsgewijs verder gewerkt aan deze transitie.

6.4.1  Project Waarde gestuurde zorg

Mediant heeft in 2018 geïnvesteerd in kennisontwikkeling over waarde gestuurde zorg (Value Based 

Healthcare van Porter) met als doel om te kijken of dit model/deze denkwijze Mediant zou kunnen 

helpen om nog efficiënter ‘Gewoon Goede Zorg’ te leveren. In 2018 kwam van zorgverzekeraar Menzis 

de vraag om mee te doen in een benchmarktraject tot waarde verbetering in de zorg voor mensen met 

depressieve stoornissen. Vervolgens is besloten om waardegestuurde zorg door te voeren binnen circuit 

de Boerhaven.

6.5 EHEALTH EN VIPP

In 2019 heeft Mediant, mede dankzij de landelijke VIPP-subsidie, extra geïnvesteerd om een versnelling 

in digitalisering van zorg te kunnen realiseren. Zo is het online behandelplatform van Mediant ‘Mediant 

Online’ in 2019 ontwikkeld. Begin 2020 kan dit behandelplatform in gebruik worden genomen. Het 

platform biedt met behulp van eHealthmodules en digitaal contact met de behandelaar cliënten een 

onlinebehandeling. 

De aanleiding van de VIPP subsidie is dat VWS een eerste aanzet wil aanbieden aan GGZ instellingen 

om in de komende 2 jaar een digitaliseringslag te maken om de zorg nog veiliger, cliëntgerichter 

en doelmatiger te maken. Mediant heeft met goed gevolg de nulmeting in 2018 doorlopen welke 

is getoetst door GGZ Nederland. In deze nulmeting is vastgesteld wat de huidige staat van 

gegevensontsluiting en inzet van eHealth bij Mediant is. Daarmee bepaalt de nulmeting of Mediant 

voor subsidie in aanmerking komt. De nulmeting is tevens ook van belang om over twee jaar aan te 

tonen dat er een verbetering heeft plaatsgevonden in het bestaande proces.

BEHANDELPLAN

AGENDA

VRAGENLIJST

BEHANDELPLAN
AGENDA

PERSOONS
GEGEVENS

PERSOONSGEGEVENS

VRAGENLIJST

In het clientportaal wordt het volgende weergegeven:



28JAARDOCUMENT 2019

6.6 BUREAU HERSTEL

In 2019 is Bureau Herstel overgegaan van een projectstructuur naar een afdeling. Bureau Herstel is 

een vrijplaats voor en door cliënten en ervaringsdeskundigen en is gericht op het ontwikkelen vanuit 

cliëntperspectief en ervaringsdeskundigheid. Dit betekent empowerment en een cultuuromslag naar 

herstelondersteunend werken.  

Vanuit de afdeling is er naast de reguliere producten gewerkt aan een aantal projecten, zoals de 

inzet van familie-ervaringsdeskundigheid en het opzetten van het Steunpunt Stemmen horen. In 

het kader van de regionale samenwerking voor mensen met verward gedrag is daarnaast ook aan een 

aantal projecten gewerkt. Zo heeft Bureau Herstel bijgedragen aan het project ‘Hulpkaart’, het project 

‘WijkGGD’ en het project ‘Schijf van Herstel’. Samenwerking vindt plaats met meerdere regionale 

organisaties zoals scholen en gemeentes maar ook GGD’s en ziekenhuizen zowel binnen als buiten de 

regio Twente. In 2020 zal verder gewerkt worden aan deze projecten. 

6.7 ARBOTHERMOMETER 

In 2019 is voor de tweede keer de zogeheten Arbo-thermometer uitgezet. Dit instrument is binnen 

Mediant ontwikkeld en voor de eerste keer in 2016 toegepast. Met deze tool brengen we per team/

onderzoeksgroep in beeld, hoe de medewerkers denken over verschillende aspecten van hun directe 

werkomgeving. 

In april 2019 zijn bijna 1100 enquêtes naar de medewerkers in ruim 100 onderzoeksgroepen gezonden. 

Met een respons van 76% heeft Mediant een representatief beeld gekregen van de werksituatie van 

onze medewerkers. 

De rapportages op team/groepsniveau vormden de basis voor de groepsgesprekken. Wat gaat 

er goed binnen het team? En welke mogelijkheden zien de medewerkers om het werk en de 

werkomstandigheden goed te houden of te verbeteren? Van deze besprekingen zijn plannen van 

aanpak opgesteld, welke input vormden voor de nieuwe jaarwerkplannen en het beleidsplan 2020-2022.

De overall gemiddelde score voor het werken bij Mediant is 7,8. Dat is een stijging ten opzichte van de 

7,6 in 2016. Een overgroot deel van de medewerkers laat weten trots te zijn op de organisatie en raadt 

Mediant actief aan als werkgever. Dit draagt bij aan de instroom van nieuwe collega’s, hetgeen van 

groot belang is nu en in de toekomst.
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6.8 ONTWIKKELINGEN INFORMATIEVEILIGHEID EN NEN 7510

Mediant is net als andere organisaties gehouden aan de privacywetgeving. Traditiegetrouw hebben 

we de vertrouwelijkheid van cliëntgegevens hoog in het vaandel staan. Mediant heeft een Commissie 

Informatieveiligheid in het leven geroepen om het informatieveiligheidsbeleid conform AVG en 

NEN7510 vorm te geven. 

Op 19 februari 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een inspectiebezoek gebracht aan 

Mediant. Het bezoek vond plaats in het kader van toezicht op de inzet van eHealth door zorgaanbieders. 

Het belangrijkste advies uit het inspectiebezoek was om de informatiebeveiliging in 2019 aantoonbaar 

in te richten volgens NEN 7510. Dit vereist dat een organisatie een lerend managementsysteem heeft 

dat leidt tot voortdurende evaluatie en verbetering van de informatiebeveiliging. Tevens werden 

aanbevelingen gedaan op o.a. het gebied van actualisatie van het beleid op het gebied van eHealth/ICT 

en het aanschaf en implementatieproces van eHealthproducten. Dit was al in gang gezet en is door het 

inspectiebezoek versneld opgepakt. 

Daarnaast heeft met betrekking tot NEN 7510 heeft in juli 2019 een pre-audit plaatsgevonden om 

zicht te krijgen op het niveau van informatieveiligheid, mede in het licht van de gewenste certificering. 

Mediant heeft verbetermaatregelen en correctieve acties getroffen op de aanbevelingen van de auditor 

en de geconstateerde tekortkomingen. Op 19 september is  geconcludeerd dat alle maatregelen zijn 

goedgekeurd. Vastgesteld is dat het systeem in staat is de doelstellingen van het management te 

bereiken, zoals die zijn beschreven in documenten die zijn opgenomen in het rapport. In de volgende 

audit wordt de toepassing van deze maatregelen beoordeeld om de tekortkomingen te kunnen 

afsluiten.

Mediant heeft in 2019 met meerdere externe verwerkers verwerkersovereenkomsten afgesloten. Met 

andere leveranciers zijn overeenkomsten afgesloten over geheimhouding door hun medewerkers. 

Daarnaast heeft Mediant op basis van onder andere risicoanalyses een aantal maatregelen getroffen. 

Zo is voor het ECD is een toegangsmatrix ingevoerd en voor fysieke toegang is een toegangsmatrix 

ontworpen. Daarnaast wordt geborgd dat alleen apparatuur die als veilig herkend wordt, aangesloten 

kan worden op het netwerk. 

Voor het melden van informatieveiligheidsrisico’s en –incidenten gebruikt Mediant het Veilig 

Melden Systeem. In 2019 zijn 36 meldingen gedaan inzake problemen met informatieveiligheid. Een 

kleine toename ten opzichte van 2018. In twee gevallen is een melding gemaakt bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 
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Het informatieveiligheidsbeleid wordt uitgevoerd middels een jaarplanning en doelstellingen. Voor 

2020 worden de doelstellingen in januari vastgesteld. In elk geval zijn de volgende doelstellingen aan de 

orde: uitvoering van de geplande risicobehandelingen volgens NEN 7510:2017, audit certificering NEN-

7510:2017 en voortzetten van de bewustzijnscampagne.

