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“SGE heeft de afgelopen jaren geweldige stappen gezet richting een slagvaardig en gezond zorgbedrijf. Hierbij lag de nadruk op ef-

ficiency en werkprocessen. Deze veranderingen vroegen om een groot aanpassingsvermogen van onze medewerkers en dat ging soms 

ten koste van het werkplezier. Wij zijn het jaar 2015 daarom bewust gestart met het project ‘Gezond Werken’, waarin het welbevin-

den van onze mensen centraal staat. Hierbij is ons uitgangspunt dat plezier op het werk een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen 

medewerkers, leidinggevenden en bestuur. Vrijblijvend mopperen is verleden tijd: gaat iets niet goed of is iets onduidelijk, dan maken 

we het bespreekbaar en zoeken we samen naar een oplossing. Het was ook het jaar waarin we veel ervaring hebben opgedaan met de 

nieuwe zorgprogramma’s Kwetsbare ouderen, Kind & Jeugd en GGZ. Programma’s die we zoveel mogelijk willen laten aansluiten op die 

van andere zorggroepen en de activiteiten van ketenpartners. Zo ontstaat er ook een nieuwe ontwikkelambitie op regionaal niveau. 

Tastbaar bewijs hiervan is Strijp-Z: het nieuwe hart van de eerstelijnszorg in de regio Eindhoven. In dit pand zijn de muren tussen 

eerstelijns organisaties letterlijk weggevallen en zien we elke dag dat je samenwerking en innovatie niet kunt forceren, maar zeker 

wel kunt faciliteren en stimuleren.”           

              Ed Berends & Conny Helder, raad van bestuur

VOORWOORD
“Samenwerking en innovatie faciliteren en stimuleren.”



6
	

7

SAVE	THE	DATE

Donderdag	2	juni	2016

GEÏNTEGREERDE ZORG	
Samenwerking	huisartsen	&	apothekers

Overleg	tussen	de	verschillende	disciplines	vindt	vaak	tussen	de	bedrijven	door:	ad	hoc	en	snel.	Dat	

is	een	groot	voordeel	van	samenwerken	onder	één	dak.	Maar	daarnaast	is	gestructureerd	overleg	

onmisbaar.	Carlijn	van	Gils,	huisarts	SGE	en	discipline-coördinator	huisartsenteam	SGE	Orion,	en	

Pim	Poels,	apotheker	SGE	Orion,	vertellen	over	de	samenwerking	tussen	huisartsen	en	apothekers	

van	SGE.	Carlijn:	“Een	belangrijk	thema	is	polyfarmacie	bij	ouderen:	het	gebruik	van	vijf	of	meer	

verschillende	medicijnen.	Hierover	hebben	wij	regelmatig	contact.	Wij	voeren	samen	het	start-

gesprek	met	de	patiënt	en	mantelzorger	en	bespreken	elke	zes	weken	de	voortgang	met	elkaar.	

Uitgangspunt	is	dat	wij	altijd	verder	kijken	dan	medicatie.	Wat	zijn	de	alternatieven?	Dat	kunnen	

bijvoorbeeld	aanpassingen	in	het	dieet	of	het	bewegingspatroon	zijn.	Terugkoppeling	aan	patiënt	en	

mantelzorger	vindt	plaats	via	het	Multidisciplinair	Overleg	(MDO).	Afhankelijk	van	het	ziektebeeld	

kunnen	ook	de	wijkverpleegkundige,	zorgtrajectbegeleider,	diëtist	of	fysiotherapeut	aansluiten.	

Ons	gezamenlijke	doel	is	integrale	zorg	met	focus	op	preventie.”	Pim:	“Wij	zien	elkaar	ook	zes	keer	

per	jaar	tijdens	het	farmacotherapeutisch	overleg	(FTO):	een	beleidsoverleg	tussen	huisartsen	en	

apothekers	op	clusterniveau.	Hier	worden	thema’s	besproken	die	voor	de	gehele	populatie	gelden.	

Afhankelijk	van	het	onderwerp,	nodigen	wij	ook	andere	disciplines	of	een	specialist	uit	de	tweede	

lijn	uit.	Het	is	bijzonder	leerzaam	en	motiveert	ons	om	over	de	disciplinegrenzen	heen	te	kijken.”

“Over	de	disciplinegrenzen	heen	
kijken.”

PIM	POELS

“Ons	gezamenlijke	doel	is	integra-
le	zorg	met	focus	op	preventie.”

CARLIJN	VAN	GILS

Apothekersassistente	Edith	Bok,	SGE	Meerhoven



8
	

9

Het	doel	is	de	zorg	beter	af	te	stemmen	op	de	behoefte	van	deze	doelgroep.	Daar-

naast	moet	het	een	proeftuin	worden	voor	(technologische)	vernieuwing	in	de	zorg.	

