2017 stond in het teken van groei. Groei betekent meer mensen die in zorg kunnen komen. Grotere groepen
cliënten betekent ook dat het aantal medewerkers moet groeien om alle cliënten goede zorg te kunnen blijven
bieden. In het najaar van 2017 konden we onze teams verder uitbreiden en kwam er op bepaalde vlakken
tevens meer expertise in huis, onder andere met de methode Theraplay. Een mooie ontwikkeling.
Groei kent ook een gevaar: dat je elkaar uit het oog verliest. Wanneer agenda’s vol zitten met afspraken en de
werkdruk hoog is, is het juist noodzakelijk om aandacht voor elkaar te houden. Om die reden hebben we in
2017 veel aandacht besteed aan hoe we de zorg goed organiseren, voor cliënten, als ook voor medewerkers.
Hoe kunnen we de organisatie zo inrichten dat er doelmatig gewerkt kan worden én er een goede, gezonde
werksfeer heerst?
Optimaal behandelen én zorgen voor een verantwoorde bedrijfsvoering: het is een puzzel die niet zo maar
gelegd kan worden. Het zijn onderwerpen die ook in 2018-2019 onze aandacht blijven houden. Apanta blijft
systemisch en persoonsgericht werken én voldoen aan alle maatschappelijke plichten en eisen. We blijven
zoeken naar hoe we onze gezamenlijke visie kunnen uitdragen, korte lijnen kunnen blijven houden en
bovenal: uitstekende zorg bieden. Want ‘zorg met aandacht’ dat is waar we voor staan, zowel voor cliënten
als voor onze medewerkers.

www.apanta-ggz.nl
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Een groeiende organisatie vraagt om een goede organisatiestructuur. Eind 2016, begin 2017 zijn de behandelaren verdeeld in
kleine teams, die worden aangestuurd door een teamcoördinator.
De teamcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke
behandelzorg binnen hun team, de integrale procesgang rondom
de uitvoering van het beleid en het goed functioneren van hun
teamleden. Daarnaast zijn alle teamcoördinatoren zelf als
behandelaar actief in hun team. Dat behandelaren in hun team
een eerste aanspreekpunt hebben, heeft erg bijgedragen dat er
binnen de teams meer verbondenheid wordt ervaren.
Naast dat de teams zich geborgd weten, weten de teamcoördinatoren
elkaar ook te vinden en te inspireren. De teamcoördinatoren
ontvangen leiding van het management een de Raad van Bestuur
houdt zich meer op hoofdlijnen bezig met strategie ontwikkeling,
lange termijn persectief en zorginnovatie. Behandelteams
worden ter zijde gestaan door de afdelingen
Secretariaat, Financiën, Facilitair en HRM.

De behandelaren zijn ingedeeld
in de volgende teams:
* Volwassenzorg GBGGZ
* Volwassenen SGGZ
* Kind&Jeugd (2 teams)
* Apanta-jong
* Ontwikkelingsstoornissen
* Eetstoornissen

In juli 2017 organiseerden de ervaringswerkers van Apanta een workshop herstel
voor cliënten vanaf 24 jaar. Tijdens de
workshop is stilgestaan bij wat herstel voor
ieder persoonlijk betekent. Deelnemers
gaven aan dat de persoonlijke verhalen van
de ervaringswerkers bijdroegen aan een
sfeer van gelijkwaardigheid en openheid.
De uitleg van de verschillende fasen van
herstel werd verhelderend ervaren. Het
doel is deze kostenloze workshops in 2018
voort te zetten.

Samen beslissen, gezamenlijke besluitvorming of shared decision making: het zijn allemaal termen die gaan over
verbetering van de communicatie tussen hulpverleners en hun cliënten. Binnen Apanta hebben we in 2017 “Samen Beslissen”
geïntroduceerd. Het project “Samen Beslissen” wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van het NIP, GGZ
Nederland, MIND landelijk platform psychische gezondheid, SynQuest en het Trimbos instituut. Twee behandelaren van
Apanta volgden in 2017 zelf een training bij Trimbos en hebben vervolgens alle behandelaren binnen Apanta getraind.
Onderzoek heeft aangetoond dat Samen beslissen in de GGZ:
* Bijdraagt aan beter geïnformeerde patiënten wat betreft hun ziekte en behandelopties;
* Positieve invloed heeft op de patiënttevredenheid en therapietrouw;
* Patiënten meer regie en motivatie geeft om actief betrokken te zijn bij besluiten over
hun behandelopties.
Centrale rol voor ROM-metingen
Binnen ‘Samen Beslissen’ worden ROM-metingen (Routine Outcome Monitoring) steviger
geïntegreerd in de behandeling. In deze feedbackmethode worden de vragenlijsten die de
cliënt invult, gebruikt als uitgangspunt voor een gesprek. De cliënt wordt hierin expliciet
uitgenodigd om stil te staan bij hoe het nu met hem/haar gaat en waar hij (nog) aan wil
werken. Samen met de behandelaar worden de vervolgmogelijkheden besproken.
Meer informatie is te vinden via www.patientenfederatie.nl/themas/samen-beslissen

Per 17 januari 2017 is Apanta officieel instellingslid
van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen
(NAE). De NAE is een vereniging voor professionals die werken met
cliënten met eetstoornissen en voor de cliënten en hun naasten. De
NAE heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten
met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te
bevorderen. Het NAE-lidmaatschap laat zien dat onze zorg nauw
aansluit bij de huidige wetenschappelijke kennis over de behandeling
van mensen met een eetstoornis.
Meer informatie is te vinden via www.naeweb.nl
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In 1987 startte Apanta als Psychologenpraktijk Veldhoven vanuit de ambitie het
‘anders’ te willen doen. In 2017 vierden we dat Apanta al 30 jaar vanuit dezelfde
passie en visie werkt, ondanks dat het zorglandschap totaal is veranderd.
30 jaar zorg met aandacht, dat is iets waar we als Apanta trots op zijn. Op
22 november 2017 organiseerden we daarom een feestelijke dag in het Parktheater
in Eindhoven. Alle medewerkers en een groep externe genodigden genoten van
een programma waarbij we stilstonden bij wat er de afgelopen 30 jaar is gebeurd en
waar Apanta voor staat. Het werd een bijzondere dag die we met name invulden met
sprekers vanuit onze eigen organisatie. Tussen alle mooie optredens door, zong het
‘Apanta-koor’ dat muzikaal werd begeleid door een collega op de piano.

In 2017 konden we ons behandelaanbod
uitbreiden met Theraplay. Deze effectief
bewezen behandelmethode is gericht op
de ouder-kind relatie, met name op
hechtingproblematiek. Het kan al bij hele
jonge kinderen worden ingezet. Een
belangrijk verschil met speltherapie is dat
de ouders intensief betrokken worden. Met
concrete, basale oefeningen gaan ouders
samen met hun kind aan de slag, zowel
tijdens de therapiesessies als thuis.
Evaluaties vinden onder andere plaats
met behulp van video-feedback.
Hier kunt u een artikel uit de
Pedagoog lezen met een casus
over Tom van 5 jaar.

Ook in 2017 is het jaarlijkse CQI-onderzoek uitgevoerd. In 2016 werden
onze afdelingen Kind&Jeugd en Volwassenen met een 7.7 beoordeeld,
in 2017 stegen we naar een rapportcijfer van 7.8.
Onderstaande resultaten (op een schaal van 1-5)
komen uit het cliënttevredenheidsonderzoek 2017:
* Bejegening		
4.6
* Samen Beslissen
3.8
* Uitvoering behandeling
4.0
* Bereikbaarheid		
4.1
* Informatie over vragenlijsten 3.3
Balie-enquête
In een aparte balie-enquête die Apanta zelf opstelt, meten we hoe
men de ontvangst waardeert. Met name in de telefonische benadering
scoren we hoog. Een resultaat waar we trots op zijn, want het aantal
telefoontjes stijgt jaarlijks.

Apanta vindt de stem van cliënten van groot belang. Onze Cliëntenraad
komt op voor de algemene cliëntenbelangen. Onderwerpen die
behandeld worden in de Cliëntenraad zijn bijvoorbeeld de behandelmogelijkheden en hoe Apanta omgaat met de wachtlijsten. Individuele
klachten komen niet aan de orde, maar cliënten kunnen er hun verhaal,
ervaring of klacht kwijt. De Cliëntenraad zorgt voor bundeling van deze
feedback en koppelt dit terug aan de Raad van Bestuur.
Leden Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestond in 2017 uit 4 leden: een oud-cliënt, twee
ouders van cliënten en een vertegenwoordiger van een basisschool.
Voor 2018 willen we de Cliëntenraad uitbreiden naar 6 à 7 leden.
Zichtbaarheid Cliëntenraad
In 2017 zijn diverse acties ondernomen om de Cliëntenraad
zichtbaarder te maken voor cliënten. Ze kregen onder andere een eigen
e-mailadres en in verschillende wachtkamers kwamen formulieren te
liggen waar men feedback op kan schrijven.
Cliëntenpanels
Om meer inzicht te krijgen in de wensen van cliënten, werd in maart 2017
door de Cliëntenraad een cliëntenpanel georganiseerd voor de afdeling
Volwassenen. In het panel zijn in een open, informele setting, positieve
en minder positieve ervaringen besproken. De feedback is door de
Cliëntenraad besproken met de Raad van Bestuur en waar mogelijk is
direct actie ondernomen. Voor 2018 staan diverse panels op de planning.
De Cliëntenraad van Apanta is rechtstreeks
te benaderen via clientenraad@apanta-ggz.nl
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In april 2017 organiseerde Apanta weer diverse activiteiten
in de Nationale Autismeweek voor cliënten en andere
geïnteresseerden. De aandacht voor deze gratis activiteiten
was overweldigend: we hebben de inschrijvingen voortijdig
stop moeten zetten vanwege de beschikbare ruimtes. Van
de deelnemers hebben we hartverwarmende reacties
ontvangen en zeer hoge scores in de evaluaties: van een
7,5 tot 8,8 gemiddeld.
In 2017 organiseerden we voor het eerst ook een interne
activiteit in de Autismeweek. Tijdens een lunchreferaat
deelde een oud-cliënte haar levensverhaal
met ons. Het gaf, zeker voor collega’s
die niet in het Autisme-team werken, een
‘17
k
wee
Agenda Autisme
verhelderende kijk op hoe het is om de
diagnose Autisme te krijgen en hoe het is
om met Autisme te leven.
* Dinsdag 4 april:
Workshop beeldhouwen

* Woensdag 5 april:
Info-avond Brainblocks
* Donderdag 6 april:
Ervaringsavond

In samenwerking met het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant (SVA)
organiseerden we op donderdagochtend
6 april een bijeenkomst voor organisaties,
leerkrachten en verwijzers. Dit evenement
werd door 250 personen bezocht en hoog
gewaardeerd.

Apanta doet er alles aan om zorg van uitstekende
kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke
informatie en goede communicatie met onze
cliënten. Wanneer er onverhoopt een situatie
ontstaat die niet voldoet aan de verwachtingen,
vragen wij cliënten dit eerst te bespreken met de
behandelaar. Blijft de onvrede bestaan, dan kan
de cliënt een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris welke samen met de cliënt de klacht
zo snel en goed mogelijk op probeert te lossen.
Klachten 2017
Het totaal aantal klachten is ten opzichte van
2016 gedaald: 11 ten opzichte van 17. Alle
klachten konden we net als voorgaande jaren met
de cliënt zelf oplossen, zonder tussenkomst van de
geschillencommissie.
MIC-meldingen 2017
Naast de klachten die wij ontvangen van
cliënten, maken medewerkers MIC-meldingen
(Melding Incident Cliënt). Deze interne meldingen
kunnen over zeer uiteenlopende zaken gaan, zoals
geluidsoverlast, telefonische benadering en afspraken.
In 2017 zijn er 91 MIC-meldingen aangemaakt. De
informatie van MIC-meldingen wordt gebruikt om
continue te verbeteren. Ter voorbeeld: de melding
‘cliënt op foute locatie’ die in 27% van de gevallen
voorkwam, zet ons aan om kritisch te kijken hoe we
zo weinig mogelijk wisselingen in onze roosters
kunnen realiseren en hoe we de communicatie
hierover kunnen optimaliseren.

Uitgebreide informatie over onze klachtenregeling
is terug te vinden op onze website:

www.apanta-ggz.nl/over-apanta/kwaliteit-van-zorg/klachten
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In 2017 heeft Apanta intern veel aandacht
geschonken aan het thema ‘hoe blijf je gezond’.
In de werkoverleggen en persoonlijk ontwikkelingsgesprekken is besproken hoe een goede balans
gevonden kan worden tussen werk en privé. Er
zijn in dit kader een aantal activiteiten opgestart:
gezamenlijk wandelen tijdens de lunchpauze,
pilateslessen en samen hardlopen.

De verdeling over het
aantal mannelijke en
vrouwelijke werknemers
per 31 december 2017.
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In het medewerkers-tevredenheidsonderzoek waarin medewerkers onder
andere gevraagd worden naar werkdruk
en -sfeer, scoren we hetzelde cijfer als vorig
jaar: een 7.6. 55% geeft aan onder grote
tijdsdruk te werken, dat is een daling van
11% ten opzichte van 2016. Op de vraag
‘komt overwerk minder dan 1 uur per dag
voor?’ antwoordde 71% met een ‘ja’. Dit was
in 2016 nog 84%.

Medewerkers
Ondersteuning

Behandelteam:

4

In de headcount over 2017
zijn ook avondmedewerkers
en stagiaires meegenomen. Zij
tellen niet mee met het aantal
FTE’s aangezien zij geen
vaste uren hebben.

Apanta wil een gezond bedrijf zijn. Dat betekent dat we niet
alleen onze cliënten, maar ook onze medewerkers ‘zorg met
aandacht’ willen geven. Tevens willen we ze goed informeren
over relevante ontwikkelingen die zowel binnen als buiten onze
instelling spelen. Onze interne nieuwsbrief is hierin inmiddels
niet meer weg te denken. Naast de overleggen (Apanta-breed,
maar ook per team), is er ruimte voor opleidingen en worden er
meerdere keren per jaar studiemiddagen georganiseerd.
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Het functiehuis van Apanta geeft medewerkers duidelijkheid over hun takenpakket en benodigde competenties. Kerncompetenties
voor alle medewerkers zijn klant- en resultaatgerichtheid. De tabellen hieronder geven een overzicht van de functies van de
mensen die in dienst zijn bij Apanta per 31 december 2017.
Functies binnen het behandelteam

Aantal

Aantal

Anders dan behandelteam
32

Centrum Manager

1
1

Basisarts / jeugdarts

2

Psycholoog

Ervaringswerker

2

Psychomotorisch Therapeut

1

Communicatieadviseur

GZ psycholoog

12

Psychotherapeut

7

Directie / bestuur Behandelzorg

4

Ortopedagoog-Generalist

1

Speltherapeut

1

Ondersteuning, inclusief Academy

IPG

1

Stagiaire

3

HRM

2

Psychiater

3

Systeemtherapeut

3

Finance / zorgadministratie

4

Psychodiagn. / Gedragsther. medew.

3

19

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut
openbaar te stellen. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven hoe wij als zorgverlener onze zorg organiseren op het gebied
van kwaliteit en verantwoording. U kunt ons kwaliteitsstatuut vinden via www.apanta-ggz.nl/kwaliteitsstatuut
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