6.9 EXTERNE GEBIEDEN

6.9.1 Uitbreiding Basis GGZ locaties 

In 2019 zijn Het Gezondheidsplein in Denekamp en gezondheidscentrum Kompas in Hengelo uitgebreid 

met gespreksruimtes. Hiermee zijn in alle acht gemeenten van ons werkgebied één of meerdere 

locaties gerealiseerd. Op deze locaties wordt Basis GGZ-behandeling geboden aan cliënten in een 

laagdrempelige omgeving bij hun in de buurt. Ook bieden we hier consultatie aan huisartsen en 

POH-GGZ (praktijkondersteuning GGZ). De fysieke aanwezigheid; het elkaar ontmoeten, zorgt voor 

korte lijnen wat de samenwerking ten goede komt. Ook wil Mediant de samenwerking met lokale 

ketenpartners versterken. Door met een vast team te werken op de locaties, bouwen we mee aan een 

lokaal netwerk. In 2020 zetten we dit voort. 

Spreek elkaar aan  
en maak melding van 

onveilige situaties.
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6.9.2 Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente

Met ingang van 1 januari 2019 is Mediant samen met Jarabee en Ambiq gestart met het Coördinatiepunt 

Spoedhulp Jeugd Twente. De doelstelling van het coördinatiepunt is het inrichten van een integraal 

coördinatiepunt dat de crisiscoördinatie voor alle spoed en crises overneemt en zorgt dat snel de 

juiste interventie wordt ingezet om de crisis te bezweren. Hierdoor krijgt het kind de zorg die hij/zij 

nodig heeft in een crisissituatie. Door deze intensieve samenwerking tussen de sectoren, willen we als 

resultaat zien dat het aantal uithuisplaatsingen van jeugdigen als gevolg van een crisis zal afnemen en 

de trajecten korter worden.

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente is toegankelijk voor gemeenten en andere erkende 

verwijzers, 24 uur per dag. Op dit moment wordt voor psychiatrische crisis nog gebruik gemaakt van de 

(volwassenen) crisisdienst van de GGZ. Een werkgroep, bestaande uit leden van het coördinatiepunt 

en gemeenten, is aan het onderzoeken of en hoe ook de ggz crises voor jeugd via het coördinatiepunt 

kunnen lopen. In 2020 krijgt dit een vervolg.

6.9.3 Doorontwikkeling schoolzorgondersteuning

In 2018 is de gemeente Hengelo gestart met een pilot School Zorg Ondersteuner. Een team van 

Mediant, GGD-Twente en Jarabee is daarvoor een dagdeel per week op de scholen aanwezig met als doel 

vroegtijdig problemen van kinderen of gezinnen te signaleren en hen van hulp te voorzien. In 2019 is 

de pilot geëvalueerd en de ervaringen waren zeer positief. Deze werkwijze is vervolgens uitgebreid naar 

nog eens tien basisscholen en ook naar het speciaal onderwijs. Door deze preventieve activiteiten heeft 

Mediant een meer zichtbare rol op scholen gekregen. 

17
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2.4 GelIeerde rechtspersonen en saMenwerkInGsrelatIes

Voor het bereiken van haar doelen werkt Mediant samen met tientallen organisaties, zowel binnen de 

regio als daarbuiten. Veel samenwerkingsrelaties zijn vastgelegd in kaderovereenkomsten, convenanten of 

werkafspraken. Mediant heeft een rechtspositionele verbinding met:

Stichting POH-GGZ Twente  

In deze stichting werkt Mediant samen met de Twentse Huisartsen Onderneming Oost-Nederland (THOON) 

om de kwaliteit van de huisartsenzorg ten aanzien van GGZ-vragen te borgen en daarmee verbinding met de 

eerste lijn, in het bijzonder de POH-GGZ, te versterken. De financiering loopt via de huisartsen op basis van de 

beleidsregel praktijkondersteuning POH-GGZ.  

Voor de kernactiviteiten zijn belangrijke samenwerkingsrelaties: 

n	 Voor de WLZ productie- en prestatieafspraken: Zorgkantoor Twente. 

Voor de productie Zorgverzekeringswet maakt Mediant afspraken met de volgende verzekeraars: 

Menzis, VGZ, Achmea, CZ, Multizorg en DSW. 

n	 Mediant werkt samen met alle Twentse gemeenten. Met gemeenten zijn raamovereenkomsten aan-

gegaan over uitvoeringstaken ten aanzien van Jeugdhulp, Jeugd-GGZ en Maatwerkvoorziening/Dag-

besteding. Mediant is ook met acht gemeenten uit de Achterhoek een raamovereenkomst aangegaan 

ten aanzien Jeugdhulp.   

n	 De ketenzorgpartners Stichting Aveleijn, de Twentse Zorgcentra, Tactus Verslavingszorg, Stichting Ja-

rabee, RIBW Groep Overijssel, Carintreggeland, Livio, THOON, MEE-Twente, Ambiq, Humanitas Onder 

Dak, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Medisch Spectrum Twente (MST), Jeugdpartners Twente, Hulp 

aan Huis en Regio Twente. 

 

JEUGD 

PARTNERS  

TWENTE  

Waar mensen tellen.
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6.10 MBT JEUGD 

Binnen het circuit Jeugd is in 2019 gestart met Mentalization-Based Treatment voor Adolescenten 

(MBT-A). MBT-A is een behandeling voor jongeren (15 t/m 23 jaar) met ernstige emotionele en/of 

psychische klachten die samenhangen met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis (BPS) of een 

bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. Veel onderzoeken naar de effectiviteit van deze behandeling, 

laten een blijvend positief resultaat zien. 

MBT-A is gericht op het versterken van het vermogen om te mentaliseren. Mentaliseren is het vermogen 

om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit achterliggende gevoelens, behoeften, 

ideeën, gedachten, verlangens, enz. Mensen die problemen hebben met mentaliseren, zullen sneller 

gedachten en bedoelingen invullen. Ze begrijpen anderen minder goed, wat bijvoorbeeld tot conflicten 

kan leiden of waardoor ze zichzelf helemaal terugtrekken. Ze raken sneller verstrikt in negatieve 

gedachten over zichzelf of reageren wantrouwend en achterdochtig op de bedoelingen van anderen. 

Problemen met mentaliseren liggen dus rechtstreeks aan de basis van de klachten die horen bij een 

borderline persoonlijkheidsstoornis of een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling.

De MBT-A richt zich niet enkel op de jongere, maar ook op het gezin. Ouder(s) en jongeren zijn vaak door 

de jaren heen terecht gekomen in interactiepatronen waar zij nog maar moeilijk zelf uitkomen.

MBT-A wordt ingezet nadat de jongere bij Mediant Jeugd een intake en onderzoek heeft gehad en er een 

diagnose (borderline) persoonlijkheidsstoornis of bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling) is gesteld. 

Verwijzingingen worden gedaan door de huisarts of de gemeente. In onze MediantKrant van het  

najaar van 2019 is hier een uitgebreid artikel over opgenomen. Lees hier het artikel.

6.11 KOPP-KINDCHECK: KOPP-COS

Er zijn vanuit COS in 2019 39 ouders/gezinnen aangemeld waarvan bij 26 gezinnen een huisbezoek 

heeft plaatsgevonden en er meerdere kinderen zijn gezien en gesproken. Zoveel mogelijk kinderen van 

ouders met psychische problematiek worden gezien of gehoord om te voorkomen dat ze vroeg of laat 

zelf te maken krijgen met psychische problematiek. 

Sinds februari 2018 wordt bij het specialistisch centrum voor volwassenen met een 

ontwikkelingsstoornis een aanbod gedaan voor de kinderen van deze mensen. In 2019 is de route 

van het intakeproces, die iedere hulpverlener doorloopt, geïmplementeerd en verschillende keren 

geëvalueerd. De ondersteuning kan bestaan uit hulp voor de ouders zelf in relatie tot hun kinderen 

maar kan ook bestaan uit hulp voor de kinderen. De geïmplementeerde intake route bevordert de 

samenwerking tussen Centrum voor Ontwikkelings Stoornissen (COS) en Preventie Jeugd. Inzet van 

KOPP/KOV (voorheen KOP/KVO) is wetenschappelijk onderzocht.

https://www.mediant.nl/verwijzers/informatiemateriaal/mediantkrant-voorjaar-2020?highlight=WyJtZWRpYW50a3JhbnQiXQ==
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Ook vindt eens per jaar deskundigheidsbevordering plaats voor alle preventiemedewerkers van het COS 

door Preventie over het thema. In 2020 zal worden gekeken naar verdere ontwikkelingen. Zo wordt 

onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een ouder-ondersteuningsgroep en het 

ontwikkelen van een specifiek aanbod voor kinderen van ouders met autisme of ADHD. 

