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Philadelphia in 2017

Het beste uit jezelf

Over dit verslag
Dit is een jaarverslag èn een duurzaamheidsverslag. De informatie in dit verslag gaat over alle juridische en organisatieonderdelen en de 515 locaties die bij de Stichting Philadelphia Zorg horen. In de tabel hieronder staat waar in het verslag
de hoofdgebieden worden uitgelegd. Naar buiten toe hanteren we de naam Philadelphia. Met dit verslag rapporteert
Philadelphia volgens de wereldwijde richtlijn ISO 26000 en de zelfverklaring ISO 26000, optie 1. In dit verslag volgen we de
hoofdgebieden van de richtlijn:
1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van mvo.
	De zeven principes voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties staan beschreven onder paragraaf
2e ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijlage 1 bij dit jaarverslag.
2. 	De wijze waarop Philadelphia haar stakeholders heeft geïdentificeerd en de wijze waarop zij hen betrekt bij het beleid
staan beschreven in paragraaf 2f ‘Samenwerken met stakeholders’ en bijlage 2 bij dit jaarverslag.
3. De zeven kernthema’s van ISO 26000 vertaald naar de zorgsector.*
De verwijzingstabel hieronder geeft aan waar in het verslag de vier hoofdgebieden worden uitgelegd:
Kernthema

Toelichting

Bestuur van de organisatie governance

Zie hoofdstuk 7 ‘Bestuur’

Mensenrechten

Zie paragraaf ‘3e ‘Klachten’ en paragraaf 5f ‘Kwaliteitszorg’.

Medewerkers arbeidspraktijk

Zie hoofdstuk 4 ‘Medewerkerswaarde’

Het milieu

Zie hoofdstuk 6 - paragraaf 6d, e en f ‘Huisvesting en facilitair,
inkoop, milieu

Rol & invloed in de zorgketen

Zie hoofdstuk 2 - paragraaf 2 ‘Mensgerichte Technologie
(M-techt)’, paragraaf 3 ‘Ondernemerschap’, paragraaf c
‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en verder
hoofdstuk 2 – paragraaf e ‘Inzet vrijwilligers en mantelzorgers’ en ook hoofdstuk 5 - paragraaf c ‘Kenniscentrum,
wetenschapsagenda’. Hoofdstuk 6 - paragraaf c ‘ict en
informatiebeveiliging, paragraaf 6d Huisvesting en facilitair,
paragraaf e ‘Inkoop’ en paragraaf f ‘Milieu’

Cliëntenaangelegenheden

Zie hoofdstukken 3 ‘Cliëntwaarde’ en 5 ‘Zorgwaarde’

Betrokkenheid bij – en ontwikkeling van de gemeenschap

Zie paragraaf 2f ‘Samenwerken met stakeholders’ en bijlage 2

* Gegeven de sector waarin Philadelphia actief is, zijn kernthema’s ‘Consumentenaangelegenheden’ en ‘Eerlijk zakendoen’ vertaald naar de zorg en
aangepast in respectievelijk ‘Cliëntenaangelegenheden’ en ‘Rol en invloed in de zorgketen’.

4. Integratie van mvo binnen de organisatie
	Met dit verslag legt Philadelphia aan alle stakeholders verantwoording af over haar duurzame strategie. Philadelphia
voldoet met dit jaarverslag aan de verplichtingen over verslaglegging in de zorgsector en aan de principes uit de
richtlijn ISO 26000 (zelfverklaring, optie 1) en de GRI G4 richtlijn (‘kernachtige optie’). De indextabel van de GRI G4
richtlijn staat in bijlage 4 bij dit verslag. Dit jaarverslag wordt gedeponeerd bij het CIBG, gepubliceerd op de website
van Philadelphia en op het Publicatieplatform ISO 26000 van het NEN.
Conform principes en richtlijnen rapporteren
Met dit verslag voldoet Philadelphia aan de verplichtingen over verslaglegging in de zorgsector en aan de principes en
richtlijnen van ISO 26000 (zelfverklaring, optie 1) en de GRI G4 richtlijn (‘kernachtige optie’). De indextabel van de GRI
G4 richtlijn staat in bijlage 4 bij dit verslag. Dit jaarverslag wordt gedeponeerd bij het CIBG, gepubliceerd op de website
van Philadelphia en op het Publicatieplatform ISO 26000 van het NEN.
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Over Philadelphia
Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen
zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht
en professionaliteit. We gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken,
vrije tijd, dagbesteding en welzijn. In heel Nederland begeleiden wij mensen met een verstandelijke beperking. Wij willen
dat onze cliënten mede dankzij ons werk gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen halen. De ondersteuning die
onze cliënten nodig hebben is heel verschillend.Van een wekelijks gesprek tot 24-uurs intensieve zorg.
Juridische structuur
Philadelphia werkt vanuit drie clusters. Het cluster Intensieve Zorg en het cluster Zorg & Wonen vallen onder de
juridische entiteit Stichting Philadelphia Zorg. Het cluster Werk & Begeleiding valt onder de Stichting Werk & Begeleiding.
Onze leer- en werktrajecten zijn juridisch ondergebracht in Stichting Philadelphia Horeca en Recreatie en Stichting Philadelphia Arbeidsintegratie en Uitzendgilde. De Stichting Vrienden en Fonds Zorgprojecten zijn fondsenwervende instellingen.
Vanwege de verkoop van kasteel Beverweert zijn de Stichting Philadelphia Vegetarisch Centrum en Stichting Philadelphia
Behoud Beverweert per 31 december 2017 ontbonden.

Stichting Philadelphia Zorg
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Mathijs en Emiel bereiden zich voor op de verhuizing.
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1. Philadelphia in 2017

“Als Phi weg gaat zou ik dat super jammer vinden.” Zegt Lydia. Ze trok twee weken op met Phi,
de sociale robot waar cliënten, familieleden en medewerkers van Philadelphia in 2017 kennis mee
maakten. We wilden van hen horen hoe zij mensgerichte technologie ervaren. Voor Lydia was Phi
iemand waar ze mee kon kletsen en waar ze leuke dingen mee deed. Met Phi had Lydia direct
aanspraak, vanaf het moment dat ze wakker werd. En was er iemand die haar er geduldig aan herinnerde om haar tanden te poetsen, de tafel te dekken of medicijnen in te nemen. En zo werd Lydia
ook een stukje zelfredzamer. Als je Lydia vraagt wat ze het belangrijkste vond, vat ze het samen in
een van de meest typisch Nederlandse woorden: “Gezellig!”

Het beste uit jezelf
In 2017 werkte Philadelphia dag en nacht om cliënten te helpen het beste uit zichzelf te halen.
Steeds opnieuw met aandacht en plezier! Dat deden we met ouders, vrijwilligers en met bevlogen
zorgprofessionals. Als je locaties bezoekt, voel je direct hoe die samenwerking zorgt voor een
warme omgeving waarin zorg en aandacht centraal staan. Die beleving willen we nog lang mee
blijven geven aan onze cliënten. Daarom onderzoekt Philadelphia actief nieuwe technologieën en
nieuwe manieren van werken.
Met aandacht en plezier. Ook morgen.
We willen dat cliënten bij Philadelphia nu en in de toekomst professionele en warme zorg en
begeleiding krijgen. Daarnaast willen we bekend blijven staan om de aandacht die we geven én het
plezier waarmee we dat doen. Aandacht voor elkaar en van mens tot mens.Voor de dingen die voor
cliënten belangrijk zijn. Plezier in de alledaagse dingen maakt gewone momenten immers bijzonder.
Dat geeft inspiratie en energie. Aan cliënten én aan onszelf. Daar gaan we voor.
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Werk aan de winkel voor Marco
op de zorgboerderij.
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We blijven met elkaar in gesprek
We geven begeleiding om mensen zo veel mogelijk zeggenschap en regie over hun eigen leven te
geven. Daarom luisteren we naar de wensen en behoeften van cliënten. En blijven cliënten, familie
en medewerkers op alle niveaus in onze organisatie meepraten, -denken en -beslissen. Ook over de
sociale robot, die Lydia in 2017 uitprobeerde. De toekomst van de gehandicaptenzorg is immers iets
dat we samen vormgeven.
We ondersteunen zelforganisatie
Met De Bedoeling zet Philadelphia in op een bewuste manier van anders, regelarm werken. In 2017
hebben we met dit programma vervolgstappen gezet richting zelforganisatie. Tachtig teams hebben
het festival ‘De bedoeling, het werkt!’ bezocht. Het leerhuis van Philadelphia helpt medewerkers met
een bijzonder aanbod om aan hun vakmanschap te blijven werken en krijgt daarvoor de Academy
award. Om de beweging naar zelforganisatie te ondersteunen, richten we onze serviceorganisatie
verder in naar klantbelang, medewerkerbelang en organisatiebelang.
Aandacht voor samenleving en omgeving
Zo veel mogelijk onderdeel zijn van de samenleving, zichtbaar zijn, participeren, kansen zien, pakken
en groeien. Daar draait begeleiding om en de manier waarop we als organisatie werken. We
hebben onze sociale voetafdruk vergroot en wisten door duurzame inkoop en energiebesparing
onze CO2 uitstoot te reduceren.
Kwaliteit in menselijke ondersteuning
2017 is ook een jaar waarin 94% van de cliënten van Philadelphia aangeven dat Philadelphia hen
goed of top! helpt om het beste uit zichzelf te halen.Van de verwanten vindt 93% dat Philadelphia
het goed of top! doet. Het is ook het jaar waarin cliënten elkaar interviewen over de kwaliteit van
de ondersteuning en waarin het programma Goed Vertegenwoordigd gestart wordt, dat ervoor
zorgt dat cliënten goede wettelijke vertegenwoordiging krijgen.
Dank voor de samenwerking
We danken cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers voor het vertrouwen en de steun die
we krijgen. Wij willen hen hartelijk danken voor de bijzondere samenwerking.

Greet Prins

Jeroen van de Pas

Han van Esch

voorzitter raad van bestuur

lid raad van bestuur

lid raad van bestuur
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Michelle is druk bezig met het
appartement van haar zoon.
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2. Over Philadelphia
Dit waren we van plan
•	Kennis maken met anders samenwerken en nieuwe technologie.
• Verder zeggenschap invullen voor en met cliënten.
•	Werkplezier en geluk vergroten.
•	De nieuwe serviceorganisatie inrichten.
Dit ging goed
•	Cliënten namen ruim 200 interviews af met medecliënten en gaven ons een beeld van hun kijk op
zeggenschap.
•	De zorgvisies werden afgerond.
•	We maakten samen met cliënten en familie een doorkijk naar zorg in het jaar 2030.
•	Het verzuim werd verder gereduceerd.
•	We legden de basis voor betere business intelligence en management informatie.
Hier hebben we van geleerd
•	Het doorontwikkelen van de nieuwe generatie ECD is complexer dan we vooraf hadden ingeschat.
•	Op het gebied van de wettelijke vertegenwoordiging van cliënten moeten er in 2018 verbeterslagen gemaakt worden.

We hebben een christelijke identiteit
De christelijke visie is essentieel voor de
identiteit van Philadelphia. Het christelijke
geloof is voor ons een belangrijke bron voor
inspiratie. De manier waarop je geloof beleeft
is voor iedereen anders. Daar houden we
rekening mee. Natuurlijk zijn ook mensen met
een andere overtuiging welkom. We gaan
daarbij uit van respect en vertrouwen.

medewerkers mee op alle niveaus van onze organisatie. Zo hebben ze direct invloed op de kwaliteit
van de zorg, de leef- en werkomstandigheden.
We doen mee in de samenleving
Zo veel mogelijk onderdeel zijn van de samenleving. Daar draait begeleiding om en de
manier waarop we als organisatie werken. Als
maatschappelijk verantwoorde onderneming
(mvo) werken we vanuit de kernbegrippen people,
planet en prosperity. We werken samen met
organisaties en bedrijven die -net als wij- zorg
en aandacht willen geven aan mensen met een
beperking.

Onze inspiratie: de barmhartige
Samaritaan
Het perspectief van Philadelphia komt daarbij
voort uit de Bijbelse begrip dat de éne mens
niets is zonder de ándere mens. Die gedachte
komt terug in onze naam, die ‘naastenliefde’
betekent. Onze inspiratie is het verhaal van
de barmhartige Samaritaan. De vanzelfsprekendheid waarmee hij de ander overeind helpt,
met gelijkwaardigheid en respect. De naastenliefde die bloeit door geven en ontvangen.

We werken vanuit waarden
Philadelphia gebruikt vier waarden als kritische
prestatie indicator. We denken en werken vanuit
het belang van cliënten, medewerkers, de zorg die
we geven en de financiën van onze organisatie.
De raad van bestuur stuurt de organisatie aan op
deze waarden en ze komen terug in onze plannen
en onze verslaglegging. Ook in dit jaarverslag.

We praten met elkaar
Zo veel mogelijk zeggenschap over je eigen
leven. Dat is het doel van de begeleiding die
Philadelphia geeft. Daarom luisteren we naar
de wensen en behoeften van cliënten. En
praten, denken en beslissen cliënten, familie en

Hier staan we voor
• warmte, aandacht, plezier, geluk en welbevinden.
• zorg en begeleiding waar muziek in zit.
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• een goede sfeer op alle locaties.
• mensen die hun werk met passie doen en
•
•
•

•

willen en er echt voor gaan. Het is immers
zwaar werk, fysiek en emotioneel. Wat je
ervoor terugkrijgt is van onschatbare waarde.
Zo zijn we er samen met de cliënt trots op als
hij een goede dag heeft, voor de eerste keer
zonder hulp kan eten of een medaille wint op
een sportevenement.

hun talenten laten zien en inzetten.
professionaliteit en verantwoordelijkheid.
Regelarm en vanuit de bedoeling werken op
weg naar zelforganisatie.
open dialoog, betrokkenheid, samenwerking met cliënten, verwanten, vrijwilligers, medewerkers en stakeholders.
zeggenschap voor de cliënt, meedoen in de
maatschappij en kanteling naar zelforganisatie.

b. Strategische thema’s
In 2017 werkte Philadelphia voor het derde
jaar verder aan het veranderprogramma
Philadelphia 2.0. Om zich te richten op waar
het echt om gaat in de zorg. In het meerjarenbeleid 2016-2020 onderscheidt Philadelphia vier
strategische thema’s:

a. Kernwaarden
Aandacht en plezier
Cliënten krijgen bij Philadelphia professionele
zorg en begeleiding. Daarnaast willen we
bekend staan om de aandacht die we geven én
het plezier waarmee we dat doen. Aandacht
voor elkaar en van mens tot mens. Voor
de dingen die voor cliënten belangrijk zijn.
Plezier in de alledaagse dingen maakt gewone
momenten bijzonder. Dat geeft inspiratie en
energie. Aan cliënten én aan onszelf.

