
 

 

  

 

: 

 Jaarverslag 2019 

  
Vastgesteld door:  Raad van Toezicht 
Datum: 27-5-2020 
 



 

2 

Leviaan jaarverslag 2019 

 

 

Inhoud 

1. Uitgangspunten van de verslaggeving .................................................................... 3 

2. Profiel van de organisatie ........................................................................................ 4 

2.1 Algemene identificatiegegevens ............................................................................................ 4 

2.2 Structuur van de organisatie ................................................................................................. 4 

2.3 Kerngegevens ....................................................................................................................... 4 

2.4 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ................................................... 5 

2.5 Werkgebieden ....................................................................................................................... 6 

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ...................................... 7 

3.1 Raad van Bestuur .................................................................................................................. 7 

3.2 Toezichthouders .................................................................................................................... 7 

3.3 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 9 

3.4 Medezeggenschap cliënten ................................................................................................. 10 

3.5 Medezeggenschap medewerkers ....................................................................................... 11 

4 Beleid, inspanning en prestaties ........................................................................... 12 

4.1 Meerjarenbeleid ................................................................................................................... 12 

4.2 Algemeen kwaliteitsbeleid ................................................................................................... 13 

4.3 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten ............................................................................ 15 

4.4 Samenleving en belanghebbenden ..................................................................................... 17 

4.5 Financieel beleid.................................................................................................................. 17 
 

  



 

3 

Leviaan jaarverslag 2019 

 

 

1. Uitgangspunten van de verslaggeving 

 
Leviaan bevindt zich als organisatie op het snijvlak van de geestelijke gezondheidszorg en het 

sociaal domein. In dit jaardocument 2019 legt de organisatie openbaar verantwoording af over 

de geleverde ondersteuning, organisatorische en beleidsmatige ontwikkelingen, 

medezeggenschap, toezicht en besteding van de aan haar toegekende gelden. 

Dit document beschrijft onze activiteiten op het gebied van: 

 beschermd wonen (semi-muraal) 

 begeleid zelfstandig wonen (ambulante begeleiding extramuraal) 

 participatie,  inloop en vervoer 

 

Werkzaamheden die onder Wmo-financiering vallen, bepalen grotendeels het jaarbudget. 

Aanvullend vonden in dit kalenderjaar activiteiten plaats vanuit andere financieringsbronnen, 

zoals UWV en woningcorporaties. 

Met dit Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, in combinatie met alle andere uitingen en 

activiteiten waarin we belanghebbenden op alle niveaus actief betrekken bij onze organisatie, 

willen we onze cultuur van maatschappelijk partnerschap onderstrepen en bijdragen aan de 

verdere uitbouw van transparantie, interactie en samenwerking met de omgeving in de 

gezondheidszorg. 

Han Jetten 

Raad van Bestuur 

 

Maaike Zweep 

Directeur 

  



 

4 

Leviaan jaarverslag 2019 

 

 

2. Profiel van de organisatie 

 

2.1 Algemene identificatiegegevens 

Leviaan 

Slenkstraat 201-4 

1441 MN Purmerend 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 412 35 221 

t: 088 200 1000 

e: info@leviaan.nl   

w: leviaan.nl  

 

2.2 Structuur van de organisatie 

Leviaan is een stichting, opgericht op 6 november 1986.  

 

2.3 Kerngegevens 

Leviaan coacht en ondersteunt mensen met psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheden 

op levensgebieden zoals wonen, werken, psychisch welbevinden en relaties. In lijn met de 

ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, levert Leviaan maatwerk: van 

tijdelijke, lichte tot meer structurele en intensieve begeleiding. Als de zorgvraag dit nodig maakt, 

bieden wij coaching en ondersteuning vanuit beschermde woonvorm, met zowel geclusterde als 

individuele woonruimtes.  

Bijzondere aandacht gaat uit naar mensen met: 

 schizofrenie 

 een stoornis in het autisme spectrum (ASS) 

 het syndroom van Korsakov 

 een dubbele diagnose 

 een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische en/of psychosociale 

kwetsbaarheden 

 een forensische achtergrond in combinatie met psychiatrische en/of psychosociale 

kwetsbaarheden 

 jongvolwassenen met psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheden 

 

Leviaan bood in 2019 de volgende diensten aan: 

 Woonvoorzieningen (financiering Wmo en justitieel) 

o beschermd wonen in een groep dichtbij een kantoor  

o beschermd wonen in een groep in de wijk  

o Trainingscentrum  

o individueel beschermd wonen dichtbij een kantoor 

o individueel beschermd wonen in de wijk 

 

 Woonbegeleiding ambulant (financiering Wmo en justitieel) 

o begeleid zelfstandig wonen 

o Kamers met Kansen 

mailto:info@leviaan.nl
http://www.leviaan.nl/
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o Stoelen met Kansen 

o bemoeizorg 

 

 Woonbegeleiding ambulant:  

o tweede kans/laatste kans beleid (financiering in samenwerking met Woonschakel) 

o project woonbegeleiding als onderdeel van schuldhulpverlening 

o project preventief aanbod woonbegeleiding ter voorkoming van huisuitzetting 

 

 Werken, leren, trainen, dagactiviteiten en inloop (financiering Wmo en UWV) 

Leviaan biedt coaching en ondersteuning bij werken, leren, trainen, participatie en inloop, met 

actieve inzet van ervaringsdeskundigheid 

 

2.4 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  
 

Kerngegevens GGZ Aantal 

Aantal cliënten in zorg/behandeling op 1 januari 2019 (a) 1384 

Aantal nieuw ingeschreven cliënten in zorgbehandeling in 2019 (b) 472 

Totaal aantal cliënten in zorg/behandeling in 2019 (c=a+b) 1856 

Aantal uitgeschreven cliënten in 2019 (d) 331 

Aantal cliënten in zorg/behandeling op 31 december 2019 (e=c-d) 1525 

Waarvan Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)- cliënten in zorg/behandeling op 31 december 2019 321 

Capaciteit 

Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor dagelijkse planning opnames, verblijf 

of dagbehandeling 
341 

Waarvan kleinschalig wonen 341 

Productie Zorgverzekeringswet 

Aantal openstaande DBC’s/DBC-zorgproducten op 1 januari 2019 0 

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC-zorgproducten* 0 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC-zorgproducten* 0 

Aantal ambulante contacten in verslagjaar Zvw 0 

Aantal verblijfdagen in verslagjaar Zvw 0 

Aantal openstaande DBC’s/DBC-zorgproducten op 31 december 2019 0 

Omzet gefactureerde DBC’s/DBC-zorgproducten** 0 

Productie Wmo 

Aantal ambulante contacten in 2019 100042 

Aantal ZZP- B dagen in 2019 0 

Aantal ZZP- C dagen in 2019*** 114001 

 

* ontleend aan het instellingensysteem, niet uit DIS 

** exclusief verrekende bedragen met verzekeraars 

*** exclusief forensische zorg in justitieel kader 

 

  



 

6 

Leviaan jaarverslag 2019 

 

 

Personeel GGZ Aantal 

GGZ-georiënteerde personeelsleden in loondienst op 31 december 2019 416 

GGZ-georiënteerde personeel in FTE op 31 december 2019 286,1 

Overige GGZ-personeelsleden in loondienst op 31 december 2019 80 

Overige GGZ-personeel in FTE op 31 december 2019 61,90 

Totaal aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2019 496 

Totaal aantal personeelsleden in FTE op 31 december 2019 348 

Aantal psychiaters in loondienst op 31 december 2019  0 

2.5 Werkgebieden 

Leviaan is actief in de regio’s Zaanstreek, Waterland, West-Friesland, Alkmaar en Heerhugowaard 

en statutair gevestigd te Purmerend. 
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3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

 

3.1 Raad van Bestuur  

De Raad van Bestuur (RvB) wordt gevormd door één persoon, de heer J.F.C. Jetten. In 2019 

heeft de heer Jetten een fulltime dienstverband en is bezoldigd binnen klasse III van de 

Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, behorende bij de Wet 

Normering Topinkomens 2. 

Nevenfuncties in 2019: 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Boogh  

 Bestuurslid RIBW Alliantie  

De RvB bespreekt het aangaan van nevenfuncties met de Raad van Toezicht (RvT), ter 

beoordeling van mogelijke belangenverstrengeling. In 2019 is geen sprake van 

belangenverstrengeling. De RvB is in 2017 geaccrediteerd en opgenomen in het register in de 

NVZD en werkt via intervisie, opleiding en regionale/landelijke uitwisseling continue aan zijn 

ontwikkeling. 

3.2 Toezichthouders   

De Raad van Toezicht (RvT) bestond op 31 december 2019 uit: 

Naam Primaire functie Nevenfuncties per 01-01-

2019 

Lid vanaf 

Mw. E.H. Halbertsma 

Voorzitter 

Organisatieadviseur 

en coach 

 

Lid Adviesraad van de 

Masteropleiding Organisatie 

Coaching van de Haagse 

Hogeschool 

 

1-1-2015 

Dhr. P. Keijzer  

Vicevoorzitter 

Zelfstandig adviseur 

vanuit Keijzer aan de 

Zaan 

Lid RvT Stichting Sportbedrijf 

Zaanstad 

Voorzitter Stichting de 

Waakzaamheid tot herstel, 

behoud en beheer van het 

Rijksmonument c.a. 

Lid Raad van Commissarissen 

Woningbouwvereniging 

Oostzaans Volkshuisvesting 

Lid RvT Stichting Fonds 

Duurzaam Funderingsherstel 

 

1-1-2012 

Dhr. J.W. Looijen 

Lid 

 

Adjunct directeur AM 

 

 1-7-2012 

Mw. J.C.H. Louwers  

Lid 

Eigenaar Louwers 

Management & 

Consultancy 

 

Bestuurslid Corona 1-1-2015 

Dhr. R.T.M. Janssen  

Lid 

Bijzonder hoogleraar 

aan de Universiteit 

van Tilburg en 

Rotterdam 

Lid RvT Stichting Wij 3.0 

Utrecht 

Lid RvT Stichting 

Gezondheidscentra Eindhoven 

1-11-2016 
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De RvB bespreekt het aangaan van nevenfuncties met de Raad van Toezicht (RvT), ter 

beoordeling van mogelijke belangenverstrengeling. In 2019 is geen sprake van 

belangenverstrengeling. De RvB is in 2017 geaccrediteerd en opgenomen in het register in de 

NVZD en werkt via intervisie, opleiding en regionale/landelijke uitwisseling continue aan zijn 

ontwikkeling. 

Activiteiten 

Remuneratie commissie:   dhr. Janssen (voorzitter), mw. Halbertsma (lid) 

Auditcommissie:    dhr. Looijen (voorzitter), dhr. Keijzer (lid) 

Commissie kwaliteit en veiligheid:  mw. Louwers (voorzitter), mw. Brandt (lid) 

 

Alle leden van de RvT volgden in 2019 een of meerdere cursussen of opleidingen en gaven 

daarvan een korte terugkoppeling in de vergadering.   

De RvT werkte in 2019 met een trainee lid. Dit trainee lid nam deel aan alle reguliere 

vergaderingen van de RvT, aan de vergaderingen van de commissies en aan de overige 

bijeenkomsten zoals Artikel 24 vergadering met de OR, de themabijeenkomst met de OR en CCR, 

locatiebezoeken en de evaluatie van de RvT. 

 

De organisatie leefde de 7 principes van de Governancecode Zorg volledig na:  

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van 

goede zorg aan cliënten. 

2. De RvB en RvT hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van 

de zorgorganisatie.  

3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van 

belanghebbenden. 

4. RvB en RvT zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de 

zorgorganisatie.  

5. RvB bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.  

6. RvT houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. 

7. De RvB en RvT ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.  

 

Sinds medio 2018 ontwikkelt Leviaan het zorgconcept ‘wooncirkels’, vanuit een intensief traject met 

cliënten en hun vertegenwoordigers, naasten, medewerkers, opdrachtgevers en 

woningcorporaties. Leviaan geeft hiermee verdere invulling aan haar visie en speelt in op de 

toekomst van beschermd wonen, zoals verwoord door de Commissie Dannenberg in het rapport 

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis. De organisatie sluit met dit concept aan op de 

Lid auditcommissie ZonMw  

Lid RvT Instituut voor 

Onderzoek naar Leefwijzen en 

Verslaving, Rotterdam 

Lid RvT Platform31 Den Haag 

Lid Raad van Commissarissen 

Synaeda, Leeuwarden (tot 1 

juli 2019) 

 

Mw. W.J Brandt 

Lid 

Bestuurder-directeur 

Veilig Thuis 

Lid Toezichtscommissie SWV 

PO 

Eigenaar WB-veranderadvies 

01-01-2019 
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regionale beleidsvisies Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en de regionale 

wijkontwikkelingen. 

Het uitgangspunt van de wooncirkels is optimaal inspelen op de diverse en in de loop der tijd 

veranderende zorgvraag, inclusief 24-uurs bereikbaarheid en onplanbare zorg. Ongeacht waar of 

hoe iemand woont. Het concept resulteert in: 

 coaching en ondersteuning passend bij de mogelijkheden en situatie van de cliënt 

 meer contact met buren en andere cliënten 

 minder concentratie en daarmee druk op sommige wijken 

 minder reistijd voor medewerkers 

 vergroten van de veiligheid in wijken 

 optimale benutting van gemeenschapsgeld 

Met het herorganiseren van teams, in combinatie met wijzigingen in de systemen, werkt Leviaan 

tegelijkertijd aan meer continuïteit in begeleiding en voorkomt dat cliënten onnodig verhuizen. Het 

concept biedt ruimte voor medewerkers voor wat betreft de invulling van de begeleiding en de 

roostering. 

 

Met gemeenten, zorgverzekeraars en partnerorganisaties werkt Leviaan aan een goed sluitend 

aanbod. Goede voorbeelden zijn de Buurtcirkels en Domus samen met Odion en het Leger des 

Heils, het ambulante jongerenprogramma Stoelen met Kansen in samenwerking met Parlan, 

Triversum en Parnassia en de EPA Taskforce met Parnassia Dijk en Duin, Zilveren Kruis/Achmea 

en gemeente Zaanstad.  

 

Leviaan heeft haar financiële continuïteit op langere termijn geborgd. Tegelijkertijd zijn er 

ontwikkelingen die een risico opleveren, zoals de decentralisatie van middelen voor beschermd 

wonen van centrumgemeenten naar niet-centrum gemeenten, de druk op indexatie van tarieven, 

stijgende loonkosten en een snel krapper wordende arbeidsmarkt. 

 

3.3 Bedrijfsvoering 

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de organisatie haar interne bedrijfsvoering inricht om 

activiteiten te beheren, bewaken en verbeteren. Ook is aangegeven welke significante wijzigingen 

zijn aangebracht in het interne risicobeheersing- en controlesysteem en de voornaamste risico’s 

waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. 

Planning- en controlcyclus 

Leviaan beschikt over een planning- en controlecyclus, bestaande uit: 

 Meer jaren koersnotitie 

 jaarlijkse kaderbrief 

 jaarplan 

 (scenario) begroting 

 kwartaal bestuursrapportage 

 maandelijkse digitale stuurinformatie 

De jaarlijkse planning- en controlecyclus start in juni met het uitbrengen van een kaderbrief, waarin 

de RvB prioriteiten formuleert voor het daaropvolgende jaar. In het najaar is het jaarplan, 

scenarioramingen en de begroting opgesteld, onder verantwoordelijkheid van de RvB. In december 

2019 is het jaarplan en de begroting 2020 goedgekeurd door de RvT. 

De bestuursrapportage gaat in op strategische en zorginhoudelijke onderwerpen, balans- en 

resultaatontwikkeling en ontwikkelingen met betrekking productie/bezetting, wachtlijst en 

personeel. Ook is een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen. Kengetallen en ratio’s zijn 
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geïncorporeerd in de Business Intelligence tool en op ieder moment digitaal inzichtelijk voor de 

RvB en het management. 

Directie-overleggen 

De RvB monitort in directie-overleggen de integrale of stafverantwoordelijkheid van managers. Dit 

overleg heeft een in- en externe focus en is gericht op de bedrijfsvoering en verantwoordelijkheden 

van het betreffende bedrijfsonderdeel. 