6.12 FAMILIE-ERVARINGSDESKUNDIGHEID

In 2019 is gewerkt aan het optimaliseren van de integratie van familie-ervaringsdeskundigheid op 

verschillende locaties. Het afgelopen jaar zijn grote stappen gemaakt in opleidingen in de regio, 

Mediant heeft hieraan bijgedragen. Daarnaast is een vervolg gegeven aan de pilots voor de inzet 

van familie-ervaringsdeskundigheid. Begin 2019 is de pilot bij Helmer-Es gestart. Zo wordt bij een 

opname, als de cliënt toestemming geeft, de familie, de naasten of de eerste contactpersoon binnen 

drie werkdagen gebeld. Na dit gesprek geeft de familie-ervaringsdeskundige in een schriftelijke 

terugkoppeling naar de teamprofessional aan of er contact is geweest, of er nog vragen zijn en of men 

nog vervolgcontact wenst. 

Naar aanleiding van de pilot in 2018 is in 2019 bij ABC Twente, Centrum voor Jongeren met een eerste 

psychose, de inzet van familie-ervaringsdeskundigheid verder geïntegreerd in het zorgaanbod. Alle 

werkzaamheden gebeuren hier onder verantwoordelijkheid van de teamprofessional. Daarnaast is er 

sprake van nauwe samenwerking met de ervaringswerker in opleiding bij ABC Twente en wordt actief 

gebruik gemaakt van verwijzingen naar ontmoetingsavonden bij Bureau Herstel. In 2020 zal worden 

geïnvesteerd in de professionalisering van de leergang familie-ervaringsdeskundigheid. Mediant zal 

hierin blijven meedenken en praktijkvoorbeelden aanrijken. Daarnaast wordt er een vervolg gegeven aan 

het integreren van familie-ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie en zal er aandacht worden 

besteed aan de borging van het werk van de familie-ervaringsdeskundige. 

6.13 WEBSITE VERNIEUWING EN HUISSTIJL

In 2019 is de algemene website van Mediant geheel vernieuwd. De vernieuwing bestond vooral uit 

een andere indeling en het verbeteren van de zoekfunctie. De nieuwe indeling is tot stand gekomen 

door te kijken naar het zoek, klik en doorklik gedrag van bezoeker van de website. Zaken waar veel 

op gezocht en geklikt is, zijn naar voren gehaald. Daarnaast is gekeken of men na een zoekopdracht 

ook echt gevonden had wat men zocht en hierop is de zoekfunctie aangepast en ook de metatags en 

metabeschrijvingen zijn ook aangepast. Deze onderdelen samen zorgen ervoor dat de juiste zaken 

naar boven komen bij een zoekopdracht. Op de voorpagina is ook een kaart van Twente weergegeven 

waarin men kan zien waar Mediant actief is. Daarnaast kan men gelijk vanaf de voorpagina zoeken en 

filteren op stoornissen en locaties. De huisstijl van Mediant is in 2019 ook weer opgefrist en de nieuwe 

elementen van de huisstijl zijn verwerkt in alle communicatie uitingen waaronder de website. 
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6.14 AANMELDZUILEN

In 2019 is een aanmeldzuil geplaatst op locatie Raiffeisenstraat. 

Bij binnenkomst kan een cliënt zich op een scherm aanmelden zodat de behandelaar weet dat de 

cliënt er is en opgehaald kan worden. De manier van aanmelden gaat sneller doordat men zelf een 

handeling verricht en niet uit beeld raakt in een wachtkamer. Op deze manier worden onze cliënten 

sneller geholpen. 

6.15 BESLUITVORMING HERVERDELING CIRCUITS

Het circuit Curatieve Zorg is gesplitst in twee circuits en twee afdelingen zijn daaraan toegevoegd. Dat 

zijn het FACT-team van Alphenstraat en PACT (Diagnostiek). 

Circuit curatief 1 Circuit curatief 2

Stemming & Angst Psychotrauma

Bipolair BalanZ

FACT Complexe zorg COS

FACT van Alphenstraat ROM

PACT

Daarnaast zal de Helmerhof, een afdeling waar jongeren met psychotische problemen behandeld 

worden, worden ondergebracht bij het circuit PaZZage, maatschappelijke ondersteuning.  

Als overgangsdatum voor de veranderingen in de circuits is gekozen voor 1 februari 2020.

Aanmeldzuil locatie Raiffeisenstraat

Raiffeisenstraat
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KENNIS EN ONDERZOEK
7.1 REFERATEN

Onze referaten zijn ook in 2019 weer georganiseerd waarvan er twee zeer succesvol waren. Het referaat 

over suïcidepreventie onder jongeren is omgezet naar een symposium en het aanmeldingen was hoger 

dan het aantal beschikbare plaatsen. Ook het referaat Let’s Talk About Seks is door zeer veel mensen 

bezocht.  Het aantal externe bezoekers is ook in 2019 weer toegenomen. 

Titel referaat Aantal bezoekers
Besturen en Bewegen 80  (waarvan 22 extern)
Actuele ontwikkelingen in de ambulante en klinische crisisinterventie 124  (waarvan 47 extern)
Eenzaam onder de mensen 99   (waarvan 47 extern)
Mijn cliënt wil niet meer leven 199  (waarvan 120 extern)
Te oud om te leren? 134  (waarvan 67 extern)
Jongeren in beeld 216  (waarvan 162 extern)
Evidence Based' Vaktherapeutische modules binnen Mediant 76    (waarvan 32 extern)
‘Let’s talk about seks’ Seksuele gezondheid en grensoverschrijding 181  (waarvan 129 extern)
Familie-ervaringsdeskundigheid in een multidisciplinair team 85    (waarvan 64 extern)

7.2 SYMPOSIUM JONGEREN IN BEELD: SUÏCIDEPREVENTIE ONDER JONGEREN 

10 september 2019 heeft Mediant tijdens Wereld Suïcide Preventie Dag het symposium Jongeren 

in beeld georganiseerd. Het symposium is bijzonder goed bezocht. Het Helmertheater zat vol en 

voor een kleine groep geïnteresseerden die niet meer in het theater pasten, was er een livestream 

in het restaurant. Onder leiding van dagvoorzitter Geert-Uijterwaal op ’t Rood, lid Raad van Bestuur 

en geneesheer-directeur bij Mediant, kregen naast dr Martine Delfos, verschillende sprekers van 

o.a. 113 online en Trimbos de kans om het publiek een beeld te geven van de problematiek suïcide 

onder jongeren en welke preventieve maatregelen hiervoor worden ingezet en nog kunnen worden 

ingezet. Daarnaast sprak een ervaringsdeskundige jongere, samen met haar hulpverlener van FACT 

Jeugd Twente, over depressie onder jongeren. Aan de hand van een eigen filmpje, gemaakt door de 

ervaringsdeskundige zelf, werd een kijkje geboden in wat er bij jongeren speelt en wat er nodig is om 

een depressie aan te pakken. Daarnaast werd Ankie Bergsma geïntroduceerd als Suïcide Preventie 

Consulent Jongeren van Mediant. Ankie is al jaren werkzaam bij Mediant bij Preventie- Jeugd en nu 

officieel ook Suïcide Preventie Consulent. 

Aanleiding voor het symposium was de aanzienlijke stijging in 2017 van het aantal zelfdodingen 

onder jongeren. Dit vraagt om extra aandacht voor deze jongere doelgroep. Tijdens de middag werden 

aanwezigen uitgebreid geïnformeerd over de laatste stand van zaken. 

7
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Uitnodiging 
Referaat Mediant

Meer informatie en aanmelden: 

www.mediant.nl/referaat

Te oud om
te leren?
De effecten van
schematherapie en
PMT bij Ouderen met
persoonlijkheids-
problematiek

dinsdag 14 mei 2019 in 
het Helmertheater aan de 

Broekheurnering 1050 
in Enschede

Niels dacht in de voorbereidende 

fase mee met de onderzoekers van 

het Universitair Medisch Centrum 

Groningen over de inhoudelijke aanpak 

van het onderzoek. ‘Als de cliënt 

daarmee geholpen is, moet je dat doen,’ 

vindt hij. ‘Ons werk is mensenwerk. 

Dat moet je goed afstemmen op het 

gezin waar het om gaat. En er zijn zo 

veel interventies. Triple P, MST, IAG en 

nog meer. Het is zinvol te weten welke 

onderdelen daarvan werken en welke 

niet.’ 

Niels verwacht dat deze duidelijkheid 

hem steun geeft in zijn werk. ‘Bij IPG zijn 

wij  generalist. We hebben een rugzak 

met veel kennis, die wij naar eigen 

inzicht inzetten. We zijn geschoold in 

IAG, maar we gebruiken ook kennis 

die we opdoen tijdens workshops en 

scholingsdagen. En we werken zowel 

met zware opvoedproblemen als met 

gezinnen waar de problemen zich 

opstapelen. Dat hoeft niet altijd samen 

te gaan. Als je de interventies wat meer 

kunt di� erentiëren, kun je gerichter 

helpen.’

 

Hij concentreert zich nu op de 

behandeling met betrekking tot 

opvoeding en op wat er binnenshuis 

gebeurt. Maar daar spelen vaak ook 

allerlei andere problemen. Zoals 

schulden, armoede, werkloosheid, 

verslaving aan alcohol, drugs of 

gokken. ‘Voor die andere vragen 

verwijs ik meestal terug naar de eerste 

verwijzer,’  zegt hij. ‘Door gericht te 

werken kunnen wij verandering 

bewerkstelligen. Maar aandacht 

besteden aan die andere problemen 

kan bij moeilijke gezinnen een manier 

zijn om binnen te komen, om in te 

voegen. Je kunt bijvoorbeeld eens 

meegaan naar de dokter. Maar wanneer 

is het nu e� ectief om dit te doen en 

wanneer niet?’

Elke vier weken scoort Niels met de 

taxonomielijst wat hij in het gezin heeft 

gedaan en met welk resultaat. Door die 

vragen te beantwoorden wordt hij zich 

beter bewust van zijn eigen aanpak 

en de vorderingen in de behandeling. 

‘Het geeft veel inzicht in het proces. 

Een voorbeeld: aan het begin van de 

behandeling stellen het gezin en ik 

samen een overeenkomst op, met 

doelen en een werkwijze. Eén van de 

vragen in de taxonomie gaat daarover. 

Door die in te vullen, denk je nog eens 

extra over de doelen na.’  De vragen 

helpen hem bovendien scherper te 

kijken als hij in het gezin is.  ‘In hoeverre 

reageren de ouders op hun kinderen 

als die aandacht vragen en hoe doen 

ze dat? Tonen ze empathie, zijn ze 

nieuwsgierig naar hun kind? Zo houd je 

meer lijn in je aanpak.’

Hij hoopt dat de onderzoeksresultaten 

hem helpen beter te kunnen 

onderscheiden met wat voor soort 

gezin hij van doen heeft – moet hij 

zich primair op de opvoedingsvragen 

richten of eerder op alle andere 

problemen? Lukt dat, dan kan hij 

gerichter te werk gaan. ‘Hopelijk 

krijgen wij straks helder advies om 

op bepaalde punten meer en op 

andere minder nadruk te leggen. 

Multiproblemen zijn heel veel 

problemen! Daar kun je in verzuipen. 

Als je daar goede cijfers over krijgt, is 

dat mooi.’ 

Ons werk, 
is mensenwerk!
Intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG) is één van de 

acht interventies die het consortium zware opvoedproblemen 

en multiprobleemgezinnen onder de loep neemt. Niels Tibben, 

gezinsbehandelaar bij IPG maakt gebruik van de taxonomie (scorelijst) die 

de onderzoekers hebben opgesteld. Hij pakt zijn werk nu nog bewuster aan.

7

8
februari

 14
       mei

Onderzoekslijnen 
Mediant - De Boerhaven

Expertisecentrum Persoonlijkheidsstoornissen

Klinische Psychotherapie, 
Schematherapie:
• Effect Onderzoek kliniek:

- Longitudinaal beloop (follow up onderzoek 

Schaap, Chakhssi, & Westerhof, 2016;

 Wolterink & Westerhof, 2018): 

Dataverzameling begint in dec. 2019.

- Effect onderzoek behandeling en longitudinaal 

beloop, nieuwe opzet.  

Data verzameling loopt vanaf sept. 2018.

• Werkzame elementen:

- Kwalitatief, interviews en Q set tav werkzame 

elementen. In afrondende fase.

- Kwantitatief, N=1, in combinatie met 

vaktherapie.

 Data verzameling start in 2020.

Vaktherapie:

• Effect onderzoek:

- Effect onderzoek Dramatherapeutische 

Zelbeeldmodule.  

Data verzameling loopt vanaf jan 2019.

-	 Effect	onderzoek	Agress
ieregulatie	PMT,	 

pilots afgerond. Onderzoeksopzet en  

uitvoering vanaf sept 2020.

• Werkzame elementen:

-	 kwantitatief,	N=1,	DT/PM
T/BT	in	

emotieregulatiefase kliniek.  

Data verzameling start in 2020.

• Validatie meetinstrument:

-	 SERATS,Emotieregulatie
	in	Beeldende	

Therapie,Suzanne Haeyen.

De Boerhaven Expertisecentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

In samenwerking met Universiteit Twente.

Klinische Psychotherapie en Vaktherapie

•	 Beide	zijn	aanbevolen	in	
de	zorgstandaard	voor	perso

onlijkheidsstoornissen.	Vak
therapie	als	complementair

e	

behandeling	naast	psychoth
erapie,	Klinische	Psychother

apie	voor	complexe	problem
atiek.

•		 Vanuit	de	praktijk	worde
n	ze	als	waardevol	en	effect

ief	ervaren	door	zowel	cliënt
en	en	behandelaren.

•	 Beide	zijn	weinig	wetens
chappelijk	onderzocht,	onde

rzoek	dat	er	is,	is	veelbelove
nd.

•	 Vanwege	de	huidige	DBC
/evidence	based	trend	in	de

	GGZ.>>	Risico	op	‘uitsterve
n’.

Daarom de keuze op deze 2 onderwerpen:

UNIVERSITEIT
TWENTE.

10 
september

KENNIS EN 
ONDERZOEK
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7.3 ONDERZOEK BIJ DE BOERHAVEN ONDERDEEL VAN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK!

Al enkele jaren wordt bij de Boerhaven, Expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen 

wetenschappelijk onderzoek gedaan naar klinische psychotherapie in de behandeling van complexe 

persoonlijkheidsproblematiek. Het is begonnen als onderdeel van de opleiding tot klinisch psycholoog 

in samenwerking met de Universiteit Twente en dit heeft tot twee mooie publicaties geleid 

(Schaap, Chakhssi, & Westerhof, 2016; Wolterink & Westerhof, 2018). 

Deze succesvolle publicaties hebben laten zien wat wetenschappelijk onderzoek in onze praktijk kan 

betekenen en heeft geleid tot het ontwikkelen van grotere onderzoekslijnen en grotere ambities. 

Klinische psychotherapie en Vaktherapie zijn vervolgens in 2019 als belangrijke onderzoeklijnen gekozen 

omdat deze passen bij de ontwikkelingen in de GGZ en er weinig tot geen onderzoek naar is gedaan. 

Lees hier het volledige artikel. 

7.4 EFFECTONDERZOEK INTENSIEVE AMBULANTE GEZINSBEGELEIDING (IAG)

Niels Tibben, gezinsbehandelaar binnen Mediant heeft in de voorbereidende fase meegedacht met 

onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen over de inhoudelijke aanpak van het 

onderzoek naar hoe Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG), door gebruik te maken van de 

taxonomie (scorelijst), beter kan worden ingezet. Ofwel hoe kan effectonderzoek bijdragen aan het 

verbeteren van hulp aan kinderen en hun ouders. 

Binnen Mediant Jeugd wordt sinds 2019 gebruik gemaakt van de taxonomielijst waarin wordt genoteerd 

wat er binnen het gezin al gedaan is. Door het invullen van de vragen ontstaat meer bewustwording 

over de eigen aanpak en vorderingen; het geeft inzicht in het proces waardoor een gerichtere en meer 

succesvolle aanpak ontstaat. 