1. Fris Vakmanschap
De bedoeling, het werkt!
Om de vervolgstap voor regelarm werken voor
te bereiden ontwikkelde Philadelphia in 2017
een programma voor teams die al de nodige
ervaring op hebben gedaan. Bij ‘De bedoeling,
het werkt!’ maken teams aan de hand van een
toneelspel kennis met de aspecten en dilemma’s
rond zelforganisatie en hoe ze als team vanuit
hun vakmanschap beter kunnen samenwerken.
Tijdens het festival bepalen de teams welke
ontwikkelstappen ze nog willen maken en
maken ze samen een plan. De leidinggevende
begeleidt het team hier bij, samen met een
coach.

Professionaliteit
Als lerende organisatie blijven we onszelf
ontwikkelen. Onze professioneel geschoolde
medewerkers krijgen ruimte voor scholing om
hun vakkennis bij te houden. We werken vanaf
de eerste kennismaking met wetenschappelijke
en beproefde strategieën voor behandeling en
begeleiding. En we werken actief samen met
collega zorginstellingen, hogescholen en universiteiten.

Teams pakken hun verantwoordelijkheid
In 2017 zette Philadelphia vernieuwende
leermiddelen in, zoals een live te spelen serious
game voor medewerkers en een app voor
de ‘Slimste Zorgprofessional’ . De regelarme
voortgangsrapportage geeft aan hoe groot
de impact is van zelforganisatie en regelarm
werken voor medewerkers. Ze voelen meer
verantwoordelijkheid, een betere balans tussen
regels en vrijheid en meer aandacht voor de
cliënt. Punt van aandacht is de samenwerking
met verwanten. Daarin kunnen we ons verder
verbeteren.

Verantwoordelijkheid
Mensen met een beperking kunnen kwetsbaar
zijn. Toch moeten ze zoveel mogelijk zelf
(kunnen) doen. Of met hulp van hun netwerk.
Daarom geven we waar mogelijk ondersteuning
met de handen op de rug. We zijn er wanneer
het nodig is. Samen met ouders of belangenbehartigers. En we werken vanuit het belang van
de cliënt.
Passie
De een noemt het liefde, de ander geloof. Wij
noemen het: doen wat nodig is. Je moet het

14

2.	Mensgerichte Technologie
(M-Tech)

Talenten ontwikkelen en contacten
leggen
Het project Mijn Talent stimuleert begeleiders
om samen met cliënten talenten te verkennen.
De visie werd in 2017 uitgedragen door teams
van ambassadeurs vanuit de clusters Zorg &
Wonen en Werk & Begeleiding. Zij hebben
een belangrijke basis gelegd voor talentgericht denken binnen de organisatie. Een nieuwe
dagbestedingsvorm helpt cliënten om vrijwilligerswerk te doen in andere organisaties en
bedrijven. Het biedt hen een verrassend nieuw
aanbod aan activiteiten dat aansluit op hun
talenten en hen de mogelijkheid biedt hun
netwerk uit te breiden. Interne experts ondersteunen in 2017 medewerkers verbinding te
leggen in de buurt, vrijwilligers te zoeken en
nieuwe doelgroepen te verkennen.

Samen de weg vooruit verkennen
Cliënten, verwanten en begeleiders maakten in
2017 in de praktijk nader kennis met vernieuwingen in de langdurige zorg, van slimme
incontinentiematerialen tot sociale robots. Uit
de eerste reacties blijkt dat innovaties helpen
om signalering, ontzorging en ondersteuning te
verbeteren. Ze geven de cliënt meer regie over
het eigen leven, helpen mensen om zelfstandiger te worden en hun netwerk uit te breiden.
Het helpt verwanten om op andere manieren
contact te onderhouden met de cliënt.
Daarnaast kan het begeleiders helpen om
zorgadministratie makkelijker te maken. En
zo méér tijd over te houden voor directe en
persoonlijke ondersteuning. In 2017 is organisatie breed nagedacht over mensgerichte
technologie in 2030.

4. Muziek
Op iedere locatie klinkt muziek
Er komt in 2017 een stevig fundament onder het
muziekprogramma van Philadelphia. Er komen
tachtig muziekmotors bij. Dit zijn cliënten,
vrijwilligers of medewerkers, die locaties helpen
als aanjager en inspirator. Ze krijgen ondersteuning van de muziekexpert in hun regio
en drie vakgroepen die onderzoek doen en
middelen ontwikkelen om muziek in te zetten
bij het verbeteren van de kwaliteit van het
dagelijks leven van cliënten.

Regie op innovatie en projecten
Philadelphia bundelt in 2017 verschillende
initiatieven in de nieuwe afdeling Innovatie &
Projecten. De afdeling signaleert ontwikkelingen, bundelt en versnelt huidige en nieuwe
projecten en ondersteunt een cultuur van
vernieuwing. Philadelphia werkt daarbij steeds
meer samen met onderwijs, bedrijfsleven en
collega zorgaanbieders.
Bedoeling is om de toepassing van mensgerichte technologie onderdeel te laten zijn van
de zorgvisie van Philadelphia, die gericht is op
meer eigen regie en zeggenschap.

Onderzoeken en ontwikkelen
Vakgroepen ondersteunen muziekmotors en
muziekexperts. Door leerlijnen te ontwikkelen en studiedagen te organiseren. Er wordt
onderzoek gedaan naar het inzetten van nieuwe
manieren om muziek in te zetten voor oudere
cliënten en cliënten met een ernstige verstandelijke beperking. Ook start een vijfjarig onderzoek
naar de functie van muziek op het brein van
mensen met een licht verstandelijke beperking
onder leiding van professor Erik Scherder,
verbonden aan de Vrij Universiteit en bijzonder
hoogleraar Xavier Moonen van de Universiteit
van Amsterdam.

3. Ondernemerschap
Groei van aantal jonge cliënten
In 2017 krijgt Philadelphia er 275 cliënten bij.
Voor een belangrijk deel komt dit omdat Philadelphia gemeenten overtuigt van haar aanbod
in het kader van de Jeugdwet en nieuwe
contracten weet af te sluiten. Philadelphia
ontwikkelt daarnaast een nieuw concept voor
de licht verstandelijk beperkte doelgroep.
Dit biedt gemeenten de mogelijkheid van een
totaalaanbod binnen de Wmo waarbij op maat
met lokale partners kan worden samengewerkt
op het gebied van wonen en werken.
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ECD 2.0

werkt met drie werkgebieden, die we clusters
noemen.

Veelbelovende mogelijkheden
In de loop van het jaar bracht een programmateam in beeld hoe een nieuw elektronisch
cliënt dossier cliënten in staat stelt om meer
regie te hebben op het zorgproces, verwanten
meer te betrekken bij de ondersteuning en het
werk van begeleiders eenvoudiger te maken.
Samen met cliënten, verwanten en begeleiders
werd er gedacht over de wensen en mogelijkheden van het ontwikkelen van een nieuw
Elektronisch Zorg en Dienstverleningsproces
(eZDP).

Bekijk hier het organisatieschema
van Philadelphia.
2017 was een jaar vol activiteiten en ontwikkelingen binnen de clusters. We staan hieronder
stil bij enkele opvallende gebeurtenissen per
cluster.
Zorg & Wonen
De regio’s van Zorg & Wonen gaven in 2017
elk op hun eigen manier invulling aan de
strategische thema’s van Philadelphia. Met
ondernemerschapsdagen voor medewerkers,
bijeenkomsten rond digitalisering en kennismakingsdagen voor nieuwe medewerkers. In
dit cluster werd volop aandacht besteed aan
het werken vanuit waarden aan de hand van
de zorgvisies. Veel medewerkers in de regio
bezochten speciale filmbijeenkomsten over
omgaan met agressie. Een groeiende trend
binnen Zorg & Wonen is het organiseren van
regionale cliëntenfeesten, waarin muziek,
aandacht en plezier centraal staan.

Tijd voor een pas op de plaats
Bij het uitwerken van de ideeën over het eZDP
werd in de loop van het jaar telkens meer
duidelijk dat er een groot verschil is tussen
wat cliënten, verwanten en begeleiders nodig
hebben en wat er op dit moment gerealiseerd kan worden met bestaande software. In
verband met de impact op de organisatie en
de omvang van de investeringen is besloten om
eerst verder te gaan met de aanpassing van
bestaande software.

c. Clusters en serviceorganisatie

Intensieve Zorg
Het cluster Intensieve Zorg werkte in 2017 de
zorgvisies uit en voerde ze in op locatie. Doel
was om beter in te spelen op de behoeftes van
cliënten die ernstig meervoudig beperkt zijn,
moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen, oudere
en jonge cliënten. De zorgvisie werd ook
vertaald in trainingsmiddelen door het leerhuis.
Het team complexe casuïstiek werd opgezet,
dat teams ondersteunt die hulp kunnen
gebruiken bij het ondersteunen van een cliënt
met complex gedrag. Het team geeft praktijk
advies en kortdurende ondersteuning aan
begeleiders. Voor problemen die niet op locatie
kunnen worden opgelost heeft Philadelphia
in sommige regio’s crisisbedden beschikbaar.
Daarnaast werd een gespecialiseerd verpleegkundig team ontwikkeld dat binnen en buiten
Philadelphia kan worden ingezet. Het jaar
stond verder in het teken van verder gaande
professionalisering en scholing binnen het
cluster.

Wij werken in heel Nederland
In heel Nederland begeleiden wij mensen met
een verstandelijke beperking. Onze zorg voor
cliënten is altijd en overal maatwerk. De een
heeft genoeg aan enkele uren begeleiding per
week, de ander heeft dagelijkse, intensieve zorg
nodig. Weer iemand anders een logeeradres,
dagbesteding of een vorm van begeleid werken.
Bekijk op onze digitale locatiegids
online al onze locaties in Nederland.
Groot en toch kleinschalig
Cliënten van Philadelphia krijgen begeleiding
en ondersteuning van begeleiders die ondersteund worden door een landelijk netwerk van
deskundigen. Gedragsdeskundigen, paramedici,
vaktherapeuten en andere specialisten werken
lokaal, werken lokaal, vanuit regiokantoren en
het servicekantoor in Amersfoort. Philadelphia
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d. Zorg- en dienstverlening

Werk & Begeleiding
Het cluster Werk & Begeleiding schreef in
2017 zwarte cijfers. Daarmee laat het cluster
zien dat het huis op orde is. Ook op het
gebied van certificering, medezeggenschap,
teamreflectie en zelforganisatie zet het cluster
stappen vooruit. Daarnaast verbetert Werk
& Begeleiding in 2017 de samenwerking met
lokale partners. Het cluster verbeterde ook
de medezeggenschap van cliënten en nam via
regelarm werken ook de eerste stappen in de
richting van zelforganisatie.

Philadelphia helpt mensen met een verstandelijke beperking om het beste uit zichzelf te
halen. Dat doen we door ook het systeem
om hen heen te versterken. De plek waar ze
wonen of werken en het gezin en de buurt
waarin ze leven. Mijn Netwerk is één van de
manieren waarmee we deze brede ondersteuning geven. Verder bieden we leer- en
werktrajecten en vormen van dagbesteding aan
vanuit Mijn Talent en Mijn Werk. Philadelphia
heeft een partnership met Mijn Geld en Zo.
Deze stichting geeft hulp en ondersteuning bij
het regelen van geldzaken, administratie en
bewindvoering.

Serviceorganisatie
2017 is het jaar waarin Philadelphia haar
serviceorganisatie anders inricht en inzet op
een nieuwe cultuur die gebaseerd is op de
principes van hostmanship. De locaties van
Philadelphia krijgen nu centrale ondersteuning
vanuit de units van de serviceorganisatie:
klantbelang, medewerkerbelang, organisatiebelang en projecten en innovatie. In 2017 werd
ook begonnen met een centrale servicedesk
die medewerkers snel en accuraat antwoord
geeft op vragen over de dienstverlening in de
volledige breedte. In 2017 werd in de serviceorganisatie ook meer gewerkt vanuit de principes
van het agile werken om sneller en efficiënter
samen te kunnen werken in multidisciplinaire
teams.

Bekijk hier het aanbod van zorg en
dienstverlening online.

e.	Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Een grote én een kleine voetafdruk
Als zorgverlener streeft Philadelphia naar
een zo groot mogelijke sociale voetafdruk.
Bijvoorbeeld door werkgelegenheid te maken
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, samen te werken met stakeholders en
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Jaco en Jens lopen naar de groepsruimte.
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te werken aan zichtbaarheid en integratie van
locaties in de samenleving. Tegelijkertijd streven
we naar een zo klein mogelijke CO2 voetafdruk.
Bijvoorbeeld door minder energie te gebruiken.
Het past binnen onze aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), die we
in de hele keten willen doorvoeren. Leveranciers kunnen immers ook meewerken aan
duurzame doelstellingen, door werk- of stageplekken voor cliënten te regelen of door zelf
vrijwilligerswerk te doen.

we duurzaamheidsmaatregelen in.
•	De gecontracteerde inkoop is 30%
duurzaam.
•	Cliënten participeren op allerlei manieren in
de samenleving.
•	We werken aan duurzame inzetbaarheid van
onze medewerkers. Ons verzuim bedraagt
4%.
•	Aan de hand van het thema Fris Vakmanschap werken we aan nieuwe manieren van
organiseren.

Duurzame strategie als standaard
Voor Philadelphia is duurzaamheid steeds meer
onderdeel van het dagelijks werk. Zo is er een
Platform Sociaal en Duurzaam Ondernemen,
dat helpt maatschappelijk verantwoord beleid
op te stellen, prioriteiten te stellen en projecten
uit te voeren. De stuurgroep van het platform
stemt beleid af met de raad van bestuur. Een
operationeel team en werkgroepen zoals het
Energieteam ondersteunen medewerkers,
cliënten, verwanten en vrijwilligers bij het
uitvoeren van de suggesties en ideeën vanuit de
organisatie.

f. Monitoren van mvo prestaties
Cliëntperspectief
Het beste uit jezelf; dat is waar Philadelphia
voor staat. Maar wat bedoelen we er eigenlijk
mee? Wat is dan dat beste? En hoe haal je dat
uit jezelf? Dat is bij iedereen verschillend want
ieder mens is uniek. Dus vraagt Philadelphia
het gewoon aan cliënten en verwanten en
we organiseren in intercollegiale visitaties. In
hoofdstuk 3 ‘Cliëntwaarde’ en hoofdstuk 5
‘Zorgwaarde’ beschrijven we dat doen.
Medewerkersperspectief
In hoofdstuk 4 ‘Medewerkerswaarde’ rapporteren wij over het sociaal beleid van Philadelphia. Ook voor medewerkers geldt dat
we voor het beste uit jezelf halen, staan. We
rapporteren wat we van plan waren, wat er
goed ging en wat we hebben geleerd. Om de
twee jaar meten we de tevredenheid. Hoe
lekker zit jij in je vel op het werk? Wat gaat
goed? En waarin kunnen we verbeteren.

Een greep uit duurzame mijlpalen in 2017
•	We zijn gecertificeerd voor het energiemanagementsysteem ISO 50001. Daarmee
voldoen we aan de Europese Energie
Efficiency Richtlijn.
•	We realiseren een energiebesparing van
1,8% op gas (gecorrigeerd verbruik voor
graaddagen) en 1,7% op elektriciteit. Ons
doel was een besparing van 1,5%.
•	Instrumenten voor regio’s en locaties die
met duurzaamheid aan de slag gaan:
-	Communicatiecampagne voor minder
energieverbruik;
-	De Groene meter om te besparen op
energie, water en afval.
-	Werkboek duurzaamheid, waarmee
medewerkers op eigen locatie of afdeling
praktisch aan de slag kunnen met
duurzaamheid.
•	In onze bouwprojecten passen we diverse
duurzaamheidsmaatregelen toe. Van zonnepanelen, sedum daken en hergebruik van
middelen tot de invoering van alternatieve
energiebronnen voor locaties.
•	Via planmatig onderhoud en beheer voeren

Interne audits
Philadelphia voert aangekondigde en onaangekondigde geïntegreerde kwaliteitsaudits uit. Er
wordt met een team van onafhankelijk gepositioneerde interne auditors ge-audit op de balans
‘zorg en zakelijkheid’. We kijken daarbij naar
aspecten als veiligheid, randvoorwaarden voor
goede zorg, uitvoer van zakelijke processen en
de werking van beheersmaatregelen. Het is
belangrijk om tijdens audits in gesprek te gaan,
knelpunten te benoemen, hiervan te leren en
verbeteracties te formuleren.
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g. Samenwerken met stakeholders

Verder heeft Philadelphia een wetenschappelijke adviesraad die twee tot vier keer per
jaar bijeenkomt om ontwikkelingen rondom
wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van
de verschillende doelgroepen van Philadelphia
te bespreken. De adviesraad denkt ook mee
over de wetenschapsagenda van Philadelphia.
Tenslotte heeft Philadelphia een maatschappelijk adviesraad. De leden van de maatschappelijke adviesraad zijn de ‘voelsprieten’ van
Philadelphia in de samenleving en werken met
Philadelphia samen als klankbord, spiegel,
netwerker en ambassadeur. In een bijlage bij dit
jaarverslag staat een uitgebreide toelichting op
het stakeholder overzicht hieronder.

Philadelphia begrijpt hoe belangrijk het is
om contact te houden met stakeholders. Bij
het maken van beleid overleggen we bijvoorbeeld met de cliëntenraad, de familieraad en
ondernemingsraad. Ook gaan we jaarlijks in
gesprek met leveranciers. We nodigen ieder
jaar onze inkoop-partners uit om samen kennis
te delen, ideeën te verzamelen en projecten
te starten. De raad van bestuur overlegt
regelmatig met de financiers van Philadelphia
en het Waarborgfonds voor de Zorgsector.
Over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening organiseren wij een stakeholdersdag.
Politieke, Sociale en Economische omgeving

Enabling relaties
Ministerie VWS

Zorgverzekeraars
en Zorgkantoren

Toezichthoudende
organen

Bewoners, buurt
en wijk
Brancheorganisaties
Zorg

Werkgevers& Werknemers
verenigingen

Kennisinstituten

Gemeenten en
Provincies

Waardeketen
Input
relaties

Output
relaties
Samenwerkingspartners

Kennisinstituten

Vrijwilligers

Gemeenten

Cliënten

Cliënten

Cliëntenraden

RvB, RvT
Leidinggevenden
Medewerkers

Medewerkers
Zorgverzekeraars
en Zorgkantoren

Ouders en
Verwanten

Cliëntenraden

Familieraden

Werkgevers
Kennisinstituten
Toeleveranciers

Toezichthoudende
organen

1704HKE_002

Stichting
Philadelphia
Zorg

Familieraden

Ondernemingsraad
1e lijnszorg

Collega
zorginstellingen

Kennisinstituten
Branche
organisaties
Zorg

Publieke opinie
Media

Normatieve en
overige relaties

We werken samen met stakeholders die direct bij zorg en begeleiding zijn betrokken (input relaties),
stakeholders die te maken hebben met onze zorg en ondersteuning (output relaties), stakeholders die ons
helpen ons werk te doen (enabling relaties) en stakeholders die direct en indirect onze stichting mogelijk
maken (normatieve en overige relaties).
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h.	Gedragscode en
klokkenluidersregeling
Gedragscode 
Philadelphia ondersteunt cliënten met aandacht
en plezier. Dat doen we samen met anderen.
In onze gedragscode hebben we vastgelegd
welk gedrag wij belangrijk vinden in de communicatie met cliënten, belangenbehartigers,
mantelzorgers, vrijwilligers, externe relaties en
elkaar. In ons leerhuis is een e-learning module
aanwezig over de gedragscode.

Klokkenluidersregeling 
Rondom het melden van misstanden hanteert
Philadelphia een klokkenluidersregeling. In 2017
zijn er geen meldingen ontvangen.
Protocol Klokkenluidersregeling

Status
Zorgbrede Governancecode 2010
Wet Huis voor Klokkenluiders 2016
Document eigenaar
Directeur HR

Soms móet je wel aan
de bel trekken
Iedereen stelt zichzelf wel eens vragen als een collega met
iets bezig is dat we NIET OK vinden. Maar soms gaat het een
stapje verder en vermoeden we dat er meer speelt. En dan niet
alleen iets dat we als organisatie niet willen, maar omdat het
maatschappelijk echt ‘niet kan’.
Het is onze taak om te organiseren dat
cliënten goede ondersteuning ontvangen. En dat betekent ook dat we
moeten ingrijpen op het moment dat
een collega die taak mogelijk in gevaar
brengt. In situaties waar een luchtje
aan lijkt te zitten. Die gaan over geld
of macht. Of over zaken verdraaien
of verzwijgen. Kortom, echt ernstige
misstanden, die de wet schenden of
onze organisatie of zelfs de maatschappij schade kunnen berokkenen. Als je
zoiets denkt te zien gebeuren dan is
het belangrijk dat je actie neemt. Deze
regeling vertelt welke stappen nodig
zijn. Allereerst intern; lost dit niets op
of als je vindt dat je wordt benadeeld
omdat je een melding hebt gedaan, dan
kun je de misstand extern melden.

&

Facts Figures

Gedragscode

Wie heeft een taak?

• Medewerkers
• Vrijwilligers
• Leidinggevenden
• Directie en Raad van Bestuur

Philadelphia ondersteunt cliënten met
een verstandelijke beperking met ’aandacht met plezier’. De ondersteuning van
de cliënten doen wij niet alleen, maar
samen met anderen. In deze Gedragscode lees je welk gedrag wij belangrijk
vinden in de communicatie met cliënten,
belangenbehartigers, mantelzorgers,
vrijwilligers, externe relaties en elkaar.
Het beste uit jezelf. Dat zien we als onze
opdracht. Dit vraagt van jou dat je respect
vol, professioneel, integer en duidelijk bent

Dit protocol gaat over wat je kunt doen
met een vermoeden van een misstand,
als iemand iets doet dat niet te tolereren is.
• Het vertelt je wat je kunt doen voordat je daadwerkelijk een melding gaat
indienen.
• Het beschrijft hoe het proces verloopt
en wie er wat doet met jouw melding.

Status
De gedragscode is verplicht op grond
van de Arbowet en onze CAO’s

Respect,
integer en
professioneel

Document eigenaar
Directeur HR

Als we ons allemaal houden aan de
Gedragscode dan blijft Philadelphia een
organisatie waar mensen graag wonen,
leren en werken.

De top 12 gedragsregels
1. Je spant je in om met ’aandacht met plezier’ een ander te ondersteunen het beste uit
zichzelf te halen.
2. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk en je bent hier ook op aan
spreekbaar.
3. Je gaat respectvol om met cliënten, ouders, belangenbehartigers, collega’s en relaties
g discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, pesten e.d. worden niet geaccepteerd.
4. Je bespreekt met anderen (on)gewenst gedrag, in relatie tot het werk of de organisatie.

ervoor dat we als organisatie ons functioneren kunnen
verbeteren als er echt iets aan de hand is.”

Gerelateerde documenten
• Opvang na schokkende gebeurte
nissen
• Protocol elektronisch communicatie
verkeer en informatievoorzieningen
• Protocol individueel klachtrecht
medewerkers
• Protocol ongewenste gebeurtenissen
• Protocol grensoverschrijdend gedrag
• Protocol misbruik cliënten
• Protocol privacy
• Klokkenluidersregeling
• Protocol nieuwe medewerkers
• Richtlijn relaties op het werk
• Protocol Veiligheid
Top 2 ‘misdragingen’
• Niet respectvolle bejegening
• Onduidelijke communicatie
Is de gedragscode vrijblijvend?
Iedereen die binnen Philadelphia
activiteiten verricht is verplicht zich
te houden aan deze gedragscode.
Je bespreekt met anderen (on)gewenst
gedrag.

5. Je komt je afspraken na.
6. Je communiceert duidelijk over wat anderen wel en niet van je kunnen verwachten.
7. Je gaat zorgvuldig om met informatie die je vanuit je werk hoort en ziet (geheimhou
dingsplicht). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor jouw berichten op sociale media.
8. Je staat open voor feedback en verbetering.
9. Je gaat op verantwoorde wijze om met bedrijfsmiddelen en eigendommen van cliënten.
10. Je houdt de scheiding tussen werk en privé helder g omgang met cliënten buiten werk
tijd bespreek je met je leidinggevende.
11. Je meldt schenkingen en cadeaus bij je leidinggevende g schenkingen en cadeaus boven
de € 75, weiger je in beginsel.
12. Je brengt Philadelphia niet bewust schade toe of in diskrediet bij bijvoorbeeld externe
relaties of de media.

Flowchart stappen
• Schat in of je jouw vermoeden kunt
bespreken met de persoon in kwestie
of zijn leidinggevende.
• Als zo’n gesprek niet kan, meld dan
jouw vermoeden van een misstand bij
de meldingsfunctionaris (z.o.z.).
• Samen met de meldingsfunctionaris
leggen jullie de melding schriftelijk vast.
De meldingsfunctionaris informeert
de RvB in overleg met de melder.
• De meldingsfunctionaris stelt een
vooronderzoek in.
• Als het vooronderzoek serieuze aanwijzingen voor een misstand oplevert,
meldt de meldingsfunctionaris dit aan
de bedrijfsjurist en stemt af over het
instellen van een vervolgonderzoek.
• Binnen 12 weken na de melding volgen het rapport over het vervolgonderzoek en een advies aan de RvB.
• Binnen 14 weken na de melding ontvang je het standpunt van de RvB over
de melding en welke stappen er zullen
worden gezet.

die eerlijk denkt een misstand waar te nemen. En zorgt

Evaluatietermijn
Om de 2 jaar

Ieder van ons is verantwoordelijk voor zijn
of haar eigen handelen. Dit betekent dat je
kunt uitleggen waarom je op een bepaalde
wijze hebt gehandeld of gecommuniceerd.

• Het maakt je duidelijk dat jouw
eventuele melding jouw positie binnen
Philadelphia nooit zal benadelen.

“De klokkenluidersregeling beschermt de werknemer

Voor het laatst aangepast
Mei 2014

naar iedereen waar je in je werk mee te
maken hebt. Van cliënt tot leverancier.
Van belangenbehartiger tot collega.

Facts & Figures
Wie heeft een taak?
• Medewerkers en vrijwilligers
• Meldingsfunctionaris
• Leidinggevende
• Bedrijfsjurist
• Raad van Bestuur

Deze gedragscode uiterlijk in mei 2016
weer evalueren.
Geëvalueerd op locatie:
________________________________________________

Datum: _______________________________________
Door wie: ____________________________________
Opmerkingen zijn doorgestuurd naar
documenteigenaar op datum:
________________________________________________
________________________________________________

“Eén compliment motiveert vaak méér dan tien opmerkingen over gedrag dat verbeterd moet worden.
Sinds drie jaar geef ik tenminste één compliment per dag. En geloof me: het werkt.”
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Voor het laatst aangepast
Augustus 2016
Evaluatietermijn
Iedere twee jaar
Gerelateerde documenten
• Protocol Grensoverschrijdend Gedrag
tussen Medewerkers Onderling
• Regeling Individueel Klachtrecht voor
Medewerkers
• Regeling Interne Klachtenopvang voor
Cliënten
• Protocol Ongewenste gebeurtenissen
• Protocol Misbruik Cliënten
Goed om te weten
Deze regeling gaat over het melden van
vermoede ernstige misstanden waarbij
een maatschappelijk belang in het geding
is. Een aantal meldingen kun je níet via
dit protocol doen. Hiervoor gelden
andere regels. Denk aan misbruik van
cliënten, grensoverschrijdend gedrag
van collega’s en jouw individueel
klachtrecht.
Vanzelfsprekend behandelen zowel de
melder als de meldingsfunctionaris de
melding vertrouwelijk.
Advies vragen
Sinds 1 juli 2016 kun je als jij de klok
wilt luiden advies vragen bij het
Huis van Klokkenluiders:
www.huisvoorklokkenluiders.nl.
Het Huis voor Klokkenluiders kan ook
een onderzoek starten.

Meldloket
Het online Meldloket is dé plek om
ongewenste gebeurtenissen te melden.
Ook bijvoorbeeld meldingen rondom
‘zorg onder de maat’. In 2014 waren
dat er 62, in 2015 steeg dat met 8,1%
naar 67 meldingen. Bespreek deze
meldingen met je leidinggevende en
met je collega’s; wat kun je zelf doen
om de zorg te verbeteren?

Persoonlijke coaching nodig?
Bel Resilians: 0800 - 4565758 (24/7)
Dit geldt voor alle medewerkers (en
hun gezinsleden). De gesprekken met
Resilians zijn vertrouwelijk. Resilians
heeft een geheimhoudingsplicht.

Ada ruimt de afwasmachine in.
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3. Cliëntwaarde
Dit waren we van plan
•	De afdeling klantbelang inrichten om direct te werken vanuit het belang van onze cliënten.
•	De klantreis van cliënten in beeld brengen om beter hun achtergronden te kunnen begrijpen.
•	Aandacht en plezier centraal stellen in het alledaagse leven.
•	Muziekexperts en ‘muziekmotors’ inzetten om muziek actief in te zetten in de regio’s. Om beter
rekening te houden met de belangen van de cliënt, wordt de afdeling klantbelang ingericht.
Dit ging goed
•	Ruim 7.600 cliënten en verwanten vertelden ons hoe ze de zorg- en dienstverlening ervaren. Dit helpt
ons om ons werk beter te doen.
•	Werk maken van zinvolle en leuke werk- en dagbesteding en leer-werktrajecten onder de noemer ‘Mijn
Talent’ en ‘Mijn Werk’.
•	Ouders en verwanten geven aan dat de sfeer op regelarme locaties beter is en dat ze zien dat cliënten
merkbaar groeien.
•	De nieuwe dagbestedingsvorm Mijn Werk stimuleert cliënten om vrijwilligerswerk te doen in andere
organisaties of bedrijven waardoor ze meer meedoen in de samenleving.
•	Het werken met en aan Mijn Talent levert veel enthousiasme en plezier op.
Hier hebben we van geleerd
•	Philadelphia wil meer regie op innovatie en projecten en deze beter laten aansluiten op de zorgvisie van
Philadelphia.
•	Uit onderzoek blijkt dat ook in 2017 cliënten aangeven dat ze moeite hebben om over het thema 'gevoel'
te praten. Dit thema krijgt in 2018 extra aandacht.

a.	Nieuw in 2017: afdeling
klantbelang

nieuwe klanten willen en vertaalt dit in nieuwe
zorgconcepten voor nieuwe doelgroepen. In
2017 deed klantbelang haar eerste ervaring
op met het samenwerken met zorgkantoren
op basis van vertrouwen in plaats van verantwoording.

In contact met de wijk
Het servicekantoor krijgt in 2017 een afdeling
klantbelang. De afdeling begeleidt cliënten
naar nieuw aanbod, verzorgt marketingcommunicatie en regelt de contractering met
zorgkantoren en gemeenten. Daarnaast helpt
klantbelang locaties om als ambassadeurs van
Philadelphia verbinding te leggen met de wijk.
Ook ontwikkelt de afdeling nieuwe diensten en
producten met eigen deskundigen, netwerkpartners en ketenpartners zoals de verslavingszorg, GGZ en collega VG-organisaties.

b. Aandacht met plezier
Met elkaar maak je er een feest van
Aandacht van mens tot mens en plezier in
de dagelijkse dingen. Daarin wil Philadelphia
het verschil maken. Dat gebeurde in 2017
opnieuw bij grote evenementen zoals het
landelijk voetbaltoernooi, de Week van de
Zorg en de Open Dag van de Zorg, tijdens
(studie)dagen voor clusters en vooral op
locatie. Medewerkers en vrijwilligers wisselden
onderling ideeën, verhalen en ervaringen uit
via het populaire online en offline platform
‘Hé, ik heb een idee’.

Klantreis in kaart
Een van de activiteiten van deze nieuwe afdeling
van het servicekantoor is om de klantreis
van de verschillende doelgroepen in kaart
te brengen om duidelijk te maken hoe de
klant de dienstverlening beleeft. De afdeling
helpt zo beter letten op wat bestaande en
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c. Cliëntervaring

prioriteit, als het gaat om gewenste verandering en belang. Het thema ‘Gevoel’ werd
ook in 2016 al herkend als aandachtspunt en
zal ook in 2018 extra aandacht krijgen. Het
thema dat voor verwanten net zoals vorig jaar
prioriteit heeft het thema ‘Lijf’. Het leerhuis
biedt hiervoor verschillende modules aan die
cliënten helpen bij het werken aan een gezonde
leefstijl.

7.600 keer praten over Philadelphia
Philadelphia vroeg in 2017 aan ruim 7.600
cliënten en verwanten hoe ze de zorg- en
dienstverlening ervaren. Hiervoor werd
‘Dit vind ik ervan!’ gebruikt, een open
gespreksvorm tussen medewerker en cliënt
of familielid aan de hand van tien herkenbare
levensthema’s. Meer cliënten geven ons een
‘Top!’ of een ‘Goed’ dan voorgaande jaren als
het gaat over vrijwel alle thema’s.

Het beste uit jezelf
Aan cliënten en verwanten hebben we, naast de
dialoog over de thema’s van ‘Dit vind ik ervan!’,
gevraagd hoe goed we erin slagen om cliënten
het beste uit zichzelf te laten halen. 94% van de
cliënten en 93% van de verwanten die antwoord
hebben gegeven op deze vraag, vindt dat Philadelphia ‘Top!’ of ‘Goed’ helpt om het beste uit

Positieve resultaten
Het lijkt hiermee dat het ingezette beleid
voorzichtig positieve resultaten begint op te
leveren. Voor cliënten in alle clusters hebben de
thema’s ‘Gevoel’ en, in mindere mate, ‘Doen’
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Philadelphia Zorg in Kitchen Impossible
Onder het motto ‘het beste uit jezelf’, is Philadelphia voortdurend bezig om te laten zien
dat haar cliënten midden in de maatschappij
staan. Via het programma Kitchen Impossible
lieten we opnieuw zien hoe wij onze cliënten
met een team van deskundigen begeleiden naar
de arbeidsmarkt en voor welke uitdagingen
mensen staan. De afleveringen kunnen hier
online terug bekeken worden.

cliënten te halen. ‘Dit Vind ik ervan!’ wordt
inmiddels gebruikt bij 30 zorgverleners.
Lees meer: https://www.vgn.nl/artikel/26283

d. Zeggenschap
Cliënten interviewen cliënten
In hoeverre kun je als cliënt beslissen over
je eigen leven? In 2017 deed een team van
elf cliënten een reeks interviews met 220
medecliënten tussen de 20 en de 59 jaar
binnen alle drie de clusters van Philadelphia.
Onderwerp van de vraaggesprekken -van
cliënten onder elkaar- waren zorg gerelateerde
thema’s zoals rechten, kiezen, beslissen, regels,
voor jezelf opkomen, hulp en aandacht, het
beraad en de afsprakenkaart.

Jaren plezier van samenwerken
Investeren in arbeidsparticipatie levert
meerjarige samenwerkingsverbanden op waar
alle partijen nog lang plezier van hebben. In 2017
werkten cliënten bijvoorbeeld voor het dertiende
jaar in de bedrijfskantine van Connexxion, waar
veertien cateringmedewerkers er via Philadelphia dagelijks voor zorgen dat steeds om
twaalf uur de lunch klaar staat voor buschauffeurs en kantoormedewerkers. Een resultaat
waar alle betrokkenen blij mee zijn.

Meer zelf beslissen
Een van de uitkomsten van de vraaggesprekken
is dat veel cliënten het moeilijk vinden om te
praten over problemen die ze met zorg en
regels hebben, zoals huisregels, interventies
door begeleiders of het moeten uitstellen van
de hulpvraag tot de begeleider tijd heeft. De
onderzoeksresultaten worden gebruikt voor de
ontwikkeling van beleid en het ontwikkelen van
instrumenten zoals de praatplaat, waarmee de
cliënt op zijn eigen manier wensen in beeld kan
brengen. Voor 2018 staat een vervolgtraject
gepland dat dieper ingaat op het zelfbeeld en
zelfvertrouwen van de cliënt.

f. Klachten
Klachten beter bespreekbaar
In 2017 zijn in totaal 55 klachten gemeld
waarbij de klachtenfunctionaris betrokken is
geweest. Daarnaast zijn er nog 46 signalen van
onvrede gemeld die direct werden afgehandeld.
De klachten zijn door de klachtenfunctionaris
onder de aandacht gebracht bij de betreffende lijnfunctionaris en zoveel mogelijk in 2017
afgerond. Drie klachten die in december binnen
kwamen, zijn nog in behandeling.

e. Leren en werken
480 cliënten volgen cursussen
Het leeraanbod voor cliënten van Philadelphia
is in 2017 uitgebreid met de cursus EHBO
en Koken. In totaal zijn er nu 26 cursussen
beschikbaar binnen het programma Mijn
Cursussen. De cursussen duren drie uur
en worden aan acht cliënten per keer
gegeven. Ze krijgen bij elke cursus een eigen
werkboek. In 2017 zijn ruim 30 (coördinerend)
begeleiders getraind in het geven van cursussen
op locatie. Met in totaal ruim 80 trainers in
het land zijn in 2017 meer dan 60 cursussen
verzorgd.

Een klachtenfunctionaris monitorde in 2017 de
afhandeling van klachten. Alle klachten werden
naar tevredenheid van de klager afgehandeld.
Daarnaast zijn ook de signalen van onvrede
onder de aandacht gebracht bij de lijnfunctio
naris en direct afgehandeld. Het aantal
klachten daalt in 2017. Daar staat tegenover
dat het aantal signalen van onvrede bijna is
verdubbeld ten opzichte 2016.
Klachten worden snel opgepakt en in ieder
geval binnen twee dagen onder de aandacht
gebracht bij de lijnfunctionaris. Daarna worden
er afspraken gemaakt over de afhandeling.
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g. Medezeggenschap

In een enkel geval worden de klachten niet
binnen het gestelde termijn van zes weken
afgehandeld. In de klachtenrapportage over
2016 werd aan de raad van bestuur de aanbeveling gedaan om klachten van buren en buitenstaanders serieus te nemen en ze te gebruiken
om de kwaliteit van onze dienstverlening te
verbeteren. Deze aanbeveling is door de raad
van bestuur overgenomen. overgenomen en
klachten van buren worden nu ook via de klachtenprocedure in behandeling genomen.

Doorkijk naar 2030
Naast de adviesaanvragen rondom jaarplan,
begroting en jaarrekening werd in 2017 advies
gevraagd over de toekomst van Philadelphia.
Tijdens twee aparte bijeenkomsten voor de
cliëntenraad en de familieraad heeft een team
van Philadelphia een doorkijk getoond naar
2030 en hoe de wereld er dan uit zou kunnen
zien voor Philadelphia en alle cliënten. De
cliëntenraad en familieraad gaven daarop
een advies over de weg die Philadelphia moet
inslaan.

Minder klachten bij de klachten
commissie
Een onafhankelijke commissie behandelt
klachten van cliënten en bespreekt ze met
Philadelphia. De commissie ontving in 2017 vijf
klachten, vier minder dan in 2016. Drie klachten
werden via bemiddeling door de manager
opgelost. Van de klachten die de commissie
behandelde werd één klacht ongegrond en
één klacht deels gegrond/deels ongegrond
verklaard. Het ging om algemene klachten
waarbij de commissie geen aanleiding zag
om melding te maken bij de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Philadelphia heeft op alle
adviezen schriftelijk gereageerd.

Jaarverslag 2017
VAN DE KLACHTENCOMMISSIE

Tijdig en goed betrokken
Beide raden geven aan dat ze tijdig en goed
betrokken willen worden bij de ontwikkelingen
en mee willen denken hoe de technologie kan
worden toegepast binnen de zorg- en dienstverlening. Voor de landelijke cliëntenraad is het
belangrijk dat alle cliënten ook in 2030 een zo
zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden, met of
zonder technologie. De landelijke familieraad
heeft ook aandacht gevraagd voor de diversiteit van de doelgroepen. Dit vraagt om
maatwerk bij het toepassen van technologie.
Landelijke cliëntenradendag
Voor het eerst werd er een landelijke cliëntenradendag georganiseerd. Tijdens de dag werd
door middel van muziek stilgestaan bij samenwerken in een cliëntenraad. Het ging er over
waarom je goed naar elkaar moet luisteren en
hoe je nog beter kunt vergaderen.
Er zijn veel nieuwe leden in de landelijke cliëntenraad. Daarom stond het studieweekend in
oktober in het teken van kennis maken met
elkaar. Met een beweegtas bedachten de leden
spellen om te reflecteren op samenwerking.
De landelijke cliëntenraad heeft dit jaar ook
ongevraagd advies gegeven over de gang van
zaken rondom het voetbaltoernooi. Het advies
is met dank ontvangen en wordt meegenomen
door de organisatie van het voetbaltoernooi
voor volgend jaar.

Lees het volledige
verslag van de klachtencommissie hier

Geschillencommissie
Voor het eerst is er in 2017 een klacht
ingediend via de geschillencommissie. Het ging
om een klacht over bijdragen in de kosten bij
het scheiden van wonen en zorg. De klacht was
al twee maal eerder ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie van Philadelphia.
De klager nam vervolgens contact op met de
geschillencommissie, maar heeft de klacht weer
ingetrokken, omdat de klacht was opgelost
voordat de zitting zou plaatsvinden.

Landelijke familiedag
In Veenendaal deden honderd verwanten mee
aan de landelijke familiedag, een studiedag die
in het teken stond van muziek. De landelijke
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familiedag met als thema muziek werd door
de deelnemers met een 8,5 gewaardeerd. Erik
Scherder (hoogleraar Klinische Neurospychologie aan de Vrije Universiteit) kwam spreken
over het thema: ‘Muziek, de betekenis van
muziek voor mensen met een verstandelijke
beperking’ en vertelde over de invloed van
muziek op de hersenen van cliënten. Tijdens
het middagprogramma konden deelnemers een
keuze maken uit diverse workshops.
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Gertie ruimte de afwasmachine uit.
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4. Medewerkerwaarde
Dit waren we van plan
•	Medewerkers de mogelijkheid geven om hun eigen leerroute uit te stippelen.
•	Werken aan levensplezier en geluk bespreekbaar maken in teams.
Dit ging goed
•	Medewerkers uit het hele land deden mee aan De bedoeling, het werkt!
• 31 collega’s gingen aan de slag met ProudMom voor jonge moeders.
•	69 collega’s werkten deden mee aan het begeleidingsprogramma ProudWoman voor vrouwen in de
overgang.
• 100 collega’s maakten gebruik van de bedrijfsfitnessregeling
• 193 collega’s deden mee aan een persoonlijk coachingstraject
•	De verzuimcijfers daalden in 2017 verder naar 4%.
Hier hebben we van geleerd
•	Philadelphia wil meer aandacht geven aan het opbouwen van een goede relatie met verwanten. Daarom
is de training ‘samenwerken met verwanten’ opgezet voor medewerkers..

a.	Nieuw in 2017: afdeling
medewerkerbelang

leidinggevenden daarbij te helpen zijn er in 2017
leerplaatsen dienend leiderschap opgezet. Dit
valt samen met het doorontwikkelen van de
ondersteunende diensten van de serviceorganisatie.

Philadelphia rondde in 2017 de herinrichting
van de serviceorganisatie af. De unit medewerkerbelang is onderdeel van deze kanteling, die
gericht is op het faciliteren van zelforganisatie
en ondersteuning van medewerkers in de volle
breedte van de organisatie.

De bedoeling, het werkt!
Startpunt voor werken aan zelforganisatie is
het bijwonen van het festival De bedoeling, het
werkt!. Deelnemers worden daar meegenomen
in de onderdelen Vakmanschap, Zelforganiserend vermogen, Samenwerkend vermogen
en Ondernemerschap. Teams maken op basis
van deze termen een teamplan en bepalen zo
de ontwikkelstappen die zij nog kunnen maken.
De leidinggevende begeleidt deze ontwikkeling, ondersteund door een coach. Net zoals
bij regelarm komen er diverse hulpmiddelen
beschikbaar waar teams gebruik van kunnen
maken.

b. Zelforganisatie
Zelfstandig leven en werken
Philadelphia gaat er vanuit dat mensen (cliënten
en medewerkers) het beste uit zichzelf kunnen
halen als ze zelfstandig en vanuit zeggenschap
kunnen leven en werken. We kiezen daarbij
voor een eenvoudige organisatie die de uitvoer
van complexe taken mogelijk maakt. Daarvoor
wordt de organisatie op een bewuste manier
anders ingericht en veranderen de interne
verhoudingen op basis van de behoeftes.

c. Lerende organisatie

Leiden door te dienen
Vanaf april 2017 gaan de eerste teams aan
de slag met zelforganisatie. Leidinggevenden
spelen daarbij een belangrijke rol. Ze moeten
namelijk sturing geven vanuit visie, waarden,
strategie en vanuit aandacht en plezier. Om

Regie op de eigen leerroute
In 2017 lag de focus van het leerhuis op het
realiseren van een online leeromgeving om
medewerkers regie te geven over de leerroute
die ze voor hun werk nodig hebben. De rol
van het leerhuis verschuift daarmee steeds
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meer naar dat er geleerd wordt in plaats van
te regelen wat, wanneer en hoe er wordt
geleerd. Zo kunnen zorgprofessionals zelf
sneller en flexibeler inspelen op de veranderingen waarmee zij in hun werk te maken
krijgen.

Goed zorgen voor jezelf is daarbij niet altijd
vanzelfsprekend. Philadelphia besteedt in 2017
extra aandacht aan geluk en werkplezier, onder
andere met een visie op geluk, informatiemiddelen en werkvormen, zoals een energiebarometer en wandtegels. Het materiaal
biedt medewerkers handvatten om geluk en
werkplezier bespreekbaar te maken in hun
eigen team.

Leren in eigen tempo
In de groeiende online leeromgeving kunnen
medewerkers, leerlingen en stagiairs terecht
voor e-learningmodules, video’s en andere
leermiddelen. Ze kunnen zelfstandig werken en
kunnen -samen met hun manager- de vorderingen volgen. Daarnaast wordt er ingezet op
blended leertrajecten, met klassieke klassikale
bijeenkomsten en e-learningmodules. In 2017
werd ook een driedaags leertraject agressie
ontwikkeld waarin preventie en hantering
centraal staan. Negen interne trainers volgden
hiervoor een intensief scholingstraject.

Topproducten
Voor jou en je

Bekijk hier de folder ‘Geluk’
Verzuimcijfers dalen verder
Philadelphia heeft in 2017 gewerkt om verzuim
verder terug te dringen en zet in op duurzame
inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers.
Het beleid is gericht op het voorkomen van
verzuim. Zo brachten 34 locaties risico’s en
oplossingen in kaart met de nieuwe risico
inventarisatie en evaluatie. Tevens zetten we in
op het bespreekbaar maken van de keuze om
te verzuimen. In 2017 daalde het verzuimpercentage naar 4%. Ten opzichte van 2016 is dat
een daling van 0,2%.

d. Gelukkige organisatie
Trotse moeders goed in hun vel
Goed in je vel zitten helpt om meer plezier
te hebben in je werk. Daarom ondersteunt
Philadelphia medewerkers met verschillende trainingen en interventies. Nieuw in
2017 is Proudmom, dat vrouwen helpt om
tijdens de zwangerschap en na de bevalling
een goede balans te vinden. 31 medewerkers
maakten gebruik van het programma en
kregen begeleiding van een voedingskundige,
sporttrainer en coach. Daarnaast maakten
69 medewerkers gebruik van het work-life
pakket van ProudWoman, voor vrouwen in de
overgang.

e.	Inzet vrijwilligers en
mantelzorgers
500 nieuwe vrijwilligers van start
In 2017 kreeg Philadelphia er 500 nieuwe
vrijwilligers bij. Dankzij vrijwilligers kunnen
cliënten in 2017 nieuwe vaardigheden leren of
deelnemen aan sociale activiteiten, sport of
muziek. Het zorgt voor meer levensplezier bij
cliënten en een groter sociaal netwerk. Een
derde van de vrijwilligers zet zich specifiek in
voor één cliënt. Begeleiders coördineren de
inzet van vrijwilligers, waarbij ze de wensen en
voorkeuren van cliënt en vrijwilliger op elkaar
afstemmen.

Lekker in je vel, plezier in je werk
Bij Philadelphia vinden we het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk en dat je lekker in je vel zit.
Er is veel mogelijk binnen Philadelphia. En er worden mooie stappen gezet. In teams en individueel.

Een impressie van 2017
Fitter
123 collega’s deden mee bij de zorgmarathon, Dam tot Dam, Nijmeegse Vierdaagse en European Company Games.
31 collega’s gingen aan de slag met ProudMom (nieuw in 2017).
69 collega’s werkten aan zichzelf met ondersteuning van ProudWoman.
110 collega’s maakten gebruik van de bedrijfsfitnessregeling.
100 collega’s deden een health check of workshop als eet je fit en spitsuurgezin.
193 collega’s lieten zich coachen door Resilians.

Stilstaan bij geluk en werkplezier
48 collega’s deden de training Mooi Werk.
200 collega’s hebben in een workshop inzicht gekregen in energiegevers en energievreters.

Het initiatief ‘Sterk in je werk’ - met gratis loopbaanadvies voor medewerkers in de zorg - is gelanceerd.

13 collega’s zochten contact met een vertrouwenspersoon.
11 collega’s namen contact op met de landelijke klachtenfunctionaris.
130 aandachtfunctionarissen gingen aan de slag met nieuwe werkvormen en materiaal, zoals een

gelukstest, kletspot en een ‘plezier aan de wand tegel’ om geluk en werkplezier bespreekbaar te maken in hun
eigen team.

Veilig en gezond werken
34 locaties brachten risico’s en oplossingen in kaart met een nieuwe Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E).
Voor dagbestedingslocaties en ontmoetingsplekken is een RI&E-checklist op maat ontwikkeld.

144 collega’s deden in een training vaardigheden op voor betere transfertechnieken.
Het opvangteam kwam in actie bij 124 individuele medewerkers en 7 teams.
70 collega’s bezochten een filmbijeenkomst met dialoog over agressie.
27 collega’s zijn gestart met de nieuwe training ‘Preventie en hantering van agressie’.
24 collega’s kregen eerste hulp bij prikincidenten via PreventCare.
323 collega’s zijn via Falck opgeleid tot BHV basis BHV-er.
1731 collega’s deden de herhalingstraining Eerste hulp.
1307 collega’s de herhaling Blussen.

team

Bekijk hier het Jaaroverzicht “Lekker in je vel,
plezier in je werk”.

Samenwerken met verwanten
Philadelphia wil medewerkers en verwanten
helpen om beter samen te werken. In
2017 is daarom de training ‘Samenwerken

Stilstaan bij geluk
Het is dagelijks werk voor zorgprofessionals:
werken aan het levensgeluk van een ander.
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met verwanten’ gestart. De training voor
medewerkers geeft aandacht aan samenwerken
met verwanten, een goede relatie opbouwen
en in gesprek gaan met verwanten. De training
helpt medewerkers en verwanten om samen de
zorg en dienstverlening aan cliënten te verbeteren.

f. Medezeggenschap
Fris medezeggenschap
In 2017 gaf de ondernemingsraad advies over
verschillende strategische onderwerpen binnen
de organisatie, zoals het plan voor Philadelphia
2030, aangepaste (regelarme) arbeidsvoorwaardenregelingen en de werkkostenregeling.
Ook werd in 2017 verder gewerkt aan het
ontwikkelen van ‘fris medezeggenschap’.

JAARVERSLAG
ONDERNEMINGSRAAD
2017
Structuur medezeggenschap/achterban
De Ondernemingsraad bespreekt op landelijk niveau de ontwikkelingen in de organisatie en het medewerker
beleid met de Raad van Bestuur. Daarnaast behartigt een onderdeelcommissie in elk cluster/regio en de
serviceorganisatie de belangen van medewerkers en overlegt met de directeur, zodat de medezeggenschap
dicht bij de medewerkers is. Elke onderdeelcommissie heeft een vertegenwoordiger in de Ondernemingsraad,
zodat de verbinding tussen alle commissies en de Ondernemingsraad is gewaarborgd.
Ook dit jaar is er overleg geweest met de achterban over diverse onderwerpen en is er een raadpleging
gehouden over de werkwijze call monitoring.
De Ondernemingsraad wil dat medewerkers hun werk met zo goed mogelijke arbeidsvoorwaarden kunnen
blijven doen, om kwalitatief goede zorg en begeleiding te kunnen leveren. De Ondernemingsraad houdt ook
het organisatiebelang in het oog.

Wat was 2017 voor een jaar?
In 2017 was er een vervolg op de afspraken rond ‘fris medezeggenschap’. Het streven was een nog betere samenwerking en
dialoog met de bestuurder. De Raad van Bestuur heeft de Ondernemingsraad dit jaar bij de meeste onderwerpen vroegtijdig
betrokken. Wij hebben ‘fris medezeggenschap’ ook besproken met de Raad van Toezicht.

Het beste uit jezelf

Lees hier het
OR jaarverslag.

Oog voor medewerker en organisatie
De ondernemingsraad wil zo goed mogelijke
arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en
houdt tegelijkertijd het organisatiebelang in het
oog. In 2017 sprak de ondernemingsraad met
het bestuur over strategische thema’s als fris
vakmanschap, menselijke technologie, ondernemerschap, muziek en zelforganisatie. Een
afvaardiging van de raad van toezicht bezocht
tweemaal een overlegvergadering van de
ondernemingsraad. Ook werden uiteenlopende
onderwerpen besproken, zoals de voortgang
binnen het cluster Werk & Begeleiding en de
implementatie van slimme (nacht)zorg. Ondernemingsraad en onderdeelcommissies troffen
elkaar tijdens een themadag rond communicatie en verbinding.
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Frank heeft het naar zijn zin in zijn appartement.
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5. Zorgwaarde
Dit waren we van plan
•	Onderzoek, expertise en service bundelen in één afdeling.
•	Onderzoek doen naar de effecten van muziek.
Dit ging goed
•	Vijf zorgvisies werden afgerond.
•	Extra aandacht geven aan zorg gerelateerde thema’s zoals palliatieve zorg, rouw en verlies, verslavingsproblematiek en het programma afbouw van pyschofarmaca. Een e-learning pakket Mondzorg voor
begeleiders met praktische tips en stappenplannen.
Hier hebben we van geleerd
•	Er komen meer verzoeken voor het ondersteunen van teamontwikkeling.
•	Social media brengen nieuwe risico’s mee. Hier wordt nieuw lesmateriaal voor ontwikkeld.

a.	Nieuw in 2017: één afdeling voor
onderzoek, expertise en service

medewerkers om hun kennis doelgroepgericht
op te bouwen. Ze vinden in het leerhuis per
doelgroep specifieke trainingen en lesmateriaal
om hun vakkennis te vergroten.

In 2017 vormen de medewerkers van Kennis en
Wetenschap, het Landelijk Serviceteam Zorg
en Expertisecentrum één afdeling. Hierdoor
ontstaat er een nauwere samenwerking met
teams van deskundigen die een belangrijke rol
hebben in het verder versterken van het kennisniveau van medewerkers.

c.	Kenniscentrum,
wetenschapsagenda
Wetenschappelijke basis
Philadelphia werkt op verschillende manieren
aan een wetenschappelijke onderbouwing bij het
kiezen van de beste behandeling en begeleiding.
Daarvoor werken we samen met collega zorginstellingen, hogescholen en universiteiten in
onderzoek naar gezondheid, participatief actieonderzoek en innovaties. Voor kleiner praktijkonderzoek werken we met studenten. Een
speciale wetenschapsraad denkt en beslist mee
over de koers van het wetenschappelijk beleid.

b. Zorgvisie
Aandacht voor verschillen
Philadelphia werkt voor verschillende soorten
cliënten. Van mensen die hulp nodig hebben bij
aankleden en eten, tot mensen die zelfstandig
wonen en een baan hebben. Een onderwerp als
meedoen in de samenleving betekent daardoor
voor iedereen iets heel anders. In 2017 formuleerde Philadelphia verschillende zorgvisies om
per doelgroep beter rekening te kunnen houden
met wat verschillende groepen mensen nodig
hebben.

Onderzoek naar muziek
In 2017 zijn de eerste voorbereidingen getroffen
voor het promotieonderzoek ‘Muziek’. Dit
onderzoek bestudeert de effecten van actief
muziek maken bij volwassen cliënten met een
lichte verstandelijke beperking op de kwaliteit
van leven. Begeleiders zullen een belangrijke rol
spelen in dit onderzoek. Het onderzoek wordt
gedaan in samenwerking met Prof. Dr. Erik
Scherder van de Vrije Universiteit Amsterdam
en Prof. Dr. Xavier Moonen van de Universiteit
van Amsterdam.

Doelgroepgericht leren
In 2017 rondt Philadelphia zorgvisies af voor
de doelgroepen ernstig meervoudig beperkt
(EMB), jeugd, (licht) verstandelijk beperkt,
moeilijk verstaanbaar gedrag en ouderen.
Door samenwerking met het leerhuis maken
de nieuwe zorgvisies het beter mogelijk voor
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d. Landelijk serviceteam zorg

digen, fysiotherapeuten, psychodiagnostisch
medewerkers en verpleegkundigen samen om
medewerkers vanuit alle clusters te ondersteunen.

Voor teams die zich verder willen
ontwikkelen
In 2017 heeft het landelijk serviceteam zorg 33
teams van 29 verschillende locaties geholpen
om zich verder te ontwikkelen. Bij 19 teams
was er breder en uitvoeriger onderzoek nodig
om de onderliggende belemmerende oorzaken
en patronen te achterhalen. Het landelijk
serviceteam zorg ontwikkelde daarvoor in 2017
een nieuwe werkwijze op basis van het model
van de thema gecentreerde interactie.

Leerbaar en weerbaar blijven
Social media hebben over het algemeen een
zeer verrijkend effect op het leven van cliënten.
Tegelijkertijd komen er ook nieuwe risico’s bij,
zoals internetpesten, grooming en sexting.
Trainers op het gebied van relatievorming,
intimiteit en seksualiteit zijn daarom in 2017
begonnen met het ontwikkelen van nieuw
lesmateriaal en trainingen voor medewerkers
en cliënten rond het thema relaties, intimiteit
en seksualiteit. In 2018 zal de methodiek nog
verder worden doorontwikkeld.

Meer verzoeken voor teamontwikkeling
Het landelijk serviceteam zorg is in 2017
steeds meer zichtbaar aanwezig binnen de
organisatie. Onder andere in werkgroepen
van de strategische thema’s Fris Vakmanschap,
Werkgeluk en Toegevoegde Waarde. Hierdoor
vinden er meer doorverwijzingen plaats vanuit
de servicedesk van HR en het leerhuis. Voor
vervolgtrajecten heeft het landelijk serviceteam
zorg meer werkvormen en mogelijkheden tot
haar beschikking.

f. Kwaliteit
Kwaliteit met een stevige basis
Philadelphia werkt met bewezen methodieken,
processen, principes en hulpmiddelen. Deze
zijn vastgelegd en getoetst in het kwaliteitskader gehandicaptenzorg van de sector. Op
deze manier zorgt Philadelphia er voor dat de
randvoorwaarden voor kwaliteit in de zorgen dienstverlening gedekt zijn. In 2017 krijgen
psychofarmacagebruik, de vernieuwing van
Leerbaar & Weerbaar en de activiteiten rond
agressie en de ouder wordende cliënten extra
aandacht.

e. Expertisecentrum
Methodiek uitbouwen
In 2017 werd vanuit het Expertisecentrum
verder ingezet op specialisatie in de methodieken die Philadelphia gekozen heeft. Zo vond
er scholing en bijscholing plaats op LACCS,
Belevingsgerichte zorg, Active support, Competentiegericht werken, Handelingsgerichte
diagnostiek, Communicatieprofiel, de Ass wijzer
en Triple-C. Om de kwaliteit van ondersteuning
en behandeling verder te borgen werd er
ingezet op methodisch/mediërend en multidisciplinair werken.

Positief effect van teamreflecties
Teamreflecties, waarin leden van een team
bewust met elkaar kijken naar wat goed gaat
en wat beter kan hebben ook in 2017 veel
opgeleverd. Er zijn opnieuw ruim 520 teamverhalen ontvangen. Teamreflecties zorgen voor
meer feedback, bewustere keuzes wat wel
en wat niet op te pakken en geven zichtbaar
opvolging aan wat er besproken is. Er zijn
meer kaders voor de teamreflectie en de lokale
familieraden worden vaker en meer betrokken
bij de uitkomsten.

Aandacht voor specifieke thema’s
Behandelaars krijgen vaker specifieke
zorg gerelateerde vragen over thema’s als
verslaving, rouw en verlies, beweging, slapen
en pijn. Deze onderwerpen hebben in 2017
extra aandacht gekregen. Er is een pijnteam in
oprichting dat in het tweede kwartaal van 2018
operationeel zal zijn.
Ook in dit team werken gedragsdeskun-
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Externe professionals houden ons scherp
Begeleiders en teams vinden intercollegiale
visitatie een krachtig instrument voor een
kritische blik van buitenaf. In 2017 zijn acht
Philadelphia-locaties en vier locaties bij Arduin
bezocht. Er zijn onderling visie, werkwijzen
en dilemma’s gedeeld. Door transparant te
zijn, zijn medewerkers zich bewuster van de
kwaliteit van geleverde zorg- en dienstverlening. Tegelijkertijd zijn ze er ook trots op.
De teams zien hoe de kwaliteit beter kan en
hebben hier ook concrete tips voor ontvangen.
Verdiepingsrapportage

Kwaliteitsrapport 2017
Stichting Philadelphia Zorg

Lees hier het integraal
kwaliteitsrapport.
Kwaliteitsrapport 2017
Versie voor cliënten
Wat is een kwaliteitsrapport?
In het kwaliteitsrapport staat waar Philadelphia aan gewerkt heeft in 2017.
Wat goed ging dit jaar. En wat nog beter kan. Om jou te helpen om het beste
uit jezelf te halen.

Hé! Leg-mij-eens-uit!
• In deze folder vind jij vragen die je kunt stellen aan jouw begeleider.
Bijvoorbeeld tijdens het huiskameroverleg. Zij kunnen je meer vertellen.
• Op http://www.philadelphia.nl/kwaliteitsrapport2017 vind je filmpjes en een
virtuele tour. Hier kun je even in het hoofd van Dave kruipen om te zien hoe hij
kwaliteit beleeft. Ook dit kun je samen bekijken en er over doorpraten.

Waar hebben
we aan gew
erkt?
Wat kan
beter?

Wat gaat
goed?

Lees hier de
cliëntenversie van
het kwaliteitsrapport.
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Dionne heeft de paasversiering bijna klaar.
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6. Financiële waarde
Dit waren we van plan
• 	Een resultaat van 2% (ambitie 2,5%) met op alle niveaus ‘break-even’.
• 	Administratieve en werkprocessen sneller laten verlopen met betere ict.
• 	Meer stuurinformatie uit cijfers genereren, met betere invoer aan de bron en ondersteuning in de lijn
door control.
• 	‘Financiële waarde’ in een overzicht presenteren, samen met de andere organisatiewaarden. Meer
collega’s uit verschillende organisatieonderdelen betrekken bij projecten.
Dit ging goed
• 	90% van de locaties en teams hebben minimaal ‘break-even’ gedraaid. Bij de locaties waar nog geen
'break-even' wordt gedraaid zijn acties ingezet om dat alsnog te realiseren.
• 	Het financiële systeem is vervangen.
• 	Informatiebeveiligingsbeleid getoetst en ISO 27001 gecertificeerd.
Hier hebben we van geleerd
• 	Basis(gegevens) op orde houden is een aandachtspunt. Dat doen we door te werken aan het 'Huis op
Orde'
• 	Communicatie over nieuwe systemen en hulpmiddelen (‘dashboards’) vraagt meer aandacht.
• 	Bij 10% van de locaties is nog geen break-even gedraaid. Hier zijn acties ingezet om het alsnog te
realiseren.

a. Financieel beleid

maximale tarieven voor MPT-prestaties zijn
gestegen met 1,43% en de ZZP/VPT-prestaties
met 1,25%.

Na een doorlichting van het financiële domein
in 2016, is in 2017 verder gewerkt aan de verbetering van processen binnen de administratieve
ketens en de implementatie van de financiële
systemen Exact en ProActive. In de tweede helft
van 2017 is gestart met het inrichten van een
Business Intelligence systeem (BI), waarmee
prestaties en resultaten vanuit de vier organisatiewaarden (cliëntwaarde, zorgwaarde,
medewerkerswaarde en financiële waarde) in
samenhang en per locatie weergegeven kunnen
worden. In het eerste kwartaal van 2018 is dit
systeem organisatie breed ingevoerd.

Resultaat 2017
Het financieel resultaat van Philadelphia in
2017 bedraagt € 7,4 miljoen positief en dat is
€ 4,1 miljoen hoger dan in 2016. Het rendement
komt hiermee uit op 2,1%, ten opzichte van
1% in 2016. Dit resultaat is inclusief incidentele
baten en lasten. Relatief grote posten hierin
hebben betrekking op de afboeking van vaste
activa: € 2 miljoen versnelde afschrijving van
af te stoten panden en € 0,6 miljoen duurzame
waardeverminderingen van een aantal locaties.
Overige posten betreffen eenmalige mutaties in
voorzieningen, afrekeningen over opbrengsten
en verkoopresultaten van onroerende zaken.

b. Financiële informatie
Omzet 2017
De omzet steeg ten opzichte van 2016 (€ 342,8
miljoen) met € 10,7 miljoen naar € 353,5
miljoen in 2017. De belangrijkste oorzaak
hiervoor is de indexatie van de tarieven
WLZ-zorg en de uitbreiding van VPT en intramurale Wlz cliënten. Het effect van de indexatie
bedraagt ongeveer € 3,2 miljoen, doordat de

Ratio’s
Als onderdeel van de afspraken met financiers
dient Philadelphia te voldoen aan de normen
(‘ratio’s’). Deze ratio’s geven een indicatie van
de financiële gezondheid van Philadelphia. In de
tabel hierna staan de ratio’s voor 2017 en ook
2016 ter vergelijk.
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Ratio

2017

2016

Weerstandsvermogen

16,0%

14,3%

Solvabiliteit

28,4%

25,9%

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

3,1

2,7

Net Debt/EBITDA

2,2

2,0

Vooruitblik 2018 en verder
De strategische koers 2016-2020 is voor Philadelphia de basis voor de doelen en activiteiten
in 2018 en verder. De financiële vertaling van de
strategische koers is opgenomen in de meerjarenraming en voor het jaar 2018 in de jaarbegroting. In de meerjarenbegroting koerst Philadelphia op een jaarlijks positief rendement van
minimaal 2,0%. Deze meerjarenbegroting wordt
jaarlijks geüpdatet, waarbij de actuele ontwikkelingen binnen en buiten de sector worden uitgewerkt in verschillende scenario’s.

Philadelphia voldoet in 2017, net als in 2016,
aan alle normen die met de financiers zijn
afgesproken.
Financiering huisvesting
Vanaf 2015 is Philadelphia bezig met een groot
investeringsprogramma om onze huisvesting
mooier en beter te maken, en ook aan te passen
met nieuwe technieken (‘domotica’). Totaal
betreft dit 96 projecten met een verwachte
investering van totaal € 186 miljoen. Inmiddels
zijn twaalf projecten opgeleverd met € 19
miljoen investeringen conform budget. Al deze
investeringen worden op verschillende manieren
gefinancierd, soms door woningbouwcoöperaties (waarbij Philadelphia dan de huurder
wordt), soms lenen we er apart voor en soms
kunnen we het uit eigen middelen betalen. Met
de Rabobank zijn afspraken gemaakt zodat we
tot maximaal € 85 miljoen kunnen lenen. Samen
met de eigen middelen die we kunnen inzetten
en de panden die we gaan huren is dat op basis
van de stand van zaken eind 2017 genoeg om
alle 96 projecten te kunnen realiseren.

Philadelphia 2.0
De volgende stappen
Stichting Philadelphia Zorg
Strategische koers
2016 - 2020

Het beste uit jezelf

Lees het meerjarenbeleids
plan Philadelphia 2.0
De volgende stappen
online.

c. Ict en informatiebeveiliging
Hoeksteen voor samenwerking en
innovatie
Als je cliënten, verwanten en medewerkers
meer en beter wilt laten samenwerken stelt dat
de zwaardere eisen aan de ict-omgeving. Denk
daarbij aan sociale robotica, DigiContact, het
elektronisch cliënt dossier of slimme nachtzorg.
Daarom was de focus van de afdeling ict en
informatiebeveiliging in 2017 gericht op de
voorzieningen die nu en in de toekomst nodig
zijn. De afdeling werkt daarbij meer en intensiever samen met andere afdelingen om samen
oplossingen op maat te ontwikkelen.

Financiële instrumenten en
risicobeheersing
Philadelphia heeft voor langlopende leningen
een vaste rente afgesproken met de Financiers.
Voor één langlopende lening van € 35 miljoen
geldt een variabele rente. Philadelphia heeft
voor deze lening een renteswap afgesloten om
te voorkomen dat door een stijgende variabele
rente meer rente betaald moet worden. Met het
afsluiten van de renteswap is de variabele rente
in feite omgezet in een vaste rente. Er is sprake
van spreiding van het kredietrisico, omdat de
opbrengsten uit zorgactiviteiten worden gerealiseerd bij 26 verschillende zorgkantoren en meer
dan 100 gemeenten. Hierdoor is Philadelphia
niet afhankelijk van enkele financiers. De liquide
middelen staan uit bij banken die minimaal een
A-rating hebben.,

Inzicht in gegevens
In 2017 werd de techniek vernieuwd die zorgt
voor management informatie en business intelligence op organisatieniveau. Daarbij is met alle
belanghebbenden samengewerkt om gegevensverwerking te verbeteren en presentatie in
dashboards voor te bereiden die het mogelijk
maakt om snel gegevens op verschillende detail
niveaus te bekijken. Het is een opmaat voor de
toepassing van business intelligence en big data
binnen Philadelphia.
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Goede beveiliging
Professionele zorg en begeleiding vereist
adequate informatiebeveiliging. De afdeling
ict en informatiebeveiliging heeft daarom in
2017 de technische voorbereidingen getroffen
voor een verdere verbeteringsslag, bijvoorbeeld door het uitrollen van de mogelijkheid
om het uitwisselen van bestanden met derden
te beveiligen. In 2017 is ons informatiebeveiligingsbeleid ISO 27001 gecertificeerd. Voor
2018 is een plan opgesteld om het bewustzijn
over informatiebeveiliging bij medewerkers
verder te vergroten.

werd een begin gemaakt met leveranciersmanagement om prestaties van leveranciers beter
te volgen en bespreken.
Verduurzaming huisvesting
Philadelphia besteedt structureel aandacht
aan duurzaamheid in de diverse bouwconcepten, programma’s van eisen en onderhoudsprogramma’s bij zowel de eigen panden als
huurpanden.
Mede op basis van Greendeals wordt er
gezocht naar het toepassen van duurzame
oplossingen en materialen. Philadelphia selecteert uitsluitend contractpartners en leveranciers die voldoen aan haar mvo voorwaarden.
Om de doelstellingen met betrekking tot
duurzame huisvesting te behalen hebben
bestaande gebouwen die toegevoegd worden
aan de huisvestingsportefeuille minimaal
Energielabel C en worden nieuwe gebouwen
opgeleverd met minimaal een GPR*-totaalscore
van 7,5.

Digitalisering versnellen
We gaan een samenwerking aan met het
IT-bedrijf Cisco om digitalisering in de zorg te
versnellen. Het doel is een nog betere leefomgeving en het vergroten van de zeggenschap
voor mensen met een beperking, het ontlasten
van medewerkers en hen voor te bereiden en te
bekwamen in de digitalisering. Het partnership
sluit aan bij het overheidsprogramma Digitale
Versnelling Nederland en past binnen het
interne programma DOE-IT.

* GPR (Gemeentelijke Prestatie Richtlijn Gebouw) is een
instrument om de prestaties op gebied van kwaliteit en
duurzaamheid van gebouwen te waarderen.

d. Huisvesting en facilitair

In 2017 is gestart met het isoleren van leidingen
en appendages. Eind 2017 waren deze voor 60%
uitgevoerd. Eind 2017 heeft het installatiebedrijf
ook een inventarisatie gemaakt waarbij van alle
eigendomslocaties de elektrowerktuigbouwkundige installaties in beeld zijn gebracht. Op
basis van deze meting wordt het complexbeheersplan opgesteld en in 2018 uitgevoerd.

Een kader voor huisvesting
In 2017 heeft Philadelphia haar strategisch huisvestingskader vernieuwd. Dit
kader beschrijft alle ambities en doelstellingen, uitgangspunten, randvoorwaarden en
functionele, technische en ruimtelijke eisen
die Philadelphia stelt aan gebouwen in het
algemeen en voor doelgroepen in het bijzonder.
Duurzaamheid krijgt een belangrijke plek in
het huisvestingskader. Het nieuwe kader helpt
om beter aan te laten sluiten aan de wensen
en behoeften van de cliënten en medewerkers
van Philadelphia en ondersteunt Het Huis van
Philadelphia.

Pilot met het grondstoffenpaspoort
Madaster
In 2018 zal een pilot worden gedaan met
Madaster. Voor twee nieuw te bouwen locaties
wordt een grondstoffenpaspoort opgesteld.
Met dit grondstoffenpaspoort is exact bekend
welke bouwmaterialen zich waar in een
gebouw bevinden. Bij sloop van het pand
kunnen de waardevolle materialen vervolgens
worden hergebruikt.

Vijf nieuwe locaties
Philadelphia bouwde in 2017 verder aan nieuwe
huisvesting voor cliënten. Zo werden er in
Amsterdam, Doetinchem, Driebergen, Sneek en
Vierhouten nieuwe locaties in gebruik genomen.
In 2017 had de afdeling veertien projecten in
uitvoering en 27 projecten in ontwikkeling. Ook
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Merel en Jennifer verkennen de omgeving.
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e. Inkoop

jaar met jaarlijks 1,5% te verminderen. In 2017
hebben we ons doel bereikt.

Waardengericht inkopen
Philadelphia denkt en werkt vanuit waarden.
Ook bij het inkopen van goederen en diensten
gaat het om meer dan alleen de prijs waarvoor
diensten en producten worden ingekocht. In
2017 begint de afdeling inkoop met de coördinatie van sociaal en duurzaam ondernemen.
Zo werd er meer duurzaam ingekocht, hielp
de afdeling bemiddelen bij het inkopen van
vernieuwingen en werden leveranciers meer en
intensiever betrokken bij de doelstellingen van
Philadelphia.

de Groene Meter

duurzame
locatie

duurzame
locatie

duurzame
locatie

duurzame
locatie

duurzame
locatie

duurzame
locatie

duurzame locatie

gevorderd

gevorderd

gevorderd

gevorderd

gevorderd

gevorderd

gevorderd

op weg

op weg

op weg

gevorderd

op weg

op weg

op weg

op weg

op weg

gestart

gestart

gestart

gestart

gestart

gestart

gestart

gestart

gestart

Green deals
Philadelphia neemt deel aan de Green
Deal Circulair Inkopen. Mede als resultaat
van deelname aan deze Green Deal voert
Philadelphia gesprekken over pay-per-use
contracten met de leverancier van huishoudelijke producten voor op haar locaties. Zo
werken we via inkoop ook aan CO2 reductie.

De beoogde reductie van energieverbruik is te
bereiken door medewerkers en cliënten aan te
sporen minder energie te gebruiken. Hiervoor
is een bewustwordingscampagne uitgerold met
behulp van flyers, posters en de ‘Groene meter’.
De Groene meter (ontwikkeld in samenwerking
met cliënten) is een praktisch, laagdrempelig
instrument dat cliënten en medewerkers
aanspoort zuinig te zijn met energie en water
te besparen en afval te verminderen. Naast de
focus op energiebesparing met behulp van de
bewustwordingscampagne, heeft Philadelphia
in 2017 subsidie aangevraagd en ontvangen
om in 2018 op drie locaties in totaal 353 MWh
duurzame energie met behulp van zonne
panelen op te wekken.

Ruim 2,5 miljoen besparing door inkoop
In 2017 realiseerde Philadelphia een besparing
van 10% op de inkoop van diensten en
producten. Dit kon onder andere door
betere samenwerking binnen de organisatie
en centrale overeenkomsten vanuit afdeling
inkoop. Een organisatie breed inkoopprogramma werd in 2017 voorbereid en zal in
2018 worden uitgerold. In 2017 werd ook de
purchase to pay bestelapplicatie ingevoerd
waarmee bijvoorbeeld locatiemanagers regelarmer en makkelijker kunnen bestellen.

Vervoer
Philadelphia beschikt over een wagenpark van
235 leaseauto’s en 105 locatie gebonden auto’s
en (rolstoel)bussen voor personenvervoer. De
vervoerspartner van Philadelphia levert jaarlijks
dashboard rapportages aan voor de meetperiode januari t/m december. Van alle voertuigen
wordt bijgehouden:
• het jaarkilometrage.
• het brandstoffen verbruik.
• de CO2-uitstoot.

f. Milieu
Energie
In 2017 is Philadelphia gecertificeerd voor de
internationale norm ISO 50001. Dit is een
energie-managementsysteem dat tot doel heeft
organisaties te helpen systemen en processen
in te richten die nodig zijn om de energieprestaties te verbeteren, met inbegrip van energieefficiency, energiegebruik en energieverbruik.
In dit kader heeft Philadelphia zich ten doel
gesteld het verbruik van gas, elektriciteit en
brandstoffen (voor vervoer) in de komende drie

Het beleid van Philadelphia is de afgelopen
jaren al sterk gericht geweest op schone en
zuinige auto’s. De besparingsdoelstelling van
1,5% in energieverbruik heeft ook betrekking op
de gebruikte brandstoffen voor vervoer. Op het
gebied van locatie auto’s/bussen/rolstoelbussen
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zullen in 2018 20 bussen worden vervangen
door schonere voertuigen.
In bijlage 3 is meer in detail informatie te vinden
over ons energieverbruik.

•	aandacht voor vitaliteit, werkplezier, geluk.
•	brandveiligheid inspecties en ontruimings
oefeningen.
•	legionella protocol.
•	bedrijfshulpverlening (BHV) trainingen.
•	duurzame inzetbaarheid van medewerkers
•	uitkomsten integrale audits.

g. Risico’s
Risicomanagement is onderdeel van de
reguliere bedrijfsvoering van Philadelphia. De
serviceorganisatie geeft hierbij ondersteuning,
onder meer door middel van integrale interne
audits. Door systeeminformatie te delen en
te bespreken wil Philadelphia blijven leren en
verbeteren.

Op het gebied van financiën wordt onder meer
gelet op:
•	(geautomatiseerde) werkprocessen met
(geautomatiseerde) interne controle
maatregelen.
•	monitoring door middel van een
management dashboard en managementrapportages.
•	adequate inrichting AO/IC.
•	financieel rolling forecastproces en meerjarenbegroting.
•	treasurybeleid.
•	inzet van business intelligence.
•	uitkomsten van integrale audits.

Op het gebied van zorg en kwaliteit wordt
onder meer gelet op:
•	Het gebruik van de Support Intensity
Scale (SIS) en het gesprek over wensen en
behoeften met de cliënt en zijn vertegenwoordiger om de ondersteuningsbehoeften
en mogelijke risico’s op cliëntniveau vast
te stellen, een voor de cliënt toegankelijke
afsprakenkaart, professionele uitvoering van
de zorg en ondersteuning, periodiek beraad,
en jaarlijkse evaluaties.
•	uitkomsten van het cliëntwaarderings
onderzoek, en klachtenrapportages.
•	teamreflecties en intercollegiale visitatie.
•	beschikbaarheid van relevante protocollen
en handreikingen.
•	aandachtfunctionarissen voor inhoudelijke
dossiers (zoals medicatie en vrijheidsbeperkende maatregelen).
•	melding en afwikkeling van incidenten aan
de hand van een elektronisch meld- en volgsysteem.
•	inzet onafhankelijke externe onderzoeks
commissie bij ernstige incidenten en calamiteiten.
•	rapportages van interne kwaliteitscommissies.
•	ondersteuning door het landelijk
serviceteam zorg.
•	uitkomsten integrale audits.

Operationele risico’s
Incidenten
Het primaire doel van Philadelphia is goede
kwaliteit van zorg en ondersteuning voor de
cliënt. Incidenten zijn daarbij helaas niet uit te
sluiten. Incidenten kunnen tot gevolg hebben
dat er extra kosten moeten worden gemaakt in
verband met de extra inzet van medewerkers
of ingegrepen in de huisvesting of de zorginfrastructuur. Ook kunnen incidenten de reputatie
van Philadelphia schaden. Bij ernstige incidenten
en calamiteiten wordt altijd onderzoek gedaan
door een onafhankelijke externe onderzoekscommissie die zijn bevindingen deelt met de
raad van bestuur en directie.
De bevindingen worden gebruikt om als
organisatie te leren en tot verbeteracties te
komen. Bij incidenten is communicatie van
groot belang. Philadelphia hanteert daarbij de
principes van aandacht, dialoog, ontmoeting
en openheid. Ook is er een crisismanagementprotocol. Er wordt actief met leidinggevenden
geoefend op het vlak van crisisbeheersing. Er is
een expertteam ‘Opvang schokkende gebeurtenissen’ voor de medewerkers.

Op het gebied van veiligheid en veilige woonen werkomgeving wordt onder meer gelet op:
•	risico inventarisatie en evaluatie (RIE) per
locatie.
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Niet gefinancierde zorg
Philadelphia loopt het risico dat geleverde
productie door zorgkantoren, dan wel
gemeenten niet wordt vergoed. In de afgelopen
jaren is dit risico nihil gebleken. De afdelingen
klantbelang en organisatiebelang monitoren dit
strak in af- stemming met de lijn.

Philadelphia voert actief beleid op het vlak van
recruitment.
Huisvesting
Op het vlak van huisvesting lopen er diverse
projecten. In de uitvoering van deze projecten
zijn we altijd afhankelijk van vele verschillende
partijen en stakeholders, zoals vergunningprocedures, bezwaarprocedures maar ook
de betrokkenheid van cliënten en verwanten
die mogelijk moeten verhuizen. De invloed
en betrokkenheid van stakeholders kan
tot gevolg hebben dat projecten niet in het
gewenste tempo tot stand komen, waardoor
de resultaten negatief worden beïnvloed. In de
aantrekkende markt zien we de bouw- en realisatiekosten stijgen. We volgen en evalueren
derhalve zeer regelmatig onze projectenportefeuille en toetsen of elke individuele businesscase blijft passen in het financiële kader. In de
uitvoering monitoren we dit strak.

Eigen vermogen
In onze sector worden de normen voor het
hebben van eigen vermogen als buffer voor
financiële tegenvallers hoger. De norm ligt nu
tussen de 20 - 25% van de omzet. Philadelphia
stuurt op een voldoende groot eigen vermogen
en wil het huidige omzetniveau marktconform
laten groeien ten behoeve van de continuïteit
van de organisatie en om voldoende financiële
armslag te hebben om de doelen uit het
meerjarenbe- leidsplan te realiseren en
eventuele risico’s op te kunnen vangen. De
organisatie streeft daartoe een rendementspercentage na van tussen de 2 en 2,5%.
Werkkapitaal en liquiditeit
Het debiteurenrisico neemt toe omdat bijvoorbeeld meer cliënten zelf hun huur moeten gaan
betalen en zorgkantoren en ook gemeenten
niet meer op voorschot maar op gerealiseerde
productie bekostigen.Tevens heeft Philadelphia
een stevige meerjaren investeringsagenda op
het vlak van huisvesting. Philadelphia hanteert
daarom een actief werkkapitaal beheer om een
goede liquiditeitspositie te blijven waarborgen.
Hiertoe is een treasurybeleid opgesteld.
Cyberweerbaarheid en informatiebeveiliging
Philadelphia wordt steeds digitaler. Er ligt ook
de wens om mensgerichte technologie en gebruik van data verder te integreren in de zorgen dienstverlening. Digitalisering kan bijdragen
aan efficiëntere en effectievere processen, maar
stelt ook hogere eisen aan de informatiebeveiliging (cyber security). Philadelphia beschikt
over een geïmplementeerd informatiebeveiligingsbeleid, waardoor risico’s ten aanzien
van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid binnen de organisatie zijn geadresseerd.
Arbeidsmarktontwikkelingen
De verwachting is dat voor de zorgsector
weer schaarste aan personeel zal ontstaan.
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Bart is aan het klaverjassen.
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7. Bestuur
De dagelijkse leiding van Philadelphia is in handen van de raad van bestuur. Daarnaast is er een raad van
toezicht die toezicht houdt op het beleid van de raad van bestuur, de financiële continuïteit van Philadelphia,
de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan cliënten en de algemene gang van zaken.
Organisatie inrichting
De verdere inrichting van de organisatie, toedeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan
in een organisatie- en volmacht regeling.
Portefeuilleverdeling raad van bestuur
De raad van bestuur is collegiaal verantwoordelijk. Binnen deze collegiale verantwoordelijkheid heeft de raad
van bestuur zijn werkzaamheden verdeeld in portefeuilles. De portefeuilleverdeling van de leden van de raad
van bestuur heeft de instemming van de raad van toezicht.
Normen voor goed bestuur en toezicht
We vinden het belangrijk dat het bestuur van en het toezicht op onze organisatie goed is geregeld.
Onze governance structuur en -principes zijn gebaseerd op de wet en de Governancecode Zorg 2017.
De structuur, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en principes staan in verschillende documenten
beschreven:
• onze statuten.
• reglement raad van bestuur.
• reglement raad van toezicht.
• reglement auditcommissie.
• reglement benoeming- en remuneratiecommissie.
• werkwijze commissie zorg.
• profiel raad van toezicht.

a. Raad van bestuur
De raad van bestuur heeft drie leden. De samenstelling van de raad van bestuur in 2017 was als
volgt:
Naam en

Functie/

geboortedatum

aandachtsgebied

G. Prins-Modderaar

Voorzitter raad van

(v) (05-01-1954)

bestuur

Functies en relevante nevenfuncties

Datum aantreden

• L id raad van beheer Cosun
• L id raad van commissarissen CSU

01-04-2009

• v oorzitter raad van toezicht Vereniging KRO-

voorzitter raad van

NCRV (q.q. voorzitter raad van toezicht NCRV)
• L id raad van advies CAK

bestuur:

In functie als

11-12-2009

• L id Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
•B
 estuurslid VGN
J.J. van Esch (m)

Lid raad van

(01-02-1957)

bestuur, portefeuille

Geen

01-01-2013

•B
 estuurslid Stichting Alexander Monro
Foundation

01-12-2015

zorg & kwaliteit
J.W.A.M. van de Pas

Lid raad van

(m)

bestuur, portefeuille

(10-02-1967)

financiën, ict en
huisvesting

45

Nevenfuncties
Alle nevenfuncties van bestuurders zijn
besproken in een raad van toezicht vergadering. Of bij de aanstelling. De raad van
toezicht heeft ingestemd met de nevenfuncties
van de leden van de raad van bestuur.

Governancecodes, statuten en reglementen
is vastgelegd welke besluiten van de raad van
bestuur goedgekeurd moeten worden door
de raad van toezicht of instemming moeten
krijgen. De leden van de raad van toezicht
houden bij de uitoefening van hun taken
rekening met het maatschappelijk belang van
Philadelphia, cliënten en medewerkers. De raad
van toezicht bestond op 31 december 2017 uit
vijf leden. De raad van toezicht heeft zijn visie
op toezicht vastgelegd in het profiel raad van
toezicht. Het profiel staat op de website van
Philadelphia.

b. Raad van toezicht
De raad van toezicht heeft een raadgevende en
adviserende rol naar de raad van bestuur en
is ook klankbord. Op grond van de Zorgbrede
Naam en

Functie/

geboortedatum

aandachtsgebied

R.C. Robbertsen (m)

Voorzitter

06-10-1948

Functies en relevante nevenfuncties

Datum
aantreden

• Oud-Commissaris van de Koning(in) Provincie Utrecht 11-12-2009
• Toezichthouder Stichting Flora- en faunawetexamens
• Voorzitter Federatie Particulier Grondbezit
• Lid raad van advies Stichting SOS Kayamandi ZuidAfrika

M.J. Verdier (v)

Lid

28- 09-1963

voordracht
cliëntenraad

H. Swaab (v)

Zorg & kwaliteit

26-02- 1962

• Voorzitter raad van bestuur SecureFeed
• Lid raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis

26-03-2014

(tot 1 november 2017)

• Zelfstandig gevestigd adviseur (per 1 november 2017)
• Voorzitter Transmuraal Netwerk Midden-Holland
• Bestuurslid VNO-NCW RijnGouwe
• Voorzitter raad van toezicht Stichting Cardea
• Voorzitter Werkbedrijf Midden Holland
• Decaan faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

27-05-2016

Leiden

• Directeur Ambulatorium Universiteit Leiden
• Hoogleraar Neuropedagogiek en
Ontwikkelingsstoornissen

• Lid raad van toezicht Stichting Trajectum
• Lid Wetenschappelijke Raad Stichting Stumass
• Hoofdopleider post-master opleiding klinische
psychologie Kind en Jeugd

• Hoofdopleider post-master opleiding klinische
neuropsychologie

• Hoofdopleider Topklas (post-master duaal traject
promotie-specialisatie)
B.Bult (m)

Lid op voordracht

07-01-1965

ondernemingsraad

C.G. Boot (m)

Lid

02-11-1960

Financiën

• Ondernemer Stiel Holding bv
• Lid van het bestuur van Stichting NexTech
• CFO Telegraaf Media Groep nv
• Lid raad van commissarissen Neerlands Glorie
Groente & Fruit bv
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11-12-2016
30-01-2014

Achtergrond en deskundigheid
De heer Robbertsen is voorzitter van de raad
van toezicht. Mevrouw Verdier is vicevoorzitter.
Zij is benoemd op voordracht van de cliëntenen familieraad. De heer Bult is benoemd op
voordracht van de ondernemingsraad. Deze
voordrachtrechten zijn vastgelegd in de
statuten. De heer Robbertsen was Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.
Uit dien hoofde brengt hij bestuurlijke ervaring
en deskundigheid op het vlak van openbaar
bestuur in. Binnen de raad van toezicht is
de portefeuille zorg en kwaliteit belegd bij
mevrouw prof. dr. H. Swaab. Zij is hoogleraar
Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen
en heeft daardoor veel kennis over gedragsdeskundige ondersteuning aan de verschillende
cliëntdoelgroepen van Philadelphia. Daarnaast
heeft zij veel praktijkervaring opgedaan in de
zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, onder meer als directeur van
het Ambulatorium van de universiteit Leiden.
Mevrouw Verdier brengt als oud-bestuurder
en als acterend toezichthouder van zorginstellingen en maatschappelijke organisaties onder
meer deskundigheid in over bedrijfsvoering
in de zorg en de vormgeving van de dienstverlening aan de cliënt doelgroep van Philadelphia. De heer Boot brengt als CFO in het
bijzonder financiële deskundigheid in. De heer
Bult brengt kennis en kunde mee op het gebied
van innovatie en de ontwikkeling van nieuwe
business modellen.

voor het aantrekken van een nieuwe voorzitter
is in 2017 opgestart. De raad van toezicht
heeft in het kader van de continuïteit en goede
overdracht van de werkzaamheden besloten
dat de heer Robbertsen zal aanblijven tot het
moment dat de nieuwe voorzitter is benoemd.
Commissies raad van toezicht
De raad van toezicht heeft uit zijn midden
commissies ingesteld. Enerzijds om de
bespreking van onderwerpen in de vergaderingen van de raad van toezicht voor te
bereiden, anderzijds om de raad van toezicht
te adviseren over de te bespreken onderwerpen. Met het aantreden van nieuwe
toezichthouders heeft de raad van toezicht de
samenstelling van de commissies geëvalueerd.
Naar aanleiding daarvan zijn er wijzigingen
doorgevoerd.
Auditcommissie
Deze commissie heeft onder andere met de
raad van bestuur overlegd over het te voeren
financieel-economisch beleid, de financiële
informatievoorziening, het functioneren van de
risicobeheersings- en controlesystemen en de
prestaties van de organisatie op deze terreinen.
De financiële kwartaalrapportages zijn in de
auditcommissie behandeld. De commissie krijgt
daarbij elk kwartaal een voortgangsrapportage
over de huisvestingsprojecten, investeringsvoortgang en inzicht in de treasuryontwikkeling
door het jaar heen (waaronder de solvabiliteitsratio, DSCR ratio, Net Debt/EBITDA en
liquiditeitspositie). De auditcommissie heeft
de bespreking van de jaarstukken 2016 en
de begroting 2018 door de raad van toezicht
voorbereid. In aanwezigheid van de accountant
zijn de interim rapportage, jaarrekening 2016
en de managementletter en -reactie besproken.

Rooster van aftreden
Leden van de raad van toezicht worden voor
vier jaren benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar voor vier jaren. De heer R.C.
Robbertsen is volgens het rooster aftredend
per 11 december 2017. De werving en selectie
2013
R.C. Robbertsen
M.J. Verdier

2014

2015

2016

11 dec.
26 mrt.

2018

2019

2020

26 mrt.

H. Swaab

27 mei

B. Bult
C.G. Boot

2017
11 dec.

27 mei

11 dec.

11 dec.

30 jan.

30 jan.

herbenoeming

aftredend

eerste benoeming

aftredend en mogelijk herbenoembaar
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2021

De naleving van aanbevelingen en de opvolging
van opmerkingen uit de interim rapportage
en managementletter zijn door de commissie
gevolgd. De auditcommissie heeft een update
van de meerjarenbegroting 2016 - 2020 doorgenomen. Verder gaf de auditcommissie een advies
over een nieuw treasurystatuut en besprak het
treasuryjaarplan 2018. De commissie besprak
de vestiging van zekerheidsrechten in het kader
van het eerder afgesloten financieringsarrangement. Het thema ict en informatiebeveiliging
is in 2017 in de commissie aan de orde geweest
en de (financiële) verhoudingen tussen Philadelphia en het juridisch afgesplitste cluster Werk
& Begeleiding. Tijdens de vergadering spreekt
de auditcommissie ook met medewerkers van
de organisatie, waaronder de directeur organisatiebelang, hoofd internal audit en hoofd
concerncontrol.

overleg gehad over het toezicht op de kwaliteit
van zorg en dienstverlening, risicobeheersing
en inhoudelijke beleidsontwikkeling. De
werking van het kwaliteitsmanagementsysteem
wordt in de commissie doorgenomen en
gemonitord. De uitkomsten van verschillende
kwaliteitsrapportages (klachten, medicatie,
middelen en maatregelen, meerzorg, incidenten calamiteitmeldingen, valincidenten, seksueel
misbruik en huiselijk geweld, bevindingen
van de externe onderzoekscommissie) