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1. Uitgangspunten van de verslaggeving 
 

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

sociaal domein. In dit jaardocument 2020 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 (semimuraal) 

• begeleid zelfstandig wonen (ambulante begeleiding extramuraal) 

• participatie,  inloop en vervoer 

 

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

Aanvullend vonden in dit kalenderjaar activiteiten plaats vanuit andere financieringsbronnen, 

zoals de Wet langdurige Zorg, 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, 

onderstrepen we onze cultuur van maatschappelijk partnerschap en dragen bij aan transparantie, 

interactie en samenwerking met de omgeving in de gezondheidszorg. 

Han Jetten 

Raad van Bestuur 

 

Maaike Zweep 
Directeur 
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1.1 Coronapandemie  

Het opvangen van en omgaan met de gevolgen van de coronapandemie domineerde het 
afgelopen jaar en vergde veel flexibiliteit en creativiteit van cliënten, naastbetrokkenen en 
medewerkers. De getoonde veerkracht was enorm.  
 

De continuïteit van onze dienstverlening is vanaf de start van de pandemie geen moment in het 

geding geweest. Dit komt mede omdat de basis van onze digitalisering goed op orde was en de 

dagbestedingslocaties al snel weer open konden, op beperkte schaal en in aangepaste vorm.  

Ook zochten we direct naar alternatieven om binnen de geldende RIVM maatregelen onze 

coaching en ondersteuning aan cliënten in woonvormen en ambulante cliënten voort te zetten.   
 
In het tweede en derde kwartaal was tijdelijk weer meer mogelijk en raakten we als organisatie 
gewend aan de nieuwe werkwijzen. De aangescherpte maatregelen in oktober en december 
hadden weinig nieuwe consequenties voor het bestaande beleid.  
 
De interne en onderlinge communicatie was van groot belang tijdens de pandemie. Uit onderzoek 
blikt dat medewerkers zeer tevreden zijn over de communicatie en informatievoorziening. Ook 
toont dat onderzoek aan dat medewerkers een hoge werkdruk ervaren door het uitvallen van 
collega’s in verband met quarantaine en testen en zij het fysieke contact met elkaar missen. Vooral 
medewerkers met kinderen ervaren de combinatie werk-privé als zwaar. 
 
Cliënten reageren zeer verschillend op de pandemie. Zeker in de beginperiode waren we onder de 
indruk van hun veerkracht. Inmiddels begint de pandemie bij veel mensen hun tol te eisen. Met 
doorlopende begeleiding, aangepast aan de geldende maatregelen, weten de meesten er 
desalniettemin redelijk tot goed mee om te gaan. Het is mooi om vast te stellen dat het aandeel 
digitale begeleiding lijkt te stabiliseren op 15%, voor de pandemie was dit rond de 10%. 
 
Wij zijn er trots op dat de pandemie niet allesbepalend was. Wij hebben het jaarplan in grote lijnen 
gerealiseerd, met enige vertraging op onderdelen. Zo namen we de implementatie van de 
wooncirkels voortvarend ter hand en hielden in de fasering zoveel als mogelijk rekening met wat de 
pandemie van medewerkers en cliënten vroeg. Wij zijn blij met de gelijktijdige constatering dat veel 
medewerkers en het management het als een blijk van vertrouwen en kracht ervaren dat wij ook 
tijdens de pandemie niet stil zitten en ons blijven ontwikkelen. 
 
Financieel heeft de pandemie aanzienlijke gevolgen. Vooral de eerste maanden nam de productie 
fors af, met name van dagbesteding. Ook waren we genoodzaakt om extra kosten te maken. 
Ondanks dat we blij waren met de regeling van de Rijksoverheid en gemeenten voor een 
omzetgarantie en vergoeding voor extra coronakosten, waren de financiële gevolgen voor ons 
gelukkig te overzien. Dit kwam mede door een kostenbewust beleid. Op basis van de cijfers tot en 
met het derde kwartaal, hebben directie en Raad van Toezicht beoordeeld dat wij geen gebruik 
hoeven te maken van deze regelingen. Wij hebben de Colleges van B&W van de gemeenten in 
ons werkgebied hierover geïnformeerd. 

 

Wij hebben onze aanpak van de coronapandemie tussentijds geëvalueerd. Op een aantal punten 

stelden we vast dat we de geleerde lessen meenemen naar de toekomst, waaronder de 

samenwerking met onze partners. Enerzijds werkten onze medewerkers mee in de opvang in 

Zaanstad en bij de Covid-Units van Evean en Zorgcirkel in Zaanstreek en Waterland. Anderzijds 

hebben wij veel te danken aan de bereidheid van woningcorporaties om tijdelijk 

quarantainewoningen beschikbaar te stellen. We zijn blij met de wijze waarop de 

huisartsenkoepels het vaccineren van – helaas een beperkt deel van – onze cliënten perfect 

organiseerden. Ook zijn we de ouderenzorgorganisaties zeer erkentelijk voor de samenwerking 

rondom thuiszorg en Covid-units en het beschikbaar stellen van persoonlijke 

beschermingsmiddelen, toen deze middelen voor ons niet ruim voorhanden waren. Wij bedanken 

de GGD collega’s voor het meedenken over en het testen van onze cliënten die lastig naar de 

testlocaties konden gaan. Tot slot spraken gemeentes hun waardering uit over onze zoektocht 

naar oplossingen om de zorg te continueren, daar waar dat niet altijd vanzelfsprekend was.  

 
Wooncirkels 

Ondanks de corona pandemie zijn er in 2020 forse stappen gemaakt in de vorming van 

wooncirkels. De planning gaat uit van een ‘dakpansgewijze’ invoering eerst in Enkhuizen en de 

Zaanstreek, vervolgens in 2021 Waterland en de rest van West-Friesland.  
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In maart is de ontwikkeling even gepauzeerd omdat de continuïteit van zorg in de corona pandemie 

voorop stond. In juni is met een gewijzigde planning de vormgeving voortvarend opgepakt. 

Ambulante en Beschermd Wonen Teams zijn samengevoegd, daar waar cliëntenoverdracht 

noodzakelijk is is dit in een geleidelijk proces door de medewerkers vormgegeven, inspanningen 

om stappen te maken naar voorkomen van instroom in Beschermd Wonen (Beschermd Thuis) 

meer individuele woonplekken al dan niet geclusterd en creatie van ontmoetings- en 

participatieplekken krijgt op maat en in nauwe samenwerking met gemeenten en 

woningcorporaties steeds meer vorm. De tussenevaluatie met lokale cliëntenraden, medewerkers 

en management liet een overwegend positief beeld zien. Maar natuurlijk ook met aandachtspunten 

waar we in de ontwikkeling in Waterland en West-Friesland ons voordeel mee doen. De evaluatie 

met cliënten in de wooncirkels is vertraagd door de Coronapandemie, waardoor de integrale 

evaluatie langer op zich laat wachten dan gepland. 

 

In Amsterdam is op basis van het inspiratiebijeenkomst georganiseerd door woningcorporatie 

Rochdale inmiddels op 7 plaatsen gestart met de ontwikkeling van wooncirkels. Leviaan neemt 

daaraan actief deel, door te brengen maar vooral ook door van deze ervaringen te leren. 

Samen met Kwintes en HVO Querido is een promotieonderzoek bij Tilburg University, het 

departement Tranzo, gestart.  Een promovendus zal gedurende vier jaar onderzoek verrichten naar 

Beschermd thuis voor mensen met langdurende psychische problematiek.  
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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 alle levensgebieden, zoals wonen, werken, vrije tijdsbesteding en relaties. In lijn met de 

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

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

nodig maakt, bieden wij coaching en ondersteuning vanuit een 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 2020 de volgende diensten aan: 

• Woonvoorzieningen (financiering Wmo, WLZ en justitieel) 

o beschermd wonen in een groep dichtbij een kantoor  

o beschermd wonen in een groep in de wijk  

o coaching en training vanuit een 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 Stoelen met Kansen 

o bemoeizorg 

 

 

mailto:info@leviaan.nl
http://www.leviaan.nl/
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• Woonbegeleiding ambulant:  

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 2020 (a) 1593 

Aantal nieuw ingeschreven cliënten in zorgbehandeling in 2020 (b) 443 

Totaal aantal cliënten in zorg/behandeling in 2020 (c=a+b) 2036 

Aantal uitgeschreven cliënten in 2020 (d) 304 

Aantal cliënten in zorg/behandeling op 31 december 2020 (e=c-d) 1732 

Waarvan Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)- cliënten in zorg/behandeling op 31 december 2020 335 

Capaciteit 

Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor dagelijkse planning opnames, verblijf 

of dagbehandeling 
354 

Waarvan kleinschalig wonen 354 

Productie Zorgverzekeringswet 

Aantal openstaande DBC’s/DBC-zorgproducten op 1 januari 2020 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 2020 0 

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

Productie Wmo 

Aantal ambulante contacten in 2020 138825 

Aantal ZZP- B dagen in 2019 0 

Aantal ZZP- C dagen in 2020*** 115224 

 

* ontleend aan het instellingensysteem, niet uit DIS 

** exclusief verrekende bedragen met verzekeraars 

*** exclusief forensische zorg in justitieel kader 

 

  



 

8 

 

 

Personeel GGZ Aantal 

GGZ-georiënteerde personeelsleden in loondienst op 31 december 2020 477 

GGZ-georiënteerde personeel in FTE op 31 december 2020 336,36 

Overige GGZ-personeelsleden in loondienst op 31 december 2020 74 

Overige GGZ-personeel in FTE op 31 december 2020 54,03 

Totaal aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2020 551 

Totaal aantal personeelsleden in FTE op 31 december 2020 390,39 

Aantal psychiaters in loondienst op 31 december 2020  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 2020 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 2020: 

• Bestuurslid Valente (voorheen RIBW Alliantie) 

• Lid Raad van Toezicht Stichting de Boogh (tot 1 september 2020) 

• Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie WoonOpMaat (v.a. 1 juli 2020) 

De RvB bespreekt het aangaan van nevenfuncties met de Raad van Toezicht, ter beoordeling van 

mogelijke belangenverstrengeling. In 2020 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 heeft in 2020 haar toezichtsvisie geactualiseerd. Deze heeft als 

uitgangspuntpunt de missie en visie van Leviaan en de Governancecode zorg en geeft aan hoe de 

raad naar toezicht kijkt, welke waarden zij belangrijk vindt, hoe zij haar toezicht wil vormgeven en 

waaraan zij deze toetst. 

 

De missie en visie van Leviaan: 

“Ieder mens heeft recht op een plek in de maatschappij. Mensen met een psychiatrische en/of 

psychosociale kwetsbaarheid moeten zo zelfstandig mogelijk hun eigen rol kunnen vervullen in hun 

omgeving” 

Leviaan doet dit vanuit de Krachtenaanpak, een manier van werken die afgeleid is van de herstel-

gedachte. Dit zien wij als ‘de bedoeling’ van Leviaan en onderschrijven we. Toezicht draagt bij aan 

het op koers houden van de organisatie naar de bedoeling en aan een goede en steeds betere 

manier van werken. 

 

De drie kernwaarden van Leviaan zijn: 

 

Vertrouwen 

Dicht bij de cliënt en zo gelijkwaardig mogelijk 

 

Ontwikkelen 

Creatief in het ontwikkelen van een passend arrangement bij de cliëntvraag en activerend: als iets 

niet kan, wat kan er dan wel? 

 

Verbinden 

Ieder mens realiseert zichzelf in contact met de ander, in de keten aansluiten op de volgende stap 

van de cliënt-route en met begeleiding in de maatschappij, net tegen het zelfstandige aan. 

Deze kernwaarden zijn ook voor ons van betekenis en we leven deze waarden na in ons eigen 

gedrag. En als we ze concreet vertalen naar het toezichthouden, dan betekent dit dat we een 

bestuurder benoemen om vervolgens vanuit vertrouwen zijn/haar werk te beoordelen. We doen dit 

als RvT in onderling vertrouwen. 

Toezichtsvisie: 

We zijn gericht op de ontwikkeling van de bestuurder en die van de organisatie, vanuit een 

waarderende houding. En dat we in verbinding zijn met de organisatie, met de cliënten en de  

medewerkers om elkaar ‘te ontmoeten’.  

De RvT houdt toezicht op de maatschappelijke opdracht van Leviaan en legt daarover 

verantwoording af. In ieder geval toetsen we  of de instelling haar wettelijke verplichtingen is 

nagekomen. Kernwoorden zijn goede zorg, dichtbij de mensen, tevreden medewerkers en 

financieel gezond. 

De Zorg-brede Governance Code vormt de leidraad in ons handelen als RvT. 
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We houden professioneel toezicht door het volgen van opleiding en bijscholing, door te reflecteren 

op ons toezicht en door transparant en vindbaar te zijn voor de belangrijkste stakeholders. 

Jaarlijks evalueert de RvT zichzelf in haar functioneren. 

 

Specifiek voor 2020 en 2021 

Als RvT houden we dus toezicht op de bedoeling en de doelen van de organisatie, door deze te 

monitoren en ‘terug te kijken’ op wat bereikt is. Daarenboven willen we ons meer gaan ontwikkelen 

richting het ‘vooruit kijken’. Waar gaat Leviaan naar toe en waarom? Wat zijn dilemma’s in het 

verlenen van zorg? Wat vraagt dat van de samenwerking met partners in het netwerk? Wat is de 

betekenis daarvan voor de medewerkers van Leviaan? 

 

Dit vraagt een meer open gesprek, in dialoog,  over de strategische richting , in co-creatie. En dit 

vraagt  het ervaren van de werkelijkheid, in ontmoeting met elkaar en allen die betrokken zijn bij de 

zorg. Door de verhalen te horen, werkbezoeken en informele ontmoetingen te hebben. 

 

Naast verticaal toezicht op de instelling vraagt dit ook horizontaal toezicht, door in gesprek te zijn 

met interne belanghebbenden (medezeggenschap cliënten en medewerkers en naasten) en 

externe belanghebbenden in onze regio. 

 

We vinden het belangrijk om mee te denken met de strategie van Leviaan. Er zijn continu nieuwe 

ontwikkelingen in de sector waar we ons als organisatie toe willen verhouden. Dit vraagt van de 

RvT het verkrijgen van inzicht en het kunnen ondersteunen van conclusies die door de RvB 

getrokken worden. De meerjarenstrategie staat natuurlijk op de agenda van de RvT. 

 

Daarnaast vindt vanaf 2021 een keer per jaar het Strategisch beraad plaats tussen RvB en RvT om 

de koers die Leviaan vaart te evalueren en eventueel bij te stellen. Het beraad is, afhankelijk van 

de actualiteit, te verbreden met in- en externe belanghebbenden. 

 

De RvT vindt het belangrijk om het komend jaar haar begrip van en zicht op ‘goede kwaliteit’ te 

verdiepen. Naast het gesprek over de kwaliteitssystemen binnen Leviaan wil de RvT meer ‘handen 

en voeten’ kunnen geven aan wat goede kwaliteit is. De commissie Kwaliteit & Veiligheid van de 

RVT zal daartoe komend jaar bij andere instellingen op bezoek gaan om haar blik te verbreden. 

 

En op langere termijn, over 3 jaar, zal de samenstelling van de RvT meer divers zijn dan nu het 

geval is. We denken aan een grotere leeftijdsspreiding en een meer diverse inbreng en aan het 

versterken van het cliëntenperspectief.  
 

De Raad van Toezicht (RvT) bestond op 31 december 2020 uit: 

Naam Primaire functie Nevenfuncties per 1-1-2020 Lid vanaf 

Mw. E.H. Halbertsma 

Voorzitter 

Organisatieadviseur 

en coach 

 

Lid adviesraad van de 

Masteropleiding Organisatie 

Coaching van de Haagse 

Hogeschool 

 

1-1-2015 

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 

Lid auditcommissie ZonMw  

Lid RvT Instituut voor 

Onderzoek naar Leefwijzen en 

Verslaving, Rotterdam 

Lid RvT Platform31 Den Haag 

1-11-2016 
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Activiteiten 

Remuneratie commissie:  dhr. Janssen (voorzitter) 

mw. Halbertsma (lid) 

Auditcommissie:  dhr. E. Westphal (voorzitter) 

dhr. W. Looijen (lid tot 30-6-2020) 

mw. J.C.H. Louwers (lid) 

Commissie kwaliteit en veiligheid:  mw. W.J. Brandt (voorzitter) 

dhr. F.A.M. van Dooren (lid per 1-3-2020) 

Door de coronapandemie volgden niet alle leden een cursus of opleiding in 2020. Een aantal 

volgde een of meerdere digitale cursussen of opleidingen en gaf daarvan een korte terugkoppeling 

in de vergadering.   

Een trainee lid met ervaringskennis maakte in 2020 deel uit van de RvT. Zij 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. Door de pandemie is het traineeship met een half 

jaar verlengd tot medio 2021. 

 

De organisatie leefde de zeven 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. 

 

Mw. W.J Brandt 

Lid 

Directeur Veilig Thuis 

Kennemerland/sector 

manager 

veiligheidsregio 

Lid Toezichtscommissie SWV 

PO 

Eigenaar WB-veranderadvies  

O-DPG 

 

1-1-2019 

Dhr. E. Westphal Concernmanager 

financiën, inkoop en 

juridische zaken 

gemeente Utrecht 

Bestuurslid 100.000+ gemeente 

concerncontrollers 

Gastdocent public control bij het 

Zijlstra Centra Vrije Universiteit 

Lid RvT Expertisecentrum 

Forensische Psychiatrie 

1-1-2020 

    

 

Dhr. F.A.M. van 

Dooren 

 

Eigenaar Frank van 

Dooren Advies 

 

Onafhankelijk voorzitter De 

Driehoek 

Senior Trainer en executive 

coach De Baak VNO-NCW 

Associate partner 

Aardoom&DeJong 

 

01-03-2020 
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7. De RvB en RvT ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.  

 

In 2020 ging Leviaan in de Zaanstreek en Enkhuizen over op het werken vanuit wooncirkels. In 

2021 volgt de invoering van de wooncirkels in Waterland en de rest van West-Friesland. De 

organisatie ontwikkelde het concept wooncirkels sinds 2018, vanuit een uitgebreid 

voorbereidingstraject met cliënten en hun vertegenwoordigers, naastbetrokkenen, medewerkers, 

opdrachtgevers en woningcorporaties. Met de wooncirkels geeft Leviaan 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 bij de regionale beleidsvisies Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

en de regionale wijkontwikkelingen. 

Het uitgangspunt van de wooncirkels is het 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 

 

Tegelijkertijd werkt Leviaan aan meer continuïteit in begeleiding door het herorganiseren van 

teams, in combinatie met wijzigingen in de systemen. Hiermee voorkomt zij dat cliënten onnodig 

verhuizen. Het concept geeft medewerkers ruimte voor de invulling van de begeleiding en de 

roostering. Ook andere organisaties zijn enthousiast over het concept, zo zijn er inmiddels zeven 

proeftuinen in Amsterdam. 

 

Leviaan werkt ook op andere wijzen met gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en 

partnerorganisaties aan een goed sluitend aanbod en het bieden van ‘de juiste zorg op de juiste 

plaats’. Een voorbeeld is het ambulante jongerenprogramma Stoelen met Kansen, samen met 

Parlan, Triversum en Parnassia. Een ander voorbeeld is de samenwerking in beschermd wonen 

arrangementen, waarbij een andere zorgorganisatie het wonen verzorgt en Leviaan de 

zorgcoördinatie doet en specialistische begeleiding biedt.  

 

Leviaan heeft haar financiële continuïteit op langere termijn geborgd. Tegelijkertijd leveren 

ontwikkelingen risico’s op, zoals de decentralisatie van middelen voor beschermd wonen van 

centrumgemeenten naar niet-centrum gemeenten, de financiële tekorten bij gemeenten op het 

sociaal domein en daarbinnen vooral de jeugdzorg, de druk op indexatie van tarieven, stijgende 

loonkosten en een snel krapper wordende arbeidsmarkt. 

 

De Raad van Toezicht heeft, in goed overleg en met volledige instemming van de Raad van 

Bestuur, besloten vanuit de maatschappelijke opdracht en de daarbij behorende 

verantwoordelijkheid , om af te wijken van de WNT indeling. Op grond van de richtlijnen wordt 

Leviaan ingedeeld in klasse IV van de WNT. De Raad heeft besloten de lagere indeling in klasse III 

te hanteren op grond van een inschatting van de complexiteit van de organisatie. 

 

Op voorstel van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht verder in september 2020 

ingestemd met het voorstel af te zien van het recht op compensatie van meerkosten en 

omzetderving in verband met de Coronapandemie. Alle relevante gemeenten zijn geïnformeerd dat 

Leviaan deze regelingen zeer waardeert, maar deze ziet als vangnet en niet als recht. Leviaan 

gaat ook in haar bedrijfsvoering uit van de ‘Krachtenaanpak’ en is erin geslaagd om op eigen 

kracht de financiële gevolgen van de pandemie in 2020 te dragen.  
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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 

2020 is het jaarplan en de begroting 2021 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 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. Bij uitbraak van de corona crisis kon Leviaan direct overschakelen naar een 

hoge mate van digitale begeleiding, waardoor de continuïteit van zorg geborgd bleef. 

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 en heeft continue aandacht voor privacy en digitale veiligheid. In 2020 is een nieuw 

planning- en rooster systeem ingevoerd, welke in 2021 verder wordt doorontwikkeld op onder meer 

het vlak van zelfroostering. 

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 2020. In 2020 rapporteerde de accountant in het 

accountantsverslag bij de jaarrekening 2019 de bevindingen aan de RvB en RvT. Begin 2020 

ontving de organisatie de door de accountant goedkeurende controleverklaringen rechtmatigheid 

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

In 2019 meldde onze functionaris gegevensbescherming op formele grond één datalek 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 2020 de cliëntbelangen bij:  

 

Adviesaanvragen: Instemmingsaanvragen: Betrokken bij: 

Jaarplan en de kaderbrief 2021 

Cliënttevredenheidsonderzoek  

Wooncirkels  

Koersnotitie 

Voedingsgeld  

Gevelbelettering locaties 

Vergoeding arbeidsmatige 

dagbesteding 

Budget ontspanningsgeld 2020 

Aanpassing stimuleringsfonds 

Betrokkenheid bij beoordeling 

managers 

Extern klachtenreglement 

Besteding 

ontspanningsgeld 

Lid RvT cliëntenperspectief 

Jaarverslag CVP 

Kwaliteitskompas   

Toegang WLZ  

Medezeggenschapsregeling 
Kwaliteit informatievoorziening 

Laaggeletterdheid  

Evaluatie nachtaanwezigheid 

Wijze van rapporteren 

Maatregelen corona 

Uitbreiding bureaudienst 

Digitale nieuwsbrief cliënten 

Bestuursrapportages  

Aanbesteding gemeente Zaanstad 

Medezeggenschapsplatform cliënten 

Evaluatie Raad van Bestuur 

 

3.5 Medezeggenschap medewerkers 

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

Wet op de Ondernemingsraden. De OR en de RvB vergaderen eens per zes weken.  

De missie van de OR is: ‘Wij versterken de stem van de medewerker, omdat wij vinden dat iedere 

werknemer van Leviaan ertoe doet’. De OR betrekt bij zijn oordeelvorming zowel het belang van de 

medewerker als van de organisatie als geheel. 

 

In 2020 organiseerde de OR tussentijdse verkiezingen. Dit resulteerde in de toetreding van drie 

nieuwe leden. De OR zocht de medewerkers regelmatig op vanuit ’De OR Komt Naar Je Toe’ 

bijeenkomsten, via Zoom en MS Teams. 

 

Het jaar stond voor de OR in het teken van de coronapandemie en de invoering van de 

wooncirkels. Ook sprak de OR met de bestuurder over het vitaliteitsbeleid, de 

reiskostenvergoeding, het re-integratiebeleid, de roostersystematiek, het FIT gesprek, het 

kwaliteitskompas, de beloningsrichtlijnen, de zorgbonus en de richtlijn doorstroom en instroom 

medewerkers. De OR behartigde de belangen van de medewerkers bij:  

Onderwerp Uitgeoefend recht 

Integraal advies wooncirkels Adviesrecht 

Instemming roostersystematiek Instemmingsrecht 

Instemming reglement klachtencommissie Instemmingsrecht 

Advies kaderbrief Adviesrecht 
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Advies ARBO coördinatie en facilitair manager Adviesrecht 

Advies  reorganisatie beleidsmatige ondersteuning Adviesrecht 

Advies begroting 2020 Adviesrecht 

Advies jaarplan 2020 Adviesrecht 
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4 Beleid, inspanning en prestaties 

4.1 Meerjarenbeleid  

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

Leviaan ziet je!. De kaderbrief en het jaarplan 2020 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 2020 maakte Leviaan samen met gemeenten 

en woningcorporaties verdere stappen in de realisatie van deze strategie. 

 

Leviaan ziet je! 

Ondanks dat het eerste jaar van de koers voor de periode 2020-2023 in het teken van de 

coronapandemie, hebben we op de meeste onderdelen de voorgenomen stappen gezet, soms met 

enige vertraging. De beoogde resultaten hebben we grotendeels bereikt, met de inzet van het 

management, de ondersteunende diensten, medewerkers en de centrale en lokale cliëntenraden. 

Als fundament van ons doen en laten, vertaalden onze kernwaarden vertrouwen, ontwikkelen en 

verbinden zich in 2020 naar mooie en hechte samenwerkingen ten behoeve van onze cliënten. 

Algemeen beleid verslagjaar (centrum-)gemeenten 

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

in 2020 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 richtte zich in 2020 op ketensamenwerking en de relatie met behandelinstellingen. 

In de stuurgroep GGZ in de wijk werkte Leviaan samen met Parnassia Dijk en Duin, Zilveren 

Kruis/Achmea, de wijkteams van Incluzio en SMD en de gemeente Zaanstad. De samenwerking in 

de wijken kreeg vorm binnen onze kern in de Boed met De Huiskamer.  

In Alkmaar en Heerhugowaard namen wij meerdere ambulante cliënten over van GGZ NHN. Wij 

bieden hen intensieve ondersteuning, vanuit een Beschermd Thuis beschikking. Deze 

ketensamenwerking biedt GGZ NHN de ruimte om zich te richten op de eigen behandelexpertise 

voor de meest kwetsbaren en zorgt voor een stevige regionale positie voor Leviaan. 

Samenwerking woningcorporaties 

Leviaan zette in 2020 haar intensieve en succesvolle samenwerking met de woningcorporaties in 

haar werkgebied voort. Hierdoor lukt het om de stap naar ambulantisering en beter passende 

woonruimte te maken, ondanks de spanning op de woningmarkt en de grote kwalitatieve opgave. 

Twee jaar geleden maakten woningcorporaties, gemeente Zaanstad en verschillende zorgpartijen 

waaronder Leviaan, de 10 Zaanse werkafspraken. We spraken onder andere af om in 2020 en 

2021 vijftig mensen aan een woning te helpen, waaronder mensen die bij ons uit zorg kunnen. 

Door directe bemiddeling krijgen zij sneller een woning op een kansrijke plek.  

In Purmerend is een PACT gesloten met gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties, met 

onder meer als resultaat de totstandkoming van de Purmerendse cirkels.  

In het centrum van Enkhuizen kregen we medio 2020 de sleutels van een volledig gerenoveerd 

pand voor 10 bewoners en een begeleidingsteam. Een mooi resultaat van een succesvolle 

samenwerking met Welwonen, met wie we vanaf het begin van het traject spraken over onze 

woonwensen en op welke manieren het pand daaraan tegemoet kon komen.  

In Zaandam startte Eigen Haard in het voorjaar van 2020 met de bouw van het nieuwbouwproject 

Zaans Medisch Centrum. De oplevering is in het voorjaar van 2022. Leviaan huurt hier op termijn 

15 appartementen voor mensen die nu nog in groepswoningen wonen.  

Van Intermaris ontvingen wij in november de sleutels van 11 appartementen op Timpaan in Hoorn 

Kersenboogerd. Na een kleine verbouwing gaan mensen hier zelfstandig beschermd wonen, in 

een eigen appartement dichtbij een kantoor.  

https://www.youtube.com/watch?v=YL9EYYhT7KQ&feature=youtu.be
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Er resteren belangrijke opgaven in Purmerend Overwhere en de Gors, in Krommenie en 

Wormerveer. Ook hier zien wij vanuit de samenwerking met wooncorporaties perspectieven tot 

verbetering van de huisvesting en vergroting van onze maatschappelijke bijdrage.  