Automatisering 

De organisatie ontwikkelde zich de afgelopen jaren sterk op automatiseringsgebied en 

onderscheidt zich met het grootschalig aanbieden van digitale begeleiding. Alle ambulante 

medewerkers werken met iPads, cliëntdossiers zijn gedigitaliseerd en planning is digitaal en 

centraal geregeld.  

De snel toenemende vraag zorgt voor meer belasting op mensen en systemen. De organisatie 

volgt nauwkeurig de ontwikkelingen op het gebied van bescherming persoonsgegevens en 

veiligheid. Aandacht voor privacy en digitale veiligheid is een prioriteit in 2019. Daarnaast is in 

2019 gestart met de implementatie van een nieuw planning- en rooster systeem, welke in 2020 

volledig wordt ingevoerd. 

In- en externe audits 

Uit in- en externe audits blijkt dat de bedrijfsvoering adequaat functioneert en efficiënt opereert. 

Eens per half jaar rapporteert de interne controlefunctionaris zijn bevindingen aan het 

management, vanuit inventarisatie van bedrijfsrisico’s. De tussentijdse controle door de externe 

accountant vond plaats in het 3de kwartaal 2019. In 2019 rapporteerde de accountant in het 

accountantsverslag bij de jaarrekening 2019 de bevindingen aan de RvB en RvT. Begin 2019 

ontving de organisatie de door de accountant goedkeurende controleverklaringen rechtmatigheid 

geleverde zorg 2019, overeenkomstig de daarvoor geldende controle-eisen. 

Datalekken 

In 2019 meldde onze functionaris gegevensbescherming op formele grond twee datalekken een 

beperkte impact aan de Autoriteit Persoonsgegevens en stelde direct betrokkenen direct op de 

hoogte. In het pakket van maatregelen zijn passende maatregelen genomen ter voorkoming van 

toekomstige datalekken. 

 

3.4 Medezeggenschap cliënten  

De centrale cliëntenraad (CCR) behartigt de medezeggenschap van cliënten volgens de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).  

De CCR krijgt haar informatie onder meer van de RvB en de lokale cliëntenraden (LCR).  

Met deelname aan werkgroepen en overleggen heeft de CCR inbreng bij beleidsvoorstellen.  

De RvB overlegt met de CCR aan de hand van een vooraf vastgestelde jaaragenda.  

Twee coach/ondersteuners ondersteunen de CCR en de LCR’s.  

De CCR behartigde in 2019 de cliëntbelangen bij:  

 

Adviesaanvragen: Instemmingsaanvragen: Betrokken bij: 

Jaarplan en de kaderbrief 2020 

Cliënttevredenheidsonderzoek 

Buurtcirkels 

Nieuw pand Enkhuizen 

Nachtaanwezigheid 

Wooncirkels  

Klachtenreglement  

Instemmingsrecht  

Besteding ontspanningsgeld 

Klachtenfunctionaris  

Verhuizing Parkstraat  

Jaarverslag CVP 

Complexe cliëntsituaties 

Werkgroep Anti stigma 

Werkgroep Kwaliteit die 

werkt  

Functieaanpassingen  

Nieuw roostersysteem   
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Koersnotitie 

Nieuw lid RvT  

Cameratoezicht  

Voedingsgeld  

Gegevensuitwisseling  

Toegang WLZ  

Wvggz 

Kwaliteit informatie 

voorziening 

Participatie 

Privacy beleid  

Laaggeletterdheid  
 

   

3.5 Medezeggenschap medewerkers 

De ondernemingsraad (OR) overlegt namens de medewerkers met de RvB, zoals geregeld in de 

Wet op de Ondernemingsraden. De OR zet in op een zinvolle en open dialoog en betrekt bij haar 

oordeelvorming zowel het medewerkers- als het organisatiebelang. De OR en de RvB vergaderen 

eens in de zes weken. 

In 2019 formuleerde de OR haar bestaansreden als volgt: Wij doen ons werk omdat wij vinden dat 

iedere werknemer van Leviaan ertoe doet. Wij geven onze overtuiging vorm door de stem van de 

medewerker te versterken.  

De OR sprak met medewerkers tijdens De OR komt naar je toe bijeenkomsten en nam enquêtes 

af. De drie meest gehoorde thema’s staan centraal in 2020.   

De OR behartigde in 2019 de medewerkersbelangen van bij: 

 

Adviesrecht: Instemmingsrecht: Informatierecht: 

Koersnotitie 

Cameratoezicht  

Jaarplan en begroting 2019 

Nachtdienstverlening  

Wooncirkels (oa indeling en plaatsing 

medewerkers) 

Kaderbrief 2020   

Functiehuis wooncirkels 

Gesprekscyclus en beloning  

Jaar- en maand- 

urensystematiek  

Aannamebeleid 

Financiële scenario's 2020-

2022 

Medewerkers 

belevingsonderzoek  

Uitkomsten onderzoek 

complexe casuïstiek  

P&O beleidsplan  

Wooncirkels  

- positie BZW 

medewerkers  

- kaders 

ondersteunende 

ruimten  

- PvA belangstelling en 

plaatsing medewerkers   
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4 Beleid, inspanning en prestaties 

 

4.1 Meerjarenbeleid 

Per kwartaal rapporteerde Leviaan in de bestuursrapportage over de voorgang van de koers 

Herstellen met perspectief. De kaderbrief en het jaarplan 2019 zijn uitwerkingen van deze koers. 

Investeringen in innovatie en vernieuwing zijn op de koers gebaseerd evenals de 

huisvestingsstrategie met als uitgangspunt ‘ambulant, tenzij …’. Daar waar woonruimte nodig is 

voor de zorgvraag, bieden wij geclusterd of individueel zelfstandige woonruimte. In 2019 maakte 

Leviaan samen met gemeenten en woningcorporaties forse stappen in de realisatie van deze 

strategie. 

 

Leviaan ziet je! 

Vanuit een intensief traject met cliënten, medewerkers, klankbordgroep, management en externen 

heeft Leviaan in de eerste helft van 2019 haar koers herijkt voor de periode 2020-2023. De koers is 

vastgelegd in het koersdocument Leviaan ziet je!  De lancering vond plaats in september tijdens 

een grote medewerkersbijeenkomst. In onze herijkte koers zullen we extra aandacht besteden aan 

onze kernwaarden vertrouwen, ontwikkelen en verbinden, als fundament van ons doen en laten. 

Algemeen beleid verslagjaar (Centrum-)gemeenten 

Leviaan is opdrachtnemer, lokale partner en adviseur van de gemeenten. De organisatie versterkte 

in 2019 wederzijdse partnerschappen met formeel en informeel overleg op alle niveaus en een 

actieve rol richting college B&W, gemeenteraden, ambtelijke organisaties en de samenleving.  

Ketensamenwerking GGZ 

De organisatie richt zich in 2019 op ketensamenwerking en de relatie met behandelinstellingen.  

In de EPA taskforce werkte Leviaan samen met Parnassia Dijk en Duin, Zilveren Kruis/Achmea en 

de gemeente Zaanstad. De ervaring met vijf proeftuinen resulteerde in een voorstel voor een 

gebundelde intake en borging van de samenwerking in de wijken.  

Met de gemeente Hoorn overlegde de organisatie intensief over casemanagement bij ingewikkelde 

begeleidingssituaties. Leviaan bracht in West-Friesland de gemeenten en een groot aantal 

aanbieders bij elkaar om na te denken over het ontwikkelen van een gezamenlijk aanbod voor de 

meest kwetsbaren. Bovenregionale samenwerking is daarbij noodzakelijk. 

Samenwerking woningcorporaties 

Gekoppeld aan de ontwikkeling van het zorgconcept ‘wooncirkels’, werkte Leviaan in 2019 

succesvol samen met de woningcorporaties in haar werkgebied, met resultaten zoals de 10 

Zaanse afspraken voor uitstroom en het convenant voor 100 uitstroomwoningen BW-MO.  

Naast een nieuw pand in Enkhuizen dat medio 2020 wordt opgeleverd, zijn stappen gezet die op 

termijn de huisvesting in de Zaanse Rosmolenwijk, in Wormerveer/Krommenie, de Kersenboogerd 

in Hoorn, en de Purmerendse wijken Overwhere en de Gors fors verbeteren.  

Ondanks grote spanning op de woningmarkt en de grote kwalitatieve opgave, lukt het - dankzij een 

prima samenwerking met gemeenten en woningcorporaties - om de stap naar ambulantisering en 

beter passende woonruimte te maken.  

Aanbod jongvolwassenen 

Binnen Stoelen met Kansen biedt Leviaan met samenwerkingspartners ambulante ketentrajecten 

aan jongeren van 16 t/m 23 jaar met psychiatrisch en/of psychosociale problemen, en aan hun 

sociale omgeving. Het project richt zich op maximale zelfstandigheid en maatschappelijke 

participatie en minimale afhankelijkheid van hulpverlening.  

Onderzoek toont aan dat de gemiddelde besparing aan zorgkosten per jongere €37.000 is.  

Begin 2019 opende Leviaan in Wormerveer een trainingscentrum voor jongeren en nam daarbij 

de ervaringen vanuit het trainingscentrum in Zwaag mee. Met intensieve coaching en training 

https://www.youtube.com/watch?v=YL9EYYhT7KQ&feature=youtu.be
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ontwikkelen jongeren zich naar een volgende stap in hun leven.  

De afstemming met het wijkteam is een aandachtspunt.  

Leviaan participatie  

De participatieontwikkeling verliep in 2019 minder positief dan was ingeschat. De groei 

stabiliseerde en liep op onderdelen terug. Dit maakte een aanscherping van de strategie medio 

2019 noodzakelijk. In aanvulling op de diverse participatievormen en het bieden van participatie 

vanuit onderaannemerschap, is ontwikkelingsgerichte dagbesteding binnen wooncirkels cruciaal.  

Ervaringsdeskundigheid 

In 2019 maakten ervaringsdeskundigen onderdeel uit van de ambulante teams en de beschermde 

woonteams, vanuit het plan brede borging ervaringsdeskundigheid. Dit resulteerde in toenemende 

kennis en inzet van ervaringsdeskundigheid. 

 

Forensische zorg  

De samenwerking met GGZ Noord Holland Noord en Fivoor leidde in 2019 tot instroom van vijf 

mensen bij beschermde woonvormen en twee mensen ontvingen ambulante begeleiding.  