De	service	is	in	nauwe	afstemming	met	vertegenwoordigers	van	de	internationale	

gemeenschap	opgezet.	Eén	daarvan	is	de	Canadese	Vicki	van	Eghem.	Samen	met	

huisarts	Hebe	Rullmann	vertelt	zij	over	de	nieuwe	dienstverlening.	Vicki:	“Naast	

de	taalbarrière	en	cultuurverschillen,	kwam	vooral	naar	voren	dat	internationals	

het	Nederlandse	zorgsysteem	niet	altijd	begrijpen.	In	het	bijzonder	de	rol	van	

de	huisarts	is	onduidelijk.	Dit	zorgt	voor	een	gebrek	aan	vertrouwen	in	zijn	of	

haar	expertise.”	Reden	voor	SGE	om	een	uitgebreide	intake	aan	te	bieden	waarin	

niet	alleen	de	medische	geschiedenis	van	de	patiënt,	maar	ook	het	Nederlandse	

gezondheidssysteem	wordt	besproken.	Hebe:	“Deze	doelgroep	staat	best	open	voor	

onze	zorgcultuur,	maar	wil	het	wel	graag	begrijpen.	Dat	inzicht	geven	wij	ze	graag.”	

Hebe	is	vooral	trots	op	het	feit	dat	patiënten	zich	gehoord	voelen	bij	SGE	Interna-

tional.	“Als	je	weet	dat	internationals	in	eerste	instantie	sceptisch	zijn	over	onze	

zorgverlening,	dan	is	dat	een	enorm	compliment.”

SGE International: 
betere zorg voor internationals

Sinds	2015	heeft	SGE	er	een	gezondheidscentrum	bij:	
SGE	International	op	Strijp-S.	Naast	gezondheidscen-
trum,	is	het	ook	een	project	dat	zich	richt	op	de	circa	
30.000	internationals	in	Eindhoven	en	omgeving.	

“Wij	geven	ze	graag	meer	inzicht.”

HEBE	RULLMAN

“Internationals	begrijpen	het	Ne-
derlandse	zorgsysteem	niet	altijd.”

VICKI	VAN	EGHEM

V.l.n.r.	teamleden	locatie	Strijp-S:	
Anne	van	Deursen	(SGE),	Janna	Tomassen	(Psyq),	
Esther	Touw	((Psyq)
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Eefje	Fransen,	HR	adviseur,	en	Anton	van	den	Bosch,	
fysiotherapeut	SGE	De	Akkers	&	SGE	Fysiotherapie	
Best,	maken	deel	uit	van	de	werkgroep	‘Sturen	op	
werkplezier’,	onderdeel	van	het	project	‘Gezond	Wer-
ken’	dat	in	2015	is	gestart.	

STUREN OP 
WERKPLEZIER

In	dit	project	staat	het	welbevinden	van	de	medewerkers	centraal.	Anton:	“In	de	

aanloop	op	de	transities,	zijn	er	veel	organisatieveranderingen	geweest.	Ook	de	pa-

tiënt	is	veranderd	en	stelt	hogere	eisen	aan	onze	dienstverlening.	Dit	samen	heeft	

zijn	weerslag	gehad	op	het	werkplezier	van	onze	medewerkers.”	Eefje:	“Om	meer	

inzicht	te	krijgen	in	dit	thema,	zijn	we	gestart	met	interviews	onder	de	medewer-

kers.	De	resultaten	vormden	de	basis	van	twee	workshops	voor	de	leidinggevenden.	

Vervolgens	is	het	thema	op	verschillende	werknemersbijeenkomsten	besproken.”	

“Bijna	iedereen	heeft	van	zich	laten	horen,”	aldus	Anton.	“In	negatieve,	maar	ook	

in	positieve	zin.	Dat	is	goed:	we	weten	nu	ook	echt	wat	de	medewerkers	vin-

den.”	Eefje:	“De	belangrijkste	conclusie	is	dat	er	behoefte	is	aan	meer	uitdaging,	

sfeer	en	beloning,	oftewel	USB.	Ook	open	en	tijdige	communicatie,	interesse	en	

waardering	van	de	leidinggevende	en	ruimte	voor	eigen	initiatief	zijn	belangrijke	

aandachtspunten.	Hiermee	gaan	we	in	2016	aan	de	slag.	Daarbij	verwachten	we	

ook	een	actieve	houding	van	de	medewerkers	zelf.	Want	de	organisatie,	dat	zijn	wij	

allemaal	samen!”

“We	weten	nu	ook	echt	wat	de	
medewerkers	vinden.”

ANTON	VAN	DEN	BOSCH

“De	organisatie,	dat	zijn	wij	
allemaal	samen!”

EEFJE	FRANSEN

Patiënt	in	oefenzaal	met	Robert	Mellink,	fysiotherapeut	SGE
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STRIJP-Z: SAMEN VOOR 
ZORG EN VERNIEUWING	
Eind	2015	openden	de	deuren	van	Strijp-Z:	een	uniek	
kennis-	en	innovatiecentrum	voor	studenten	en	
professionals	in	de	(eerstelijns)	zorg.

Marian	Gersen,	beleidsmedewerker	kwaliteitsmanagement,	en	Vincent	Gerris,	

manager	IT-ontwikkeling,	waren	nauw	betrokken	bij	het	voortraject.	“De	visie	

achter	Strijp-Z	is	meer	kruisbestuiving	tussen	onderwijs	en	werkveld,	en	zorgor-

ganisaties	onderling,”	vertelt	Vincent.	“Door	samen	in	één	gebouw	te	werken	en	te	

leren,	wordt	het	laagdrempeliger	om	bij	elkaar	binnen	te	lopen	en	van	gedachten	

te	wisselen.	De	indeling	en	inrichting	van	het	gebouw	sluiten	hierop	aan.	Centrale	

plekken	met	comfortabele	zitjes	en	gezellige	leestafels	nodigen	uit	tot	informeel	

overleg.	Kantoren	en	vergaderruimtes	zijn	open	en	voorzien	van	alle	moderne	

faciliteiten.	Werkplekken	zijn	‘flex’	en	ook	tijdelijk	te	huur.	Natuurlijk	is	er	overal	

WiFi.”	Marian:	“Naast	de	huisartsenopleidingen	van	de	universiteiten	Nijmegen	en	

Maastricht	en	een	aantal	collega	zorggroepen,	herbergt	het	gebouw	KOH,	Meetpunt	

Kwaliteit,	Huisartsenposten	Oost-Brabant	en	Slimmer	met	Zorg.	Allemaal	partijen	

die,	net	als	SGE,	de	meerwaarde	zien	van	samenwerking	en	innovatie.	Dit	maakt	het	

ook	overzichtelijk	voor	andere	spelers	in	de	zorg	zoals	ziekenhuizen:	één	aan-

spreekplek	op	een	centrale	locatie	aan	de	A2.	Dit	is	uniek	in	Nederland	en	ik	weet	

zeker	dat	het	navolging	gaat	vinden.”

“Meer	kruisbestuiving	tussen	
onderwijs	en	werkveld,	en	
zorgorganisatie	onderling.”

VINCENT	GERRIS

“Allemaal	partijen	die	de	
meerwaarde	zien	van	samen-
werking	en	innovatie.”

MARIAN	GERSEN

Hanneke	Lijten,	medewerkster	bedrijfsrestaurant	Strijp-Z
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WIJKGERICHT WERKEN
SGE	staat	voor	een	wijkgerichte	aanpak	van	zorg	en	wel-
zijn.	Hierin	staat	het	versterken	van	de	eigen	kracht	van	
de	bewoners	centraal.	Petra	Huijbregts,	clustermanager	
SGE-Zuidoost,	en	Karin	de	Bijl,	praktijkondersteuner	
Somatiek	(aandachtsgebied	diabetes	SGE	Tongelre),	
vertellen	hierover.	

Petra:	“In	Eindhoven	zoomen	we	bewust	in	op	aandachtsbuurten:	kleinere	gebieden,	

soms	maar	een	paar	straten,	waar	veel	problemen	spelen.	Naast	de	huisartsen-

praktijken,	zijn	WIJeindhoven	en	de	wijkverpleegkundige	de	belangrijke	schakels	

in	de	wijk.	Ik	merk	dat	de	samenwerking	nu	echt	op	zijn	plek	begint	te	vallen.	We	

kennen	elkaar	goed	en	pakken	de	samenwerking	structureler	aan.	SGE	heeft	hierin	

vooral	een	signaleringsfunctie:	wij	kunnen	geen	eenzaamheid	of	schulden	oplossen,	

maar	wel	de	juiste	mensen	inschakelen	om	wijkbewoners	verder	te	helpen.”	Dat	de	

wijkbewoners	ook	zelf	initiatieven	nemen	om	de	gezondheid	in	de	wijk	te	verbete-

ren,	ondervond	Karin	in	Tongelre.	“Een	allochtone	vrouwenorganisatie	van	voorna-

melijk	Turkse	en	Marokkaanse	dames	had	behoefte	aan	informatie	over	diabetes.	

Ik	werd	gastvrij	ontvangen	met	een	uitgebreide	lunch.	Een	mooie	aanleiding	om	de	

eetcultuur	met	veel	koolhydraten	en	zoetigheden	te	bespreken.	Veel	dames	bleken	

onvoldoende	op	de	hoogte	te	zijn	van	wat	gezond	eten	en	bewegen	nu	eigenlijk	is.	

Die	middag	is	er	een	zaadje	gepland:	SGE	is	inmiddels	uitgenodigd	om	ook	voorlich-

ting	te	komen	geven	over	gezonde	voeding.”

“De	juiste	mensen	inschakelen	om	
wijkbewoners	verder	te	helpen.”

PETRA	HUIJBREGTS

“Allochtone	vrouwenorganisatie	
vraagt	zelf	om	voorlichting	over	
gezondheid.”	

KARIN	DE	BIJL

Clustermanager	Petra	Huijbregts	in	gesprek	met	
Kristal,	Turkse	vrouwenorganisatie	in	de	wijk	Tongelre.	
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Arie	Nieuwenhuijzen	Kruseman,	lid	raad	van	toe-
zicht,	blikt	samen	met	Jan	Tromp,	voorzitter	raad	van	
toezicht,	terug	op	het	afgelopen	jaar.	Arie:	“Wij	zijn	
beiden	al	wat	jaren	toezichthouder	van	SGE	en	hebben	
in	die	hoedanigheid	mogen	meemaken	hoe	de	organisa-
tie	zich	in	brede	zin	heeft	geprofessionaliseerd,”	

HET NIEUWE 
TOEZICHT

Arie	vat	het	samen	als	“een	jaar	van	stabilisatie”	en	“een	prachtige	basis	voor	

doorontwikkeling.”	Jan:	“Dat	verandering	niet	altijd	zonder	slag	of	stoot	gaat,	

heeft	SGE	het	afgelopen	jaar	aan	den	lijve	ondervonden.	Samen	met	de	onderne-

mingsraad	waren	wij	nauw	betrokken	bij	een	situatie	binnen	één	van	de	gezond-

heidscentra	waar	de	samenwerking	was	vastgelopen.	Het	bestuur	heeft	dit	zorg-

vuldig	opgepakt	en	ervoor	gezorgd	dat	er	weer	rust	kwam.”	Arie:	“Ook	onze	rol	is	

aan	verandering	onderhevig.	Deze	verschuift	van	een	zuiver	controlerende	naar	een	

meer	preventief-actieve	rol.	Dat	wil	zeggen	dat	wij	meer	betrokken	gaan	worden	

bij	strategie	discussies.	Voor	2016	zal	de	nadruk	liggen	op	de	borging	van	kwaliteit	

en	veiligheid.”	Jan:	“Wij	spreken	ook	namens	onze	collega	toezichthouders,	als	

wij	zeggen	dat	we	trots	zijn	op	de	manier	waarop	de	organisatie	zich	continu	weet	

aan	te	passen	en	te	verbeteren.	SGE	durft	te	kiezen	voor	een	voortrekkersrol	in	de	

regio	waarin	samenwerking	en	innovatie	centraal	staan.	En	dat	vraagt	om	een	grote	

dosis	lef	en	ondernemerschap!”

“SGE	weet	zich	continue	aan	
te	passen	en	te	verbeteren.”

JAN	TROMP

	“Toezichthouders	actiever		
	betrokken	bij	strategie	
	discussies.”

ARIE	NIEUWENHUIJZEN	KRUSEMAN
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KINDEREN OP GEWICHT

“De	combinatie	van	voeding	en	
sport	is	uniek.”

DORIEN	HOOGEVEEN-SLAATS

De	SGE	Award	voor	beste	project	ging	in	2015	naar	
‘Kinderen	op	gewicht’,	een	begeleidingsprogramma	
voor	kinderen	met	overgewicht.	Fysiotherapeute	
Dorien	Hoogeveen	-	Slaats	en	jeugdarts	Nanette	Oei	
lichten	het	succes	van	het	programma	toe.	

Dorien:	“We	begeleiden	de	kinderen	drie	maanden	lang	intensief	op	het	gebied	

van	voeding	en	sport.	De	combinatie	van	die	twee	aandachtsgebieden	is	wat	het	

programma	zo	uniek	maakt.	Daarnaast	betrekken	we	de	ouders	erbij.	Ook	zij	

krijgen	voedingsadvies	en	opdrachten	mee	naar	huis.”	Nanette:	“Ouders	zijn	zich	

vaak	niet	bewust	van	wat	gezond	eten	en	bewegen	is.	Als	zij	hun	leefstijl	niet	

veranderen,	hoe	kun	je	dat	dan	van	hun	kind	verwachten?	Goede	voorlichting	aan	

de	ouders	is	dan	ook	de	sleutel	tot	de	oplossing.”	Het	programma	wordt	in	de	eigen	

wijk	aangeboden.	Lekker	dichtbij.	“Als	het	even	kan,	gaan	we	naar	buiten”,	vertelt	

Dorien.	“Naar	de	speeltuin	of	het	voetbalveldje.	De	kans	is	groot,	dat	ze	daar	dan	

ook	in	hun	eigen	tijd	gaan	oefenen.”	Nanette	ziet	de	kinderen	na	drie	maanden	

weer	terug	voor	controle.	“Ze	zijn	stuk	voor	stuk	enthousiast.	De	begeleiding	in	

kleine	groepjes	met	lotgenoten,	maakt	dat	ze	zich	veilig	voelen.	Daarnaast	gaat	

zoveel	mogelijk	spelenderwijs.	Zo	leren	ze	dat	gezond	eten	en	sporten	niet	alleen	

goed,	maar	ook	leuk	is!”

“Leren	dat	sporten	niet	alleen	
goed,	maar	ook	leuk	is.”

NANETTE	OEI

Carola	Otten,	mede-oprichtster	Kinderen	op	gewicht,		
in	gesprek	met	Dagmar	en	haar	moeder	Paulien.
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VERBINDING MET BUITEN
In	2015	is	de	basis	gelegd	voor	een	bijzondere	manier	van	sa-
menwerking	tussen	drie	grote	zorggroepen	in	Zuidoost-Bra-
bant:	PoZoB,	DOH	en	SGE.	Als	eerstelijnspartners	trekken	wij	
samen	op	in	de	ontwikkeling	van	de	grote	zorgprogramma’s.

Mariëlle	Nellen,	manager	strategische	ontwikkeling	SGE:	“Wij	hebben	de	taken	

verdeeld	en	vertegenwoordigen	elkaar	op	regionale	overleggen	met	ketenpart-

ners	en	het	sociale	domein.	SGE	is	de	kartrekker	op	het	gebied	van	het	zorgpro-

gramma	Kind	&	Jeugd,	DOH	op	het	gebied	van	Kwetsbare	Ouderen	en	PoZoB	neemt	

GGZ	voor	haar	rekening.”	Martha	Caers,	regiocoördinator	GGZ	namens	de	drie	

zorggroepen:“Ons	gezamenlijk	doel	is	een	éénduidige	regionale	aanpak	die	de	zorg	

overzichtelijk	en	betaalbaar	houdt.	Op	het	gebied	van	de	psychische	zorg	zijn	wij	

hier	al	best	ver	in.	Zo	gaan	we	de	groepstherapieën	in	de	loop	van	2016	gezamen-

lijkheid	aanbieden	en	werken	we	alle	drie	met	Minddistrict:	een	online	behandel-

kamer	met	behandelmodules	voor	verschillende	psychische	klachten.	Iedereen	

kan	hetzelfde	programma	volgen,	ongeacht	woonplaats	of	huisarts.	Daarnaast	zijn	

er	afspraken	in	de	maak	over	de	manier	waarop	we	de	zorg	monitoren	en	welke	

meetinstrumenten	we	hiervoor	gebruiken.	Dit	alles	maakt	afstemming	en	informa-

tie-uitwisseling	in	de	keten	een	stuk	eenvoudiger.”	Mariëlle:	“De	kracht	van	deze	

samenwerking	is	dat	we	allemaal	een	stukje	eigen	belang	opzij	zetten	ten	gunste	

van	het	hogere	doel:	de	best	mogelijke	zorg	voor	onze	patiënten.

“Eénduidige	regionale	aanpak	
die	zorg	overzichtelijk	en	
betaalbaar	houdt.”

MARTHA	CAERS

“Eigen	belang	opzij	voor	het	
hogere	doel.”

MARIËLLE	NELLEN

SGE	Meerhoven
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Leren, innovatie en 
kennisuitwisseling

Een	eigentijdse	onderwijslocatie,	dichtbij	de	eigen	praktijk.	Joost	Dormans,	coör-

dinator	bedrijfsvoering	voor	de	universiteiten,	is	zeer	in	z’n	nopjes	met	het	nieuwe	

onderkomen.	“Je	vindt	hier	een	aantrekkelijke	mix	van	eerstelijns	zorgorganisaties	

en	opleidingen	onder	één	dak.	Een	unieke	ontmoetingsplek	voor	studenten	en	pro-

fessionals.”	Huisarts	in	SGE	Orion,	Marjolein	Oerlemans,	begeleidt	AIOS	huisarts-

geneeskunde	in	de	praktijk.	“Een	inspirerende	rol,”	aldus	Marjolein.	“Ze	brengen	

actuele	inzichten	en	stellen	kritische	vragen.	Dat	houdt	ons	alert.”	Volgens	haar	is	

een	gezamenlijke	locatie	niet	de	enige	voorwaarde	voor	kruisbestuiving.	“Je	moet	

elkaar	ook	structureel	weten	te	vinden	in	gezamenlijke	initiatieven.”	Zowel	Joost	

als	Marjolein	ziet	hier	mogelijkheden.	Joost:	“Een	vrij	eenvoudig	maar	ontzettend	

leuk	idee	is	‘Broodje	Verstand’,	oftewel	voordrachten	en	themadiscussies	tijdens	

de	lunch.	En	ook	het	combineren	van	de	terugkomdagen	van	de	huisartsenopleiders	

met	bijvoorbeeld	nascholingen,	is	iets	wat	nu	relatief	eenvoudig	kan.”	Marjolein	

ziet	kansen	op	het	gebied	van	gezamenlijk	onderzoek	en	innovatie.	“Bijvoorbeeld	

op	het	gebied	van	e-health	en	zelfmanagement.	Maar	ook	op	het	vlak	van	actuele	

problematieken	zoals	kinderen	met	overgewicht.	Door	onze	krachten	te	bundelen,	

bereiken	we	meer	en	inspireren	we	elkaar!”

	
Studenten,	docenten	en	huisartsopleiders	van	de	opleidin-
gen	huisartsgeneeskunde	en	ouderengeneeskunde	van	de	
Universiteiten	Maastricht	en	Nijmegen	kunnen	voortaan	
in	Strijp-Z	terecht	voor	terugkomdagen,	bijscholingen	en	
intervisie.	

Overleg	studenten	en	docente	(Marieke	Strijker,	rechts)	in	Strijp-Z

“Aantrekkelijke	mix	van	1e	
lijns	zorgorganisaties	en	
opleidingen	onder	één	dak.”

JOOST	DORMANS

	“Door	onze	krachten	te	
bundelen,	bereiken	we	meer	en	
ispireren	we	elkaar!”

MARJOLEIN	OERLEMANS
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ONDERNEMINGSRAAD	

De	medezeggenschap	heeft	nagedacht	over	bouwstenen	voor	een	visie	voor	algemene	bedrijfsont-

wikkelingen.	Door	een	visie	voor	te	leggen	aan	raad	van	bestuur	(RvB)	vraagt	de	ondernemingsraad	

(OR)	de	RvB	in	ieder	geval	rekening	te	houden	met	de	in	de	visie	genoemde	aspecten,	die	de	OR	

belangrijk	vindt.		De	OR	gebruikt	bij	de	beoordeling	van	de	onderwerpen	die	worden	aangeboden	

een	‘Missie	&	Visie’	die	uit	gaat	van	de	navolgende	kernwaarden:	betrouwbaarheid,	betrokkenheid,	

duurzaamheid	en	openheid.

De	OR	is	in	2015	twee	keer	op	training/nascholing	geweest.	In	deze	training	is	stil	gestaan	bij	

nieuwe	vormen	van	medezeggenschap	binnen	organisaties,	wat	dit	betekent	voor	de	rol	van	de	OR,	

evenals	de	samenwerking	met	de	RvB.	

Het	jaar	2015	was	een	bevlogen	jaar,	in	een	jaar	tijd	is	er	veel	gesproken,	gelezen,	gediscussieerd,	

geïnformeerd,	geschreven,	onderhandeld	en	besloten.	De	plaats	waar	de	OR	en	de	bestuurder	elkaar	

formeel	ontmoeten	is	de	overlegvergadering.	Voor	de	OR	is	dat	overleg	de	belangrijkste	kans	om	

invloed	uit	te	oefenen	op	het	beleid	en	besluiten	in	voorbereiding.	De	OR	heeft	het	afgelopen	jaar	

veel	energie	gestoken	in	de	samenwerking	met	de	raad	van	bestuur.	Als	de	OR	terugkijkt	op	het	jaar	

2015	hebben	we	goede	stappen	gezet	in	prettig	en	effectief	samenwerken	met	elkaar.	

CLIËNTENRAAD	

De	cliëntenraad	is	een	officieel	adviesorgaan	van	SGE.	Ze	is	samengesteld	uit	afgevaardigden	van	de	

klankbordgroepen	en	wel	zodanig,	dat	elk	van	de	klankbordgroepen	van	de	gezondheidscentra	van	

SGE,	één	afgevaardigde	heeft	in	de	cliëntenraad.	De	cliëntenraad	heeft	tot	taak	de	gemeenschappe-

lijke	belangen	van	alle	cliënten	van	SGE	te	behartigen.

De	input	van	de	cliëntenraad	komt	onder	andere	vanuit	de	diverse	klankbordgroepen	die	regelmatig	

lokaal	bijeenkomen	met	de	clustermanager	van	SGE.	Periodiek	heeft	de	cliëntenraad	overleg	met	de	

raad	van	bestuur	van	SGE.

De	cliëntenraad	heeft	in	2015	vijf	maal	vergaderd	met	de	raad	van	bestuur	van	SGE.	Daar	is	een	

groot	aantal	onderwerpen	aan	de	orde	geweest,	variërend	van	jaarthema’s	en	jaarplan	tot	e-health,	

toegankelijkheid	van	de	zorgcentra	voor	mindervaliden	en	de	beschikbaarheid	voor	patiënten	van	het	

elektronisch	patiëntendossier.	Ook	thema’s	als	SGE-international	en	deelname	aan	Slimmer	met	Zorg	

zijn	onderwerp	van	gesprek	geweest,	evenals	de	jaarthema’s	eenzaamheid	en	laatste	levensfade.

Op	de	website	van	SGE	vindt	u	onder	de	kop	patiëntenparticipatie	alle	informatie	over	wat	er	in	de	

vergaderingen	van	de	cliëntenraad	is	besproken	en	besloten.