Wij zijn Intermaris, ZVH en Parteon bijzonder erkentelijk voor de tijdelijk woningen die zij 

beschikbaar stelden als quarantaine woningen voor onze cliënten. 

Aanbod jongvolwassenen 

Vanuit het project Stoelen met Kansen biedt Leviaan met Parlan, Triversum en Parnassia 

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.  

 

Leviaan participatie  

De medewerkers van Leviaan Participatie leverden in 2020 een uitzonderlijke prestatie. Na de 

opgelegde sluiting van alle dagbestedingslocaties, zochten zij direct naar alternatieven 

dagbestedingsmogelijkheden, zowel fysiek als digitaal. Ook hielden ze permanent contact met de 

deelnemers. Zodra het kon, gingen de locaties op verantwoord wijze en met een beperkte 

bezetting open. Ondanks de beperkingen, lag het productieniveau aan het einde van het jaar zelfs 

boven de begroting.  

Er speelde veel meer het afgelopen jaar. De groenploeg verhuisde naar een mooie locatie in 

Purmerend en in buurtcentrum de Boed in Zaandijk werd het activiteitenprogramma uitgebreid met 

onder andere een kledingoutlet. Omdat deelnemers baat hebben bij contact met andere mensen, 

zochten we naar participatiemogelijkheden dichtbij de woonplek. Dat vonden we in de 

Purmerendse Weidevenne. Sinds mei 2020 kunnen deelnemers daar terecht voor diverse 

creatieve activiteiten, media-activiteiten en voor werkzaamheden bij het PostNL-punt. Zeven 

deelnemers zijn getraind om pakketjes in ontvangst te nemen en door te sturen, tot groot 

genoegen van de buurtbewoners. Tot slot opende wethouder Groothuismink onze Upcycle, een 

shop-in-shop in de Zaanse kringloopwinkel Noppes. Eind 2020 zijn de voorbereidingen bij de 

Noppes vestigingen in Purmerend en Zwaag in volle gang om ook daar een shop-in-shop te 

starten.  

Ervaringsdeskundigheid 

In 2020 is het aantal ervaringsdeskundigen binnen Leviaan sterk uitgebreid. Bij alle wooncirkels en 

de trainingscentra voor jongvolwassenen zetten ervaringsdeskundigen hun ervaringskennis in voor 

cliënten en naastbetrokkenen. 

 

Forensische zorg  

Vanuit de samenwerking met GGZ NHN en Fivoor kwamen twee mensen in zorg bij beschermde 

woonvormen en drie mensen startten met 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. De organisatie evalueert het systeem jaarlijks tijdens de directiebeoordeling. De 

externe audits geven een lovend oordeel over de kwaliteitsgerichtheid van de organisatie. 

Kwaliteitskompas 

Leviaan rondde in 2020 de ontwikkeling van een eigen Kwaliteitskompas af. Dit kompas 

https://youtu.be/8iGAEFkoSpk
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ondersteunt medewerkers bij het voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering, in actieve 

samenwerking met de cliënt, de naastbetrokkenen en elkaar. Het kompas verlegt de aandacht van 

meetbare kwaliteit naar meer merkbare kwaliteit, vanuit een gezamenlijk leer- en verbeterproces 

dat is afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt.  

De kern van het kompas is de terugkerende vraag die wij onszelf stellen: zijn wij in staat om vanuit 

onze waarden en de krachtenaanpak cliënten te ondersteunen bij het bereiken van een voor hun 

gewenst leven, en doen we dat goed? Het kompas is een kwaliteitssysteem met een werkwijze 

waarbij we vanuit de bedoeling van kwaliteitsinstrumenten komen tot merkbare en meetbare 

uitkomsten. Deze uitkomsten gebruiken we om in gesprek met elkaar te komen tot continu leren en 

verbeteren van onze begeleiding. 

Brandveiligheid  

In 2020 waren er 10 incidentmeldingen in de categorie brand, een zelfde aantal als in het 

voorgaande jaar. Het betrof telkens brandgevaarlijk gedrag van cliënten bij koken en roken, met 

rookontwikkeling door smeulen als gevolg. Leviaan voerde onderhoud uit aan alle 

brandmeldsystemen, blusmiddelen en reviseerde de BHV-plannen. De ontruimingsoefeningen 

vonden dit jaar in aangepaste vorm plaats. 

 

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. Bewustwording van duurzaamheidsaspecten en een verdere inzet op beperking 

van energieverbruik zijn ingezet. 

Verantwoordelijkheid van medewerkers 

De belofte van Leviaan aan haar medewerkers is het bieden van 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.  

FIT 

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

ondersteunen, introduceerde Leviaan in 2020 de nieuwe beoordelingssystematiek FIT 

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

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

en cliënten. Medewerkers waarderen de gesprekken enorm goed. 

 

Het Leerhuis en Ons Kennisplein 

Het Leerhuis is de online leeromgeving van Leviaan en bevat zowel het opleidingsaanbod van 

Leviaan als ook diverse e-learnings van de GGZ-Academy. De verplichtte opleidingen zijn 

onderdeel van het ‘kwaliteitspaspoort’ van medewerkers. Populair zijn de methodiektrainingen, 

medicatiecursus, cursus psychopathologie en de BHV trainingen. Leviaan evalueert jaarlijks het 

opleidingsaanbod en stemt het af op in- en externe ontwikkelingen.  

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

en vragen stellen aan deskundigen. 