 

4.2 Algemeen kwaliteitsbeleid 

Vanuit het kwaliteitssysteem neemt de organisatie kwaliteit- en veiligheidsdoelstellingen op in het 

meerjarenbeleidkader en de jaarplannen en rapporteert in bestuursrapportage aan de RvT. In- en 

externe kwaliteitseisen verwerkt de organisatie in onderliggend beleid. Controle vindt plaats met in- 

en externe audits, risico-inventarisaties en evaluaties. Preventief vindt sturing, verantwoording en 

scholing plaats. De organisatie heeft een HKZ gecertificeerd kwaliteit- en 

veiligheidsmanagementsysteem met betrekking tot cliëntenzorg, personeel, organisatie en 

bedrijfsvoering. Het systeem werkt met een prospectieve risico-inventarisatie en retrospectieve 

risicoanalyse. Vaste onderdelen zijn audits en een informerende, evaluerende en besluitvormende 

stuurgroep kwaliteit en veiligheid met de RvB, management en de kwaliteitsfunctionaris. De 

organisatie evalueert het systeem jaarlijks tijdens de directiebeoordeling. De externe audits geven 

een lovend oordeel over de kwaliteitsgerichtheid van de organisatie. 

Leviaan keek in 2019 naar mogelijkheden om het kwaliteitssysteem te vernieuwen vanuit het 

project ‘Kwaliteit die werkt’. In 2020 vervolgt Leviaan dit proces met het kiezen van passende 

instrumenten bij een vernieuwd kwaliteitssysteem.   

Brandveiligheid 

In 2019 kwamen 10 meldingen binnen in de categorie brand. Het betrof in alle gevallen 

rookontwikkeling, door smeulen of aanbranden bij het koken. Opvallend is dat vijf meldingen vanuit 

één locatie kwamen. Op deze locatie zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Leviaan 

evalueerde in 2019 de brandmeldsystemen, voerde onderhoud uit aan alle blusmiddelen, 

reviseerde de BHV-plannen en organiseerde ontruimingsoefeningen. 

Milieu- en duurzaamheidsaspecten 

Leviaan huurt haar kantoorpanden en woningen. Dit beperkt de milieu- en 

duurzaamheidsmogelijkheden aan vastgoedkant. Leviaan houdt bij het in gebruik nemen van 

woningen rekening met milieu- en duurzaamheidsaspecten, zoals de isolatie van de woningen. Met 

de ontwikkeling van wooncirkels stimuleert de organisatie het fietsen en reduceert reisafstanden 

van medewerkers.  

Verantwoordelijkheid van medewerkers 

Leviaan biedt medewerkers betekenisvol werk en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.  

In lijn met de krachtenaanpak, de kernwaarden en de professionaliteit van de medewerkers, richt 

het personeels- en organisatiebeleid zich op het borgen van de verantwoordelijkheid zo laag 

mogelijk in de organisatie.  
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FIT 

De cultuur van Leviaan kenmerkt zich door waardering en leren vanuit feedback. Om dit goed te 

ondersteunen, werkte Leviaan in 2019 aan een nieuwe beoordelingssystematiek FIT. FIT staat 

voor Functioneren, Inzet en Toekomst. Het gesprek met elkaar en de aandacht aan medewerkers 

staat centraal. Medewerkers krijgen 360° feedback van collega’s, hun manager, externe contacten 

en cliënten.  

 

Het Leerhuis en Ons Kennisplein 

In 2019 lanceerde Leviaan de online leeromgevingen het Leerhuis en ons Kennisplein. In het 

Leerhuis is het opleidingsaanbod van Leviaan opgenomen en diverse e-learnings van de GGZ-

Academy. Populair zijn de methodiektrainingen, medicatiecursus, cursus psychopathologie en de 

BHV trainingen. Het opleidingsaanbod wordt jaarlijks geëvalueerd en afgestemd op ontwikkelingen 

binnen en buiten Leviaan.  

In 2019 namen medewerkers uit verschillende functies deel aan de pilottraining complex gedrag. 

Na evaluatie besluit Leviaan in 2020 of deze training toegevoegd wordt aan het opleidingsaanbod.  

Ons Kennisplein is een platform waar medewerkers informatie delen over relevante onderwerpen 

en vragen stellen aan deskundigen. 

 

Leerlingen en stagiairs 

In 2019 werkten 13 leerlingen bij Leviaan vanuit een leerwerkplek en waren 23 stagiairs geplaatst; 

12 volgden een HBO opleiding en 11 een MBO opleiding.  

 

Verloop en arbeidsmarkt  

In 2019 was het personeelsverloop bij Leviaan hoog, net zoals bij andere zorgorganisaties. Dit legt 

druk op de organisatie voor wat betreft de inzet van flexkrachten en het werven en inwerken van 

nieuw personeel. Het inwerkprogramma is fors uitgebreid, met een positieve evaluatie van de 

deelnemers. Ook op overige onderdelen (zie ook leren en ontwikkelen) is behouden van 

medewerkers is een speerpunt van het personeelsbeleid. Een recruiter is aangesteld en het 

recruitmentproces is aangescherpt. Leviaan blijkt als werkgever voldoende aantrekkelijk op de 

arbeidsmarkt voor nieuw instromende collega’s. 

 

Vitaliteit & verzuim 

Leviaan streeft als goede, aantrekkelijke en gezonde werkgever naar bevordering van gezondheid, 

veiligheid en welzijn van haar medewerkers. Continue aandacht voor arbeidsomstandigheden leidt 

tot vermindering van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s. Vanwege een langzaam 

oplopend ziekteverzuimpercentage hebben we ons ziekteverzuimbeleid opnieuw bekeken en 

aangescherpt. We maakten aanvullende afspraken met de Arbodienst en hadden meer aandacht 

voor de begeleiding van zieke medewerkers. 

 

Wet arbeidsmarkt in balans  

In de loop van 2019 werd de impact duidelijk van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor met 

name medewerkers met een (vast) min-max contract en/of een contract voor bepaalde tijd. Leviaan 

heeft bijna alle min-max contracten omgezet naar contracten met een vast aantal uren en zet 

contracten voor bepaalde tijd eerder om in contracten voor onbepaalde tijd. Dit geeft medewerkers 

meer zekerheid. 