Dit artikel is gepubliceerd op de website van ZonMw. Lees hier het volledige artikel.  

https://www.mediant.nl/component/html5flippingbook/publication/14-mediantkrant-najaar-2019http://
https://publicaties.zonmw.nl/consortium-multiprobleemgezinnen-en-zware-opvoedproblemen/
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8
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Haaksbergen

Hengelo

Hof van Twente

Wierden
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Dinkelland
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Broekheurnering

Raiffeisenstraat

Noordesmarkerrondweg Hengelosestraat

Laan van Driene
Roessinghsbleekweg
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SAMENWERKINGEN 
8.1 INTENSIVERING SAMENWERKING MEDISCH SPECTRUM TWENTE (MST) EN MEDIANT
Medisch Spectrum Twente en Mediant zijn in 2019 intensiever gaan samenwerken in een pilot om de 

acute zorg voor de psychiatrische patiënten te optimaliseren. De aanleiding voor deze intensievere 

samenwerking is de omvorming van de afdeling psychiatrie van het MST naar een medisch-

psychiatrische unit (MPU). Dit houdt in dat in de MPU van MST alleen nog patiënten behandeld 

worden die zowel lichamelijke als psychische aandoeningen hebben. Daarnaast vraagt de invoering 

van de generieke module acute psychiatrie om intensievere samenwerking. De generieke module acute 

psychiatrie beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen in een crisissituatie 

van wie het vermoeden bestaat dat zij een acute psychische stoornis hebben. Dit vraagt om een betere 

afstemming tussen Mediant en het MST met betrekking tot de mensen waarbij na tussenkomst op de 

eerste hulp alleen psychiatrische problematiek aan de orde blijkt te zijn.

Sinds 9 december 2019 kunnen artsen op de eerste hulp 24 uur per dag een triagist van het crisisteam 

van Mediant bereiken en consulteren. Het gaat dan om patiënten die geen lichamelijke klachten hebben 

en dus niet in het ziekenhuis kunnen worden opgenomen maar die wel acuut psychiatrische hulp nodig 

hebben (psychiatrische crisis). Doordat Mediant en MST hierin gezamenlijk optrekken, wordt bepaald 

waar en welke zorg op dat moment het beste is voor de patiënt.

De pilot is gestart op 9 december 2019 voor de duur van twee maanden en daarna is de pilot omgezet 

tot een definitieve nieuwe werkwijze. 

Broekheurnering

Raiffeisenstraat

Noordesmarkerrondweg Hengelosestraat

Laan van Driene
Roessinghsbleekweg
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8.2 STREETTRIAGE TWENTE

In 2019 is gestart met pilot Streettriage Twente. Een samenwerking tussen Dimence, Mediant, 

Ambulance Oost, politie en de gemeenten. De pilot is mede gefinancierd door zorgverzekeraar Menzis. 

Informatie over de ontwikkelingen van Streettriage Twente in 2019 is te vinden in het hoofdstuk 

‘Ontwikkelingen’. Zie 6.3 voor meer informatie over Streettriage.  

 

8 huisstijlrichtlijnen

3  Hoofdstuk2  Hoofdstuk1  Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5  Hoofdstuk

9 huisstijlrichtlijnen

8   Hoofdstuk7 Hoofdstuk6 Hoofdstuk

(dit is de minimale afstand)

3. Logo

Een logo (of beeldmerk) is een teken of symbool dat een woord vertegenwoordigd. Het is een  
grafische uiting die bijvoorbeeld met een bedrijfs- of productnaam geassocieerd wordt. Een logo 
kan bestaan uit een tekening, een duidelijk of juist een abstract symbool. Een logo kan ook ge-
heel geïntegreerd worden met het te vertegenwoordigen woord. In dit laatste geval is het letter-
type en kleurkeuze van de letters het ‘logo’. Men spreekt over beeldmerk, omdat door de com-
binatie van grafische elementen, lettertype en kleurkeuze een specifiek beeld ontstaat.

Logo Regio Twente
Het logo van Regio Twente bestaat uit een speciaal 
ontwikkeld woordmerk en een beeldmerk (label). 
Het woordmerk bestaat uit letters die als unieke ei-
genschap een diagonale lijn bevatten. Hierdoor 
ontstaat een positief woordmerk die zwaar genoeg 
is om eventueel te plaatsen zonder beeldmerk. De 
unieke diagonalen komen als vormgeving terug in 
de huisstijl. Regio Twente bestaat uit de kleuren 
zwart en rood, waarbij rood de verbindende link 
legt met Twente (als regio). Het beeldmerk bevat 
het Twentse Ros en is ingekadert binnen een label. 
Hierdoor straalt het label trots en kracht uit die 
wordt samengevat in de typografie van Twente.  

Versies van het logo
Omdat het logo op veel verschillende toepassing 

gebruikt wordt zijn er meerdere versies van het logo. 

Iedere versie heeft een eigen toepasbaarheid en 

heeft eigen regels. Hiernaast staan de drie versies.

Opbouw
Zoals hiernaast is omschreven bestaat het logo van 
Regio Twente uit een woord- en een beeldmerk. 
Deze hebben altijd een vast formaat ten opzichte 
van elkaar. De afstand tussen het woord- en het 
beeldmerk is variabel. De minimale afstand is 0,5x. 
Voor meer informatie over het plaatsen van het 
logo zie de paragraaf plaatsing logo.

Boundingbox
De boundingbox laat de minimale ruimte zien die 

het logo van Regio Twente moet hebben. Deze 

ruimte zorgt ervoor dat het logo altijd goed tot zijn 

recht komt en geen strijd aangaat met omliggende 

elementen.

Plaatsing logo
Het logo van Regio Twente heeft meerdere 
versies (zoals hiernaast staat beschreven). 
Iedere versie heeft een aantal regels met 
betrekking tot het plaatsen op een middel.

Versie 1
Primair dient versie 1 (woordmerk 

en beeldmerk aflopend geplaatst) 

gebruikt te worden.

 
 
Versie 2
Dit is de vrijstaande versie van  

het logo (alleen te plaatsen 

wanneer versie 1 niet (aflopend) 

geplaatst kan worden)

 
 
Versie 3
Dit is de versie van het logo 

waar alleen het woordmerk 

gebruikt mag worden. Let wel, 

deze versie dient zoveel mogelijk 

vermeden te worden.

Versie 1
Altijd aflopend aan de rechter 

zijde van het middel. Afstand 

van het woordmerk ten opzichte 

van het beeldmerk is variabel (let 

wel op de minimale afstand > zie 

paragraaf opbouw).

 
 
Versie 2
•  Deze versie van het logo mag 

vrij geplaatst worden. Door 

het  schaduwrandje ontstaat de 

indruk van afloop.

•  De afstand tussen het woord- en 

beeldmerk staat vast en is in 

deze versie niet variabel.

 
Versie 3
Positie voor het plaatsen van deze 

versie van het logo is vrij.

Woordmerk

Het woordmerk en het beeldmerk vormen  
samen het logo van regio Twente.

Beeldmerk

Beeldmerk dient uitsluitend (rechts)  
aflopend geplaatst te worden.
Afstand woordmerk tot beeldmerk 
is minimaal 0,5x

Hoogte woordmerk en 
beeldmerk staat vast ten 

opzichte van elkaar

X

1x0,5x

Minimale witruimte om het logo 
van Regio Twente is de hoogte 
v/d letter w

Beeldmerk dient uitsluitend 
(rechts) aflopend geplaatst te 

worden.

Afstand = variabel

= 
m

in
im

al
e 

af
st

an
d

Afstand = vast
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2.4 GelIeerde rechtspersonen en saMenwerkInGsrelatIes

Voor het bereiken van haar doelen werkt Mediant samen met tientallen organisaties, zowel binnen de 

regio als daarbuiten. Veel samenwerkingsrelaties zijn vastgelegd in kaderovereenkomsten, convenanten of 

werkafspraken. Mediant heeft een rechtspositionele verbinding met:

Stichting POH-GGZ Twente  
In deze stichting werkt Mediant samen met de Twentse Huisartsen Onderneming Oost-Nederland (THOON) 

om de kwaliteit van de huisartsenzorg ten aanzien van GGZ-vragen te borgen en daarmee verbinding met de 

eerste lijn, in het bijzonder de POH-GGZ, te versterken. De financiering loopt via de huisartsen op basis van de 

beleidsregel praktijkondersteuning POH-GGZ.  

Voor de kernactiviteiten zijn belangrijke samenwerkingsrelaties: 

n	 Voor de WLZ productie- en prestatieafspraken: Zorgkantoor Twente. 

Voor de productie Zorgverzekeringswet maakt Mediant afspraken met de volgende verzekeraars: 

Menzis, VGZ, Achmea, CZ, Multizorg en DSW. 

n	 Mediant werkt samen met alle Twentse gemeenten. Met gemeenten zijn raamovereenkomsten aan-

gegaan over uitvoeringstaken ten aanzien van Jeugdhulp, Jeugd-GGZ en Maatwerkvoorziening/Dag-

besteding. Mediant is ook met acht gemeenten uit de Achterhoek een raamovereenkomst aangegaan 

ten aanzien Jeugdhulp.   

n	 De ketenzorgpartners Stichting Aveleijn, de Twentse Zorgcentra, Tactus Verslavingszorg, Stichting Ja-

rabee, RIBW Groep Overijssel, Carintreggeland, Livio, THOON, MEE-Twente, Ambiq, Humanitas Onder 

Dak, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Medisch Spectrum Twente (MST), Jeugdpartners Twente, Hulp 

aan Huis en Regio Twente. 