 

Leerlingen en stagiairs 

In 2020 werkten 16 leerlingen bij Leviaan vanuit een leerwerkplek,  waaronder 3 

ervaringsdeskundigen in opleiding. Er waren 18 stagiairs geplaatst: 8 volgden een HBO opleiding 

en 10 een MBO opleiding.  
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Verloop en arbeidsmarkt 

In 2020 daalde het personeelsverloop bij Leviaan flink. Leviaan is een aantrekkelijke werkgever op 

de arbeidsmarkt voor nieuw instromende collega’s. Ondanks een krappe arbeidsmarkt, trekken we 

genoeg gekwalificeerde nieuwe medewerkers aan en lukt steeds beter om medewerkers langer 

aan de organisatie te binden. Ook bij het aanbod van leren en ontwikkelen is het behouden van 

medewerkers een speerpunt.    

 

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. Ondanks de coronapandemie 

daalde het ziekteverzuim ten opzichte van 2019. In 2020 hebben 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 2020 hebben we vanwege de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) de contracten van 

medewerkers met een vast min-max contract en/of een contract voor bepaalde tijd, omgezet naar 

contracten met een vast aantal uren. Om medewerkers meer zekerheid te geven, zetten we 

contracten voor bepaalde tijd eerder om in contracten voor onbepaalde tijd. 

 

Nachtdienstverlening 

In 2020 is het nachtelijke zorgaanbod van Leviaan verder verschoven van externe nachtelijke 

beveiliging naar begeleiding en coaching door zorginhoudelijke medewerkers van Leviaan. Drie 

interne zorgprofessionals vullen de continue bereikbaarheid en beschikbaarheid in en een mobiele 

surveillance bezoekt vanuit beveiliging op wisselende tijden actief de locaties in de regio’s. Het is 

de intentie voor 2021 dat de nachtdienst meegaat met de invoering van de wooncirkels en zodanig 

uitgebreid wordt dat eigen nachtdienstmedewerkers de nachtelijke locatiebezoeken doen en de 

beveiliging alleen op afroep van de Leviaan medewerker uitrukt. 

 

Vertrouwenspersoon voor medewerkers 
In 2020 ontving de vertrouwenspersoon geen meldingen van integriteitskwesties vanuit Leviaan. 

De vertrouwenspersoon kreeg drie meldingen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en 

een melding over ongewenst gedrag met betrekking tot een leidinggevende. De medewerkers 

kwamen op eigen initiatief of via een verwijzing. Er heerste onrust over de veiligheid op de 

werkvloer en over de toepassing van de corona richtlijnen vanuit de overheid ten aanzien van de 

omgang met cliënten. De vertrouwenspersoon verwees de melders naar de organisatie voor de 

vertaling van de overheidsrichtlijnen naar organisatiebeleid.  

 

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 leerling-plekken en/of een betaalde baan. In 2020 zette Leviaan dit beleid voort. 

 

RI&E 

Leviaan liet in 2020 een extra risico inventarisatie uitvoeren om te toetsen of er voldoende 

maatregelen getroffen waren om de kans op besmetting met Covid 19 zoveel mogelijk te beperken. 

Hieruit bleek dat de getroffen maatregelen adequaat waren en persoonlijke beschermings-

middelen, op een korte periode na, ruim voor handen waren. 
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4.3 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten  

4.3.1 Kwaliteit van zorg 

Ervaringsdeskundigen, methodiekondersteuners en gedragsdeskundigen bevorderen en 

ondersteunen medewerkers en teams bij het werken volgens de krachtenaanpak. De 

lijnorganisatie behoudt de regie en bekijkt op casusniveau, samen met de zorginhoudelijke 

disciplines, naar de vereiste inzet. 

 
Evaluatie van begeleiding  

Leviaan levert herstel ondersteunende zorg, gebaseerd op ontwikkeling, groei en herstel. Dat doet 

zij vanuit de Krachtenaanpak, een werkwijze van waaruit cliënten worden gestimuleerd om toe te 

werken naar hun gewenst leven. Met de Recovery Oriented Practices Index (ROPI-R) meet de 

organisatie de mate waarin een team herstel ondersteunende zorg levert. Teams hebben na de 

audit meer zicht op hun krachten en ontwikkelpunten en hebben input voor hun verbeterplan.  

In 2020 stonden zeven audits gepland, waarvan er vijf in aangepaste vorm zijn uitgevoerd. We 

pakten diverse thema’s op uit eerdere ROPI-scores, zoals de visieomschrijving van de 

Krachtenaanpak en de verkenning naar het realiseren van een visie op stigma met organisatie 

Samen sterk zonder stigma. Andere voorbeelden zijn de informatievoorziening over 

destigmatiserend werken op het Kennisplein en de online scholing in het Leerhuis. De 

omgangswens kreeg een prominentere plek in de werkwijze met een PDSA cyclus en de risico- 

inventarisatie brachten we meer in samenhang met herstelassessment.     

 

Cliënttevredenheid  

Eind 2020 namen we de Net Promotor Score (NPS) af bij cliënten, als meetinstrument voor de 

tevredenheid. De respons van 22,1 % is een verbetering ten opzichte van 2019 18,7%.  

De toelichting op de scores geven een goed zicht op verbeteraspecten. In 2021 bespreken we de 

resultaten met de lokale cliëntenraden en de wijze waarop verbeteringen -ook lokaal- vorm krijgen.  

 
De NPS score: 

Hoe tevreden bent u over de ondersteuning, begeleiding, coaching van Leviaan? 
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Hoe waarschijnlijk is het dat u Leviaan zou aanbevelen aan een vriend, kennis of collega? 

 

 
 
Vertrouwenspersoon  

In 2020 benaderden 37 cliënten en 3 naastbetrokkenen de cliëntvertrouwenspersoon, een 

vergelijkbaar aantal met voorgaande jaren. Het aantal kwesties bedroeg dit jaar 75 (in 2019: 107 

en in 2018: 99). De meeste klachten werden bij de betreffende locatie opgelost, soms werd een 

klacht met betrokkenheid van de Raad van Bestuur opgelost. De clientvertrouwenspersoon 

ondersteunde een cliënt bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.  