 

Nachtdienstverlening  

In 2019 heeft Leviaan de nachtdienstverlening geherstructureerd. De inhoudelijke zorgvraag was 

daarbij leidend. De evaluatie laat zorginhoudelijk en bedrijfsmatig positieve resultaten zien.  
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Social Return On Investment (SROI) 

Vanuit een SROI verplichting biedt Leviaan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij als vrijwilliger, met werkervaringsplekken, 

stage of leerlingplekken en/of een betaalde baan. In 2019 zette Leviaan dit beleid voort. 

 

RI&E  

In het kader van risico inventarisatie onderzocht BioLab in opdracht van Leviaan in 2019 het 

binnenklimaat van de locatie Drielse Wetering. De aanleiding was aanhoudende 

gezondheidsklachten bij medewerkers. Het onderzoek toonde te hoge concentraties schimmels en 

bacteriën aan. In overleg met de verhuurder kwam Leviaan niet tot een adequate oplossing en 

besloot andere kantoorruimte te huren. 

 

4.3 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 

4.3.1 Kwaliteit van zorg 

Ervaringsdeskundigen, methodiekondersteuners en gedragsdeskundigen zorgden voor het 

bevorderen van en ondersteunen bij het werken volgens de krachtenaanpak, vanuit een 

gezamenlijke toegang op medewerkers- en teamniveau. De lijnorganisatie behoudt de regie en 

bekijkt op casusniveau samen met de zorginhoudelijke disciplines naar de vereiste inzet. 

 

Leren van toenemende zorg complexiteiten  
Leviaan maakte de afgelopen jaren situaties mee waarbij cliënten indringende vragen stelden aan 

de organisatie en andere zorgverleners. Eind 2018 organiseerde Leviaan een strategisch beraad 

over complexe begeleidingssituaties. Van daaruit zijn in 2019 drie werkgroepen gestart. Hun 

bevindingen rapporteerden zij in de vorm van een aantal aanbevelingen. Aanvullend gaf een 

externe expert aanbevelingen aan de hand van zijn analyse en beoordeling van een aantal 

ingewikkelde begeleidingscasussen. Alles is samengevat in een plan van aanpak. Leviaan maakte 

een positieve ontwikkelingen door. Het gedrag dat we complex of ontregelend noemden, zien we 

nu vaker als redelijk voorspelbaar. Door de rollen van diverse disciplines te benutten, zetten we de 

vraag ‘wat moeten we nu?’ steeds beter om naar ‘wat doen we nu?’ Het aantal complexe 

begeleidingssituaties dat in 2019 escaleerde, bleef zeer beperkt. Een aantal punten uit het plan 

van aanpak krijgt in 2020 verder vorm en inhoud.  

 

Evaluatie van begeleiding  

Leviaan levert herstel ondersteunende zorg, gebaseerd op ontwikkeling, groei en herstel. Met de 

Recovery Oriented Practices Index (ROPI-R) meet de organisatie de mate waarin een team herstel 

ondersteunende zorg levert. In 2019 bezochten de ROPI auditoren vijf locaties en bespraken de 

resultaten met de betreffende teams. 

 

Cliënttevredenheid 

Eind 2019 nam Leviaan voor het eerst de Net Promotor Score (NPS) af bij cliënten, als 

meetinstrument voor de tevredenheid. De respons viel met 18,7% wat tegen, toch gaf de 

toelichting op de scores goed inzicht in verbeteraspecten. In 2020 bespreekt de organisatie met de 

lokale cliëntenraden de resultaten en de wijze waarop verbeteringen -ook lokaal- vorm krijgen.  
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De NPS score: 

 
Vertrouwenspersoon 

In 2019 benaderden 39 cliënten en 3 naasten de cliëntvertrouwenspersoon (2018: 37 en in 2017: 

45). Cliënten brachten 107 kwesties naar voren (2018: 99 en 2017: 105). Veelal brachten cliënten 

meer dan een kwestie in. Op één na werden alle kwesties in 2019 opgelost. De meeste klachten 

werden op locatie opgelost, soms werd de RvB betrokken. De familievertrouwenspersoon 

behandelde 6 casussen (2018: 6) en voerde 9 gesprekken met naasten. De meeste hulpvragen 

gingen over het inwinnen van informatie en advies. Eén casus betrof ontevredenheid over de 

geboden zorg.  

 

Vrijwilligers 

In 2019 werkten 61 vrijwilligers voor Leviaan, aangevuld met cliëntvrijwilligers en mantelzorgers. 

De aard en vorm van de inzet hing af van de vraag en de behoefte van cliënten en de 

beschikbaarheid van vrijwilligers in de regio. Met vrijwilligers organiseerde en faciliteerde Leviaan 

laagdrempelige ontmoetingen en activiteiten in een groep, zoals koken. Leviaan creëerde kansen 

ter bevordering van het eigen herstel en de eigen regie, resulterend in cliëntenvrijwilligers op 

verschillende plaatsen.  

4.3.2 Klachten en incidentmeldingen 

Klachten 

Leviaan beschikt over een externe klachtencommissie. Deze commissie werkt volgens een 

vastgesteld reglement. Het management bespreekt de adviezen van de commissie en toetst deze 

aan het beleid. Zo nodig volgt bijstelling. Leviaan en de klachtencommissie streven ernaar om 

ingediende klachten zoveel mogelijk met bemiddeling en naar tevredenheid van de klager op te 

lossen, voordat het tot daadwerkelijke klachtbehandeling komt.  

In 2019 kwamen 4 klachtbrieven van cliënten binnen bij de klachtencommissie (2018: 14 en in 

2017: 7). Er was één hoorzitting vanuit een in 2018 ingediende klachtbrief. De klachtencommissie 

deed uitspraak in 2019. 

De 5 klachtbrieven (een uit 2018 en vier uit 2019) bevatten in totaal vijftien klachten.  

Met betrekking tot de 4 klachtbrieven uit 2019 is geen hoorzitting geweest. Eén klachtenprocedure 

loopt door in 2020. In drie gevallen werd de klacht naar tevredenheid opgelost met bemiddeling 

tussen de cliënt en het bestuur of leidinggevende en/of betrokken medewerker.  
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Incidentmeldingen  

In 2019 daalde de meldingen met 15% ten opzichte van 2018. De meeste meldingen (38%) waren 

in de categorie grensoverschrijdend gedrag en agressie. Er waren 31 meldingen in de categorie 

cliëntgegevens (2018: 68). Er kwamen 4 cliënt meldingen binnen. Deze meldingen zijn naar 

tevredenheid van de cliënten afgehandeld. 

In 2019 waren er twee suïcides van ambulante cliënten te betreuren. Een cliënt was op dat 

moment opgenomen op een Paaz-afdeling, de andere was in contact met de levenseinde kliniek. 

Leviaan kent – mede gebaseerd op een in opdracht gehouden onderzoek van Trimbos - een 

actieve suïcide-preventieaanpak. De commissie wees 6% van de meldingen af omdat het geen 

incident betrof.  

4.4 Samenleving en belanghebbenden 

Leviaan zet zich in voor maatschappelijke doeleinden, met initiatieven van en voor cliëntgroepen of 

individuele cliënten. De organisatie sponsorde in 2019 de deelname van medewerkers en cliënten 

aan de Dam tot Damloop. Veel cliënten maakten gebruik van het individuele activiteitenbudget. De 

organisatie honoreerde 3 aanvragen voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds. Cliënten maakten 

beperkt gebruik van het noodfonds, maar met relatief kleine bedragen wordt wel escalatie van 

problematiek worden voorkomen. 

4.5 Financieel beleid  

Gang van zaken tijdens het boekjaar en toestand per balansdatum 

De totale bedrijfsopbrengsten daalden met 3% van € 30,5 miljoen in 2018 naar € 29,4 miljoen in 

2019. Deze daling kwam mede door het wegvallen van onze inzet in de sociale wijkteams binnen 

Zaanstad. Over 2019 is een positief resultaat gerealiseerd van €10.000 en een genormaliseerd 

negatief resultaat van €302.000.  

 

 2019 2018 

Resultaat jaarrekening € 10.000 -/- € 198.000 

Af: vrijval voorzieningen -/- € 133.000 -/- € 478.000 

Bij: overige incidentele baten en lasten -/- € 179.000 € 89.000 

Genormaliseerd resultaat boekjaar -/- € 302.000 -/- € 587.000 

 

Het genormaliseerde negatieve resultaat is in lijn met de begroting en eerdere prognoses en onder 

meer het gevolg van algemene loonsverhogingen en stijgende personele kosten. In 2020 blijft de 

resultaatontwikkeling verder onder druk staan, mede als gevolg van de loonkostenontwikkeling en 

de effecten van COVID-19. 

 

Eigen vermogen, solvabiliteit en rentabiliteit 
Het totale eigen vermogen, inclusief bestemmingsreserves, bedraagt ultimo 2019 €12,8 miljoen. 

De solvabiliteit (eigen vermogen/de totale bedrijfsopbrengsten) bedraagt 43,4% (2018: 41,9%). 

 

Vanuit scenario’s kijkt de organisatie naar de mate waarin zij zich kan aanpassen aan de snelheid 

van mogelijke veranderingen in de markt. Gezien het huidige dynamische speelveld en de 

aanwezige risico’s, achten wij een robuust eigen vermogen noodzakelijk. 

 

Binnen het eigen vermogen is vanuit gemaakte strategische keuzes € 4,6 miljoen geoormerkt voor 

innovatie en ontwikkeling. Het resterende algemene deel van het eigen vermogen ad € 8,2 miljoen 

is noodzakelijk om algemene risico’s binnen de sector op te vangen, waaronder risico’s vanuit de 

huidige krappe arbeidsmarkt. 
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Liquiditeit en kasstromen 

De liquiditeit geeft de mate weer waarin wij in staat zijn om op korte termijn aan direct opeisbare 

verplichtingen te voldoen. De current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden) bedraagt ultimo 

2019 4,33 ten opzichte van 4,62 in 2018. De organisatie beschikt over een gezonde 

liquiditeitspositie. 

Ratio’s  2019 2018 

Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal bedrijfsopbrengsten)  

Rentabiliteit (jaarresultaat/totaal bedrijfsopbrengsten) 

Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden) 

43,4% 

-0,0% 

4,33 

41,9% 

-0,6% 

4,62 

Aanvullende informatie over financiële instrumenten 

Vanuit een prudent financieel beleid hanteert de Leviaan geen afgeleide financiële instrumenten 

zoals opties, termijncontracten en swaps. Overtollige liquide middelen verspreidt zij, voor zover het 

saldo en toekomstige ontwikkelingen dat toelaat, over diverse banken op spaarrekeningen en 

deposito’s. Het beleid is vastgelegd in het treasury statuut. 
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