 

JEUGD 

PARTNERS  

TW
ENTE  

Waar mensen tellen.

Amsterdam-Amstelland Brabant Zuid-Oost Brabant-Noord Drenthe

Flevoland Fryslân Gelderland-Midden Gelderland-Zuid

Gooi en Vechtstreek Groningen Haaglanden Hollands Midden

IJsselland Korps Landelijke Politiediensten Kennemerland Limburg-Noord

Limburg-Zuid Midden en West Brabant Noord- en Oost-Gelderland Noord-Holland Noord

Rotterdam-Rijnmond Twente Utrecht Zaanstreek-Waterland

Zeeland Zuid-Holland-Zuid

vts Politie Nederland Politieacademie
Police academy of the Netherlands

Korps
Divisie of district

File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut
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centrum voor
eetstoornissen twente

8.3 SAMENWERKING JEUGD EN BALANZ

Mediant Jeugd biedt samen met BalanZ, centrum voor eetstoornissen een meerdaagse 

deeltijdbehandeling ‘2Beat’ aan voor jongeren met Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa. Deze 

problematiek begint zich steeds vroeger te ontwikkelen. Het is belangrijk zo snel mogelijk aan te sluiten 

bij deze problematiek. Omdat BalanZ in principe alleen volwassenen behandelt, lag hier een mooie 

kans om samen te gaan werken met Mediant Jeugd. Uit gesprekken met ketenpartners bleek dit een 

doelgroep te zijn waar in de regio op dit moment onvoldoende behandelaanbod voor is. 

Lees hier het volledige artikel. 

Meer informatie over 2Beat? Kijk op www.mediantjeugd.nl of www.balanztwente.nl

www.balanztwente.nl

BalanZ, Centrum voor Eetstoornissen 

is onderdeel van Mediant Geestelijke 

Gezondheidszorg.

Veel jongeren vinden het spannend om voor het eerst zo’n groep te gaan 

doen. Dat is heel normaal. Ook is het niet gek dat je soms misschien nog niet 

helemaal van je eetstoornis af wilt. Je zult merken in de groep dat er altijd wel 

iemand herkent wat jij voelt of denkt en dat je niet de enige bent. 

Verwijsinformatie
Voor behandeling bij Mediant en deelname 2Beat is een verwijsbrief 

nodig van de huisarts. Als wij deze binnen hebben nodigen wij je uit voor een

intakegesprek op basis waarvan wij samen een behandeladvies

maken. Heb je het idee dat je een eetstoornis of eetprobleem

hebt en heb je vragen? Stel ze via jeugd@mediant.nl

Tel: 053-4887379

balanz@mediant.nl

Deeltijdbehandeling 
voor JONGEREN met 
Anorexia Nervosa en 

Boulimia Nervosa 
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Roessinghsbleekweg 39

7522 AH  Enschede

Tel: 053-482 85 00

jeugd@mediant.nl
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9
 Cliëntenraad
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MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN 
9.1 CLIËNTENRAAD

Mediant en de cliëntenraad (CR) werken met elkaar samen op basis van de samenwerkingsovereen-

komst die uiteraard is vormgegeven conform de wet- en regelgeving ter zake. In de loop van 2019 werd 

o.a. gesproken over:

•	 De beleidscyclus

•	 Jaarrekening 2018

•	 Jaarverslag

•	 Kwartaalrapportages, Kernrapportages

•	 Kaderbrief 2020

•	 Begroting 2020

•	 Inspectiebezoeken

•	 Bezoek zorgverzekeraar/zorgkantoor

•	 Veiligheidsbeleid

•	 CQI

•	 (Familie) Ervaringsdeskundigen

•	 Bureau GD (Dashboard)

•	 Verschillende overleggen met o.a.; Dagelijks Bestuur, Cliëntenraad, RvB, management circuits, Onder-

nemingsraad, RvT, Dienst Geestelijke Verzorging, klachtencommissie, Patiëntvertrouwenspersoon.

•	 Het uitbrengen van verschillende adviezen.

•	 Uiteenlopende projecten, zoals o.a. cliëntenportaal en de renovatie van de woningen, werkgroepen 

zoals menucommissie, BHV/veiligheidsoverleg, ontwikkelen van voorzieningenfolder, 

Cliëntenfeest, de Boerhaven 2.0. Kennis binnen de CR vergroten over o.a. nieuwe Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling 2018, maar ook jaarlijkse cursus van de CR, uitbrengen 

van de CliënTaal.  

Op onderwerpen waartoe advies of instemming werd gevraagd door de RvB, werd door de CR na 

kritische vragen positief gereageerd. Adviezen gegeven door de CR hebben vervolgens geleid tot 

aanpassing of tot nadere toelichting.

9.2 ONDERNEMINGSRAAD 

Ook in 2019 heeft de ondernemingsraad (OR) zijn taak als 

participerende OR uitgevoerd. De verhoudingen met de 

Raad van Bestuur en managers zijn gericht op transparante 

informatie en vroegtijdig betrokken zijn bij beleidsprocessen. 

Hierdoor kan de taak als medezeggenschapsorgaan 

adequaat uitgevoerd worden. 

9
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De OR ontvangt maandelijkse en kwartaalrapportages. Via het toesturen van de verslagen van de 

ondernemingsraadsvergaderingen en de overleggen met de Raad van Bestuur informeert de OR 

de medewerkers in de organisatie. De medewerkers kunnen op deze manier goed volgen welke 

onderwerpen de revue passeren en zijn zij op de hoogte van het reilen en zeilen in de organisatie. Er is 

uiteraard altijd gelegenheid om vragen te stellen en daar wordt ook regelmatig gebruik van gemaakt. 

In 2019 zijn bij de OR van Mediant ‘gebruikelijke’ zaken voorbijgekomen en ‘nieuwe’ zaken. 

Gebruikelijke adviezen en instemming op cyclisch beleid zoals als het Arbo Jaarplan, aanpassingen 

van personeelsregelingen, herstructureringen e.d.  Daarnaast is op personeelsgebied een belangrijk 

visiedocument ‘Werken met Plezier’ verschenen. Het is een strategisch beleidsplan met de 

kernwaarden van Mediant als uitgangspunt. Het zet een belangrijke stap in de richting van toekomstig 

duurzaam personeelsbeleid passend bij het zorgaanbod van Mediant. 

9.3 DUURZAAMHEID

In 2018 is Mediant gestart met het renoveren van de woningen op het terrein van locatie Helmerzijde. Het 

gaat om een duurzame metamorfose waarbij de vroegere groepswoningen in drie fases worden verbouwd tot  

duurzame studio’s. Daarbij is gedacht aan goede isolatie en de studio’s zijn voorzien van moderne en energie-

zuinige installaties. In 2019 is de eerste en tweede fase van de renovatie gerealiseerd en feestelijk geopend. 

In 2020 volgt de derde en laatste fase waarna alle woningen zijn gerenoveerd naar duurzame woningen. 

Ook is een start gemaakt met de voorbereidingen, samen met management Ouderen- en 

Neuropsychiatrie, voor een grootschalige duurzame renovatie van het gebouw van Beek-, Bos- ,Park- 

en Poelzijde op het terrein van Helmerzijde. Daarnaast maakt Mediant gebruik van e-bikes voor 

dienstreizen. De bovenstaande ontwikkelingen lopen door in 2020.

9.4 DE DREAMFACTORY 

De Dreamfactory is een project van Bureau Herstel en het Circuit PaZZage, in samenwerking met 

cliënten van Helmerzijde, ervaringswerkers en de vrijwilligers van de bibliotheek. De Dreamfactory is de 

overkoepelende naam van een ruimte waarbinnen wensen vervuld worden. Een plek op het terrein van 

Helmerzijde, die op een laagdrempelige wijze het aanbod van dagbesteding vergroot en een bijdrage 

levert in het verwezenlijken van dromen van cliënten. Op dit moment zijn de 

Kringloopwinkel en Kapsalon Knip & Knap in de ruimte gevestigd. 

In de Kringloopwinkel worden kleine spulletjes verkocht waarmee  

cliënten voor een klein bedrag de kamer of zichzelf kunnen opleuken.  