Twee hulpvragen van naastbetrokkenen kwamen bij de familievertrouwenspersoon terecht (2019: 

6 casussen en 9 gesprekken) en werden op een positieve wijze afgesloten, vanuit een prettige 

samenwerking met de begeleiding.  

 

Vrijwilligers  

In 2020 zetten ongeveer 45 vrijwilligers zich actief in voor Leviaan. Dit aantal is aanzien minder dan 

voorgaande jaren en is het gevolg van de pandemie. De geplande initiatieven zijn in aangepaste 

vorm gerealiseerd, ondanks bezettingsuitdagingen. Eind 2020 konden we op de verschillende 

participatie locaties weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen. 

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 2020 kwamen 4 klachtbrieven van cliënten binnen bij de klachtencommissie (2019: 4 en 2018: 

14). Er waren twee hoorzittingen vanuit de 4 ingediende klachtbrieven. De klachtencommissie 

deed een uitspraak in 2020, de andere uitspraak wordt in 2021 verwacht. In een geval werd de 

klacht naar tevredenheid opgelost met bemiddelingsgesprek tussen de cliënt, het bestuur, de 

leidinggevende, betrokken medewerker en klager. In een ander geval zag de klager af van verdere 

klachtenbehandeling en sloot de  klachtencommissie het dossier af. 

Vanuit de Wkkgz is Leviaan verplicht om te beschikken over een klachtenfunctionaris. In overleg 

met de CCR is Leviaan een overeenkomst aangegaan met CBKZ, een onafhankelijke organisatie 

die gekwalificeerde en deskundige klachtenfunctionarissen levert. In 2020 kwamen twee klachten 

binnen bij CBKZ. In beide gevallen zag de klager af van verdere klachtenafhandeling.  

 

Incidentmeldingen  

De daling van het aantal meldingen die in 2019 zichtbaar werd, zette zich voort in 2020.  

In totaal werden 397 werden gedaan, 32% minder dan in 2019. Mogelijke oorzaak is de pandemie, 

waardoor er minder fysieke momenten waren. In 2020 zijn in totaal 14 meldingen gedaan in de 

categorie (tentamen) suïcide, waaronder geen meldingen van geslaagde suïcides. We signaleren 
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een trend in het aantal meldingen over rapporteren bij de verkeerde cliënt. Deze incidenten worden 

tijdig ontdekt en hersteld.  

4.4 Samenleving en belanghebbenden 

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

individuele cliënten. Veel cliënten maakten gebruik van het individuele activiteitenbudget.  

De organisatie honoreerde twee aanvragen voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds.  

Cliënten maakten beperkt gebruik van het noodfonds.  

Leviaan stelt gedurende vijf jaar jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de Stichting Leerstoel 

Geschiedenis van de Psychiatrie. Deze stichting richt zich op het bevorderen van het historisch 

inzicht en bewustzijn in de geestelijke gezondheidszorg en het stimuleren en steunen van 

activiteiten gericht op het behoud en gebruik van het historisch erfgoed van de geestelijke 

gezondheidszorg. Ook ondersteunt Leviaan voor een drie jaar het Museum van de Geest. Dit 

museum beheert, exposeert en bouwt de kenniscollectie van de menselijke geest uit. 

4.5 Financieel beleid   

Gang van zaken tijdens het boekjaar en toestand per balansdatum 

De totale bedrijfsopbrengsten stegen met 11,2% van € 29,4 miljoen in 2019 naar € 32,7 miljoen in 

2020. Deze stijging werd met name veroorzaakt door een toename in ambulante begeleiding. Over 

2020 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 201.000 en een genormaliseerd positief resultaat 

van € 60.000. In 2020 is het resultaat negatief beïnvloed als gevolg van de effecten van Covid 19. 

Covid 19 heeft over 2020 een negatief effect van € 548.000. Leviaan heeft er vanuit haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid voor gekozen om geen gebruik te maken van de 

verschillende compensatieregelingen, zodat deze middelen kunnen worden ingezet op gebieden 

waar de nood het hoogste is. 

 

 2020 2019 

Resultaat jaarrekening -/- € 201.000 € 10.000 

Bij: Incidentele lasten Corona  € 548.000 - 

Af: vrijval voorzieningen -/- € 20.000 -/- € 133.000 

Af: overige incidentele baten en lasten -/- € 267.000 -/- € 179.000 

Genormaliseerd resultaat boekjaar € 60.000 -/- € 302.000 

 

Het genormaliseerde positieve resultaat licht in lijn met de begroting.  

 

Eigen vermogen, solvabiliteit en rentabiliteit 
Het totale eigen vermogen, inclusief bestemmingsreserves, bedraagt ultimo 2020 €12,6 miljoen. 

De solvabiliteit (eigen vermogen/de totale bedrijfsopbrengsten) bedraagt 38,5% (2019: 43,4%). De 

solvabiliteit is in 2020 incidenteel negatief beïnvloed als gevolg van de uitkering van de zorgbonus. 

 

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 € 4,4 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 huidige dynamiek van de sector op te vangen. 

 

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 

2020 3,53 ten opzichte van 4,33 in 2019. De organisatie beschikt over een gezonde 

liquiditeitspositie. De liquiditeit is in 2020 incidenteel negatief beïnvloed als gevolg van de uitkering 

van de zorgbonus. 
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Ratio’s  2020 2019 

Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal bedrijfsopbrengsten)  

Rentabiliteit (jaarresultaat/totaal bedrijfsopbrengsten) 

Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden) 

38,5% 

-0,6% 

3,53 

43,4% 

-0,0% 

4,33 

Aanvullende informatie over financiële instrumenten 

Vanuit een prudent financieel beleid hanteert 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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