De	cliëntenraad	spreekt	haar	dank	uit	voor	de	goede	en	constructieve	samenwerking	met	de	raad	van	

bestuur	en	de	betrokkenheid	van	de	raad	van	toezicht.	
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Leren van incidenten; Veilig Incident Melden (VIM)

Het	aantal	VIM	meldingen	stijgt	langzaam	maar	zeker.	Het	is	voor	medewerkers	vaak	lastig	om	tussen	de	dagelijkse	werkzaam-

heden	een	VIM	melding	te	doen	naast	het	onmiddellijk	herstellen	van	de	fout,	wat	prioriteit	heeft.	‘Vim	minded’	zijn	betekent	ook	dat	

medewerkers	melden	om	te	leren	en	dat	VIM	niet	gaat	over	het	aanwijzen	van	een	schuldige.	Vim	meldingen	betreffen	vooral	fouten	

door	onvoldoende	of	inadequate	onderlinge	communicatie.	SGE	heeft	2	calamiteiten	gemeld	bij	de	Inspectie	voor	de	gezondheidszorg.

HKZ en NPA

SGE	stelt	zich	toetsbaar	op	en	is	volgens	de	normen	van	de	HKZ	(harmonisatie	kwaliteitsbeoordeling	in	de	zorgsector)	gecertificeerd	

voor	openbare	apotheken,	extramurale	fysiotherapie,	eerstelijnspsychologie	praktijken	en	multidisciplinaire	eerstelijnssamenwer-

kingsverbanden.	De	derde	externe	toetsing	HKZ	door	een	onafhankelijk	instituut	heeft	plaatsgevonden	in	april	2015	en	is	positief	

afgesloten,	evenals	in	maart	2015	de	audit	NHG	praktijkaccreditering	(NPA)	versie	2011.	

Voor	toekomstige	certificering	oriënteert	SGE	zich	op	ISO	9001	voor	de	Zorg,	welke	beter	aansluit	bij	het	type	organisatie	dat	SGE	is.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Voor	het	onderzoek	bij	de	apotheken	is	de	CQ-index	Farmacie	gebruikt.	Sinds	2014	wordt	de	patiënttevredenheid	bij	de	fysiotherapie	

continu	gemeten	via	de	FysioPrestatieMonitor.	De	psychologen	maken	gebruik	van	de	Routine	Outcome	Monitoring	(ROM).	De	klant-

tevredenheid	bij	de	huisartsen	en	gezondheidscentra	is	in	maart	2015	gemeten	in	het	kader	van	de	audit	NPA.

Een	aandachtspunt	is	het	inzichtelijk	maken	van	de	ontwikkeling	in	klantentevredenheid	door	de	jaren	heen.

Het zijn onze patiënten die het beste weten wat er beter kan in onze zorg en dienstverlening!

Leren van klachten

In	2015	zijn	157	klachten	geregistreerd,	ongeveer	evenveel	als	in	2014,	maar	de	aard	van	de	klachten	verschilt	in	hoge	mate.	Het	

beeld	in	2014	werd	vooral	bepaald	door	wachttijden	in	de	apotheek,	deze	categorie	klachten	is	aanzienlijk	afgenomen.	Eind	2014	is	er	

via	de	website	van	SGE	een	eenvoudige	en	laagdrempelige	manier	voor	patiënten	om	een	klacht	in	te	dienen.	Ongeveer	1/3	van	de	pa-

tiënten	die	een	klacht	indienen,	wil	alleen	zijn	klacht	laten	registreren	en	verder	geen	contact.	Van	de	mensen	die	wel	contact	willen	

geeft	2/3	aan	dat	via	de	e-mail	te	willen	en	1/3	telefonisch.	De	klacht	komt	automatisch	binnen	bij	de	clustermanager.	Uitgangspunt	

blijft	om	klachten	op	een	zo	laag	mogelijk	niveau	te	bespreken,	af	te	handelen	en,	indien	van	toepassing,	structurele	verbeteracties	

door	te	voeren.		Alle	digitale	klachten	komen	ook	binnen	bij	de	beleidsmedewerker	kwaliteit	zodat	er	nu	op	SGE	niveau	een	beter	

beeld	is	van	zaken	die	in	meerdere	centra	niet	goed	lopen	en	leidinggeven	tot	verbeteracties	op	organisatieniveau.	Een	voordeel	van	

de	laagdrempelige	klachtenmelding	is	dat	er	gelijk	feedback	komt	op	innovaties,	zoals	bijvoorbeeld	de	invoering	van	een	systeem	voor	

de	afhandeling	van	telefoontjes	en	deze	punten	gelijk	kunnen	worden	opgepakt.	Veranderende	opvattingen	in	de	maatschappij,	zoals	

in	de	relatie	hulpvragen	en	hulpverlener	en	ten	aanzien	van	het	betalen	van	eigen	bijdragen	in	de	zorg,	is	terug	te	zien	in	de	aard	

van	de	klachten.	Klachten	in	de	categorie	bejegening	ontstaan	bijvoorbeeld	doordat	de	hulpverlener	nog	niet	altijd	uitgaat	van	een	

gelijkwaardige	relatie	en	de	autonomie	van	de	patiënt.	De	eigen	bijdrage	leidt	tot	klachten	als	de	patiënt	daarvan	niet	op	de	hoogte	

was	of	niet	tevreden	is	met	een	prestatie.	In	2015	zijn	er	3	klachten	ingediend	bij	het	Regionale	Tuchtcollege	waarvan	2	inmiddels	

niet	ontvankelijk	zijn	verklaard	en	een	nog	geen	uitspraak	kent.		

KLACHTINFORMATIE
SGE heeft een kwaliteitssysteem voor alle disciplines. De primaire processen, ondersteunende processen en protocollen zijn vastge-

legd in een kwaliteitshandboek (Webiso). Uitkomsten van zorg- en dienstverlening worden op de betreffende niveaus in de organisa-

tie systematisch vastgelegd, besproken en opgevolgd.
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CIJFERS

Activa
Materiële	vaste	activa
Financiële	vaste	activa
Voorraden
Debiteuren
Overige	vorderingen	en	transitoria
Liquide	middelen

Totaal activa

Passiva
Egalisatiereserve
Voorzieningen
Langlopende	schulden
Kortlopende	schulden

Totaal passiva

Baten 
       
Hulpverlening
Gezz,	ketenzorgtarieven
Participanten		
Overige	baten			

Totaal	baten

31 december 2015

8.246.235
393.001
659.199

2.119.825
959.862

	3.065.779	

15.443.901

4.177.598
	747.139	

3.824.094
6.695.070

15.443.901

	

Boekjaar 2015

	17.905.453	
	2.405.792	

	523.071	
	568.180	

21.402.496

31 december 2014

7.838.014
321.001
807.945

2.288.416
647.232

	2.623.099	

14.525.707

3.868.827
	591.264	

4.396.908
5.668.708

14.525.707

	

Boekjaar 2014

17.657.964
2.258.547

496.328
420.336

20.833.174

Personeelskosten
Huisvestingskosten		
ICT	kosten
Praktijkkosten			
Organisatiekosten													

Totaal lasten

Resultaten uit gewone bedrijfsvoering	
Financiële	baten	en	lasten			
Baten	en	lasten	voorgaande	jaren							

Resultaat

	15.677.328	
	3.018.435	
	1.341.162	

	352.815	
	1.198.056	

21.587.796

-185.300
10.909

483.162

308.771

14.678.908
2.879.999
1.416.704

323.371
1.933.491

21.232.473

-399.299
-11.963
632.139

220.877

Aantal	medewerkers		 	 	 	 340	(incl	stagiaires)

Aantallen (ruim 80.000 patiënten)	 	
Verrichtingen	fysiotherapie	 			 	 	 										60000	 	
Verrichtingen	huisartsen	 		 	 	 								705000	
Voorschriften	apothekers	 		 	 	 								891000	
Verrichtingen	psycholoog	 						 	 	 												7300	

Aantal	DBC	ketenzorg	DM	 	 	 	 											2.573	
Aantal	DBC	ketenzorg	COPD	 	 	 							 														529	
Aantal		DBC	ketenzorgCVRM		 	 	 											6.381	
Aantal	DBC	ketenzorg	ggz	 	 	 	 											1.115	
Aantal	DBC	ketenzorg	kwetsbare	ouderen	 	 											1.210	
	 					
Totaal geïncludeerde patiënten                           11.807 
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WAAR WIJ VOOR STAAN
“SGE zet zich in voor een duurzaam gezonde wijk”

Gezond

Wijkgericht
Efficiënt

Slim

Vertrouwen

Samenwerken
Loyaliteit

Participatie
Betrokkenheid

Kracht

Zelfredzaam

Regie
E-health

M-health

Innovatie

Formeel

Open

Vrijwilligers

Mantelzorgers

Openheid

Communicatie	

Ondernemerschap

	 Aanpassingsvermogen

Specialisatie

	Informeren		

		Ontmoeten	

Welzijn

Zorgprogramma’s

Online	diensten

Cliënten

Patiënten

Contact

Dichtbij

Laagdrempelig

Persoonlijk
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Meer	informatie	over	SGE	en	haar	gezondheidscentra?	

Kijk	op	www.sge.nl	of	neem	contact	op	via:

T 040-711 60 00 

E info@sge.nl  

Tekst:	Marleen	de	Jonge,	KLIP	communicatie	-	Fotografie:	Tom	van	Limpt	Fotografie	
Opmaak	&	eindredactie:	Ilse	Willemsen-van	Maasakkers

www.sge.nl

ONZE DEUR STAAT OPEN