De dagbesteding in de kringloopwinkel bestaat uit het sorteren en prijzen 

van artikelen, administratie, kleding vouwen en wassen, het etaleren van 

spullen en bemensen van de winkel tijdens openingsuren. Daarnaast is op 1 januari 2019 de kapsalon 

geopend die wordt gerund door een cliënt van Mediant. Bezoekers en cliënten worden hier voor een 

klein bedrag van een nieuw kapsel voorzien. In 2020 zullen de huidige activiteiten worden voortgezet 

en zal er gezocht worden naar nieuwe dromen om te verwezenlijken.
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9.5 SOCIAL INCLUSION GAMES

Van maandag 8 t/m zondag 14 juli 2019 hebben cliënten van 

Mediant samen met cliënten van het Leger des Heils, de RIBW 

Groep Overijssel en LEVANTOgroep meegedaan aan de Social Inclusion Games in Denemarken! In die 

week hebben ze verschillende sporten zoals voetbal, trefbal, boogschieten en speerwerpen beoefend. 

Een week lang samen kamperen, sporten en plezier hebben met als resultaat vijf mooie trofeeën voor 

de sportieve prestaties.

De Social Inclusion Games is een week vol sport voor mensen in een kwetsbare situatie. De spelen 

hebben daarnaast als doel om kennis en bewustzijn over sociale inclusie te vergroten en verspreiden. 

Het evenement krijgt steun van de Europese Commissie.

9.6 CINEMENTAAL 

Mediant werkt belangeloos mee aan de organisatie en/of bijeenkomsten van Cinementaal. Dankzij 

de hulp, ondersteuning en financiële bijdragen van personen en bedrijven kan Cinementaal haar 

activiteiten voortzetten. Cinementaal is in 2002 opgericht met als doel om thema’s binnen de 

psychologie en psychiatrie op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Dat wordt gedaan 

door het vertonen van films, steeds voorafgegaan door een inleiding van een deskundige. 

In 2019 zijn in samenwerking met Mediant de volgende zaken georganiseerd:

• Twee filmmiddagen over suïcidepreventie in het kader van Wereld Suïcide Preventie dag. De tweede 

was een herhaling wegens succes. 

• De filmdag met het thema Veerkracht.

• In samenwerking met filmhuis Borne is een film getoond bij het thema de kracht van familie en 

systemisch werken.  

9.7 SLINGERBEURS 

Tijdens de slingerbeurs bieden bedrijven, ondernemers en (zorg)instellingen gratis hun diensten en 

middelen aan. Vervolgens wordt door lokale maatschappelijke organisaties bekeken of zij het aanbod van 

de bedrijven kunnen gebruiken. Zodra twee partijen elkaar in vraag en aanbod hebben gevonden, wordt 

gesproken van een match. In 2019 heeft Mediant wederom deelgenomen aan de slingerbeurs in Hengelo.

Tijdens de Slingerbeurs zijn diverse matches gemaakt met de Computerwerkplaats van Circuit PaZZage, 

Maatschappelijke Ondersteuning.

Deze matches waren:

• Stichting Scouting Bataven Ludger uit Hengelo ontving een computer.

• Humanitas Onder Dak te Hengelo ontving een computersysteem voor hun inloopvoorziening.

• Noaberhuus in Hengelo ontving twee computersystemen.

• Mediant ontving van de Firma Senro uit Hengelo drie gereedschapsets voor de Computerwerkplaats.
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Broekheurnering

Raiffeisenstraat

Noordesmarkerrondweg Hengelosestraat

Laan van Driene
Roessinghsbleekweg

10
 Uitgaven 2019           

 Personeelskosten  60.270.647 82%

 Overige bedrijfskosten*  10.632.183 14%

 Afschrijvingen    2.186.256 3%

 Rentelasten       443.093 1%

 Totaal  73.532.180 100%

Inkomsten 2019          

 Zvw  54.613.044 73%

 WLZ    7.922.897 11%

 Jeugdwet    4.289.549 6%

 WMO    3.022.994 4%

 POH    2.343.625 3%

 Overig    2.211.923 3%

 Totaal  74.404.031 100%

Meer informatie over de financiële performance van Mediant, is te vinden in de 

jaarrekening 2019 en in DigiMV via www.jaarverantwoordingzorg.nl.

INKOMSTEN UITGAVEN

Voetnoot

*  overige bedrijfskosten betreft de huur, onderhoud en schoonmaak van gebouwen,  

kosten van voeding, medicatie en algemene kosten.

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl
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FINANCIEEL BELEID
Mediant is een non-profit instelling en heeft geen winstoogmerk. Wij bieden Gewoon Goede Zorg vanuit 

een financieel sterke positie. Mediant levert hoofdzakelijk zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet 

(Zvw), Wet langdurige zorg (WLZ) en ondersteuning huisartsen (POH-GGZ). Daarnaast is Mediant ook 

actief binnen het gemeentelijke domein en leveren we jeugd-ggz in het kader van de Jeugdwet en zijn we 

actief op het gebied van de WMO (preventie, bemoeizorg, inloop en maatwerkvoorzieningen). 

De ggz-sector staat de afgelopen jaren voor belangrijke uitdagingen en de financiële resultaten staan 

behoorlijk onder druk. Mediant sluit geheel tegen die beweging in, 2019 af met een positief resultaat 

van € 871.851. Het resultaat is toegenomen ten opzichte van 2018 (€ 540.080). Mediant heeft hogere 

productieafspraken kunnen maken met meerdere zorgverzekeraars om meer cliënten in zorg te kunnen 

nemen en tegemoet te kunnen komen aan de toenemende zorgvraag. We zijn in staat geweest om de hogere 

kosten voor intensievere specialistische zorg, in de vorm van extra inzet van beveiliging en meerkosten van 

(interim) regiebehandelaren en verpleegkundigen, binnen de exploitatie op te vangen. Het behalen van een 

positief resultaat is geen doel op zich. Mediant streeft naar een resultaat dat groter is dan nul. We achten het 

van groot belang dat middelen zoveel als mogelijk worden besteed aan Gewoon Goede Zorg.

In de diagrammen  op pagina 48 tonen we de opbrengsten en de besteding van deze middelen.

10.1  FINANCIËLE GEZONDHEID

Mediant hanteert een eigen financiële stresstest, waarbij we periodiek de financiële gezondheid toetsen 

aan de hand van vijf kengetallen. De normen die hierbij zijn gehanteerd, zijn gebaseerd op de eisen die onze 

financiers stellen. Hieronder geven we de scores van de afgelopen drie jaren op de financiële ratio’s weer. 

Tabel: Financiële stresstest

  norm 2017 2018 2019

Resultaat (netto resultaat/opbrengsten) >0% 0,8% 0,7% 1,2%
Vermogensratio (eigen vermogen / omzet) >20% 25,0% 23,7% 24,3%
Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) >20% 30,8% 30,6% 33,1%
Liquiditeit (vlottende activa / korte schulden) >0,85 1,41 1,43 1,33
Kasstroom (DSCR) >1,4 2,0 2,0 2,3

Geconcludeerd kan worden dat Mediant in 2019 net als voorgaande jaren aan de in de Mediant-stresstest 

vastgestelde normen voldoet. Met de behaalde financiële resultaten in 2019 wordt tevens voldaan aan de 

eisen die financiers stellen.

10.2  TREASURY EN INVESTERINGEN

Mediant financiert een deel van de investeringen met eigen middelen (eigen vermogen) en een deel via 

langlopende leningen. Investeringen vloeien voort uit het in 2013 vastgestelde meerjareninvesteringsplan 

2013-2023. In 2020 zal een nieuwe lening worden aangetrokken ter financiering van twee grootschalige 

10
 Uitgaven 2019           

 Personeelskosten  60.270.647 82%

 Overige bedrijfskosten*  10.632.183 14%

 Afschrijvingen    2.186.256 3%

 Rentelasten       443.093 1%

 Totaal  73.532.180 100%
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renovaties op terrein van Helmerzijde. Door middel van deze investeringen kan de huidige huisvesting 

naar een hoger plan worden getild en worden voldaan aan de nieuwe standaarden. 

In 2019 hebben we de rente van meerdere leningen kunnen aanpassen en hiermee profiteren we de 

komende jaren van de lage rentestand. 

Het verloop van de liquiditeitspositie wordt actief bewaakt met behulp van een liquiditeitsprognose en 

-overzichten, waarover periodiek wordt gerapporteerd. De liquiditeit drukken we uit in de current ratio. 

Met een score van 1,33 is Mediant voldoende liquide (norm is 0,85). We achten het van groot belang dat 

we tijdig de geleverde zorg factureren. De tijdigheid van factureren, staat centraal in horizontaal toezicht. 

Van de kredietfaciliteit is in 2019 geen gebruik gemaakt. Er wordt evenals voorgaande jaren geen gebruik 

gemaakt van financiële instrumenten. 

10.3  ONTWIKKELINGEN EN RISICOMANAGEMENT

Productieafspraken

Er is voor 2020 sprake van een sluitende begroting. De productieafspraken met zorgverzekeraars 

en zorgkantoor over het budget 2020 zijn afgerond. Wederom is er ruimte binnen de begroting om 

tegemoet te komen aan de toenemende zorgvraag en om wachttijden terug te dringen. 

Met de representerende zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis is overeenstemming bereikt over het 

budget voor verdere invoering van de Generieke Module Acute Psychiatrie in 2020. Dit betreft de eerste 

72-uur van acute psychiatrie, waarbij de generieke module gefaseerd over vier jaren wordt uitgevoerd, 

en wel vanaf 1 januari 2020.

De te behandelen doelgroep in de klinieken is de afgelopen jaren intensiever geworden.  Voor beveiligde 

zorg moet Mediant uitwijken naar voorzieningen als FPC Veldzicht, Transfore en de Van der Hoeven 

kliniek (De Forensische Zorgspecialisten). Met zorgverzekeraars en het zorgkantoor zijn ook voor 2020 

afspraken gemaakt voor het declareren van klinische uithuisplaatsingen in beveiligde settingen. 

Horizontaal Toezicht

Per oktober 2019 is Mediant als derde ggz-instelling over op Horizontaal Toezicht en zal zich vanaf 1 januari 

2020 verantwoorden op basis van Horizontaal Toezicht. Samen met zorgverzekeraar Menzis is zorgvuldig 

gekeken naar de registratie- en declaratieprocessen en de beheersing hiervan. Hierdoor zijn controles op 

declaraties achteraf nu niet meer nodig, omdat eventuele bijzonderheden op tijd worden gesignaleerd. 

Voor zowel de ggz-instelling als zorgverzekeraar biedt dit belangrijke voordelen. Zoals sneller inzicht in de 

zorgkosten voor de cliënt en zorgverzekeraar en minder administratieve lasten voor de instelling.

De eerste verkennende gesprekken met gemeenten om ook horizontaal toezicht te gaan voeren, 

hebben reeds plaatsgevonden.  

Zorgprestatiemodel

Per 2022 wordt een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz geïmplementeerd. Mediant volgt deze 

ontwikkeling met veel belangstelling en treft de nodige voorbereidingen voor de implementatie.  

In 2020 zullen de eerste stappen worden gezet om te gaan simuleren en benchmarken. Het nieuwe 
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bekostigingsmodel, dat de huidige dbc’s en basis-ggz trajecten gaat vervangen, biedt onder andere 

mogelijkheden om de administratieve lasten te verlichten. 

Coronavirus (COVID-19)

Als gevolg van (de ingezette maatregelen in de strijd tegen) COVID-19 is er sprake van productieverlies 

en extra kosten. Onze financiers (zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeenten) hebben regelingen 

getroffen om de geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen in financieel opzicht. Zie hoofdstuk 11 

voor een verdere toelichting. 

Uitstroom klinische zorg

De te behandelen doelgroep is door de jaren heen zwaarder geworden, dat uit zich bijvoorbeeld in 

somatische comorbiditeit, gedrags- en multiproblematiek en een toename in rechterlijke machtigingen. 

Het duurt langer voordat cliënten klinisch zijn uitbehandeld en kunnen uitstromen naar een geschikte 

voorziening. In het bijzonder is een toename waarneembaar bij de cliëntenpopulatie boven de 60 jaar. 

Om de in-, door- en uitstroom te bevorderen heeft de Raad van Bestuur eind 2019 besloten om een 

centraal plaatsingsbureau te starten. De opname-/transfercoördinatoren werken samen onder leiding 

van een manager bedrijfsvoering en teammanagers Acute zorg en Zorgadministratie.  

Zo worden behandelaren van alle klinische afdelingen bij opnames gevraagd om een verwachte 

ontslagdatum en vervolgvoorziening door te geven. Door een duidelijk plan per cliënt te hebben, is de 

verwachting dat het proces van in-, door- en uitstroom wordt verbeterd.

Met ingang van 2021 zullen cliënten die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig 

hebben, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De verwachting is dat een groot aantal 

cliënten dat ondergebracht is bij beschermd wonen voorzieningen, hiervoor in aanmerking zullen 

komen. Voor Mediant is dat een gunstige ontwikkeling, waarbij het zorgkantoor financiert en de 

uitstroom van Wlz cliënten weer zonder tussenkomst van gemeenten kan gaan plaatsvinden.

Wachttijden

Zie paragraaf 5.1.1 voor een verdere toelichting op de aanpak wachttijden.

Arbeidsmarkt

Zie paragraaf 5.1.3 voor een verdere toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot de 

arbeidsmarkt en op welke wijze Mediant hier invulling aan geeft.
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DOORKIJKJE 2020
Impact Coronavirus (COVID-19)
In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus. Dit virus (COVID -19) zorgde 

begin 2020 voor veel patiënten en slachtoffers in China en in februari 2020 waren er de eerste patiënten 

en slachtoffers in Nederland. Begin maart 2020 nam de regering een aantal drastische maatregelen, 

waaronder het nagenoeg stilleggen van het openbare leven in geheel Nederland.

De Corona pandemie heeft de gezondheidszorg en de economie van Nederland aanzienlijk geraakt.  

Het tijdelijk uitstellen van (individuele, groeps- en deeltijd)behandelingen, no-show en terughoudendheid 

bij cliënten om een beroep te doen op de ggz, het beschikbaar houden van bedden en medewerkers voor 

(crisis)zorg voor psychiatrische patiënten en het tijdelijk sluiten van inloop- en dagactiviteitencentra,  

naar aanleiding van de oproep van de overheid en het RIVM op 12 maart om thuis te blijven, en de 

herhaling daarvan op verschillende persconferenties daarna, heeft impact gehad op het kostenniveau van 

Mediant, zowel als op de omzet van Mediant in 2020.

Vanaf de eerste aankondiging van de overheidsmaatregelen zijn er binnen Mediant allerlei oplossingen 

in gang gezet om alsnog de zorg aan cliënten zo goed en veilig mogelijk voort te kunnen blijven zetten, 

zonder daarbij de gezondheid van de medewerkers en cliënten in gevaar te brengen. De oplossingen zijn 

er in de vorm van beeldbellen, eHealth oplossingen, contact per telefoon of mail en het plaatsen van 

schermen in behandelkamers. Daardoor is sprake van extra investeringen en kosten voor aanschaf van  

ICT-middelen en beschermingsmiddelen.

Inmiddels heeft de overheid, zowel als de NZa en Zorgverzekeraars Nederland, alsook de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten verschillende maatregelen in gang gezet om het productie- en 

daarmee omzetverlies voor instellingen als Mediant voor 2020 te beperken. De financiers en hun 

brancheorganisaties (ZN, VNG) hebben zoveel mogelijk voor uniformiteit gezorgd, waar nodig aangevuld 

met maatwerk. De inhoud en continuïteit van de zorg en het beheersen van wachttijden en wachtlijsten 

staat voorop. De omzetderving wordt gecompenseerd door middel van continuïteitsbijdragen. De extra 

gemaakte kosten vanwege Corona worden vergoed op basis van aanvullende beleidsregels. 

Mediant heeft zowel voor de exploitatie als de liquiditeiten scenario’s uitgewerkt, waaruit blijkt dat wij 

geen liquiditeitstekort verwachten, ook voor het voldoen aan bankconvenanten verwachten wij geen 

knelpunten. De facturatie aan financiers heeft gewoon doorgang gevonden. 

Het verloop van Corona en een eventuele tweede golf is op dit moment nog onduidelijk, waardoor er de 

kans bestaat dat dit nog impact kan gaan hebben op Mediant in 2020 en verder.

Gezien de bereidheid van de Nederlandse overheid en het vertrouwen dat de Nederlandse overheid ook 

in staat zal zijn om deze bereidheid financieel invulling te geven, gezien de reeds op schrift gestelde 

maatregelen van zorgfinanciers, is het bestuur van Mediant van mening dat de jaarrekening opgesteld kan 

worden op basis van waarderingsgrondslagen die uitgaan van de continuïteit van Mediant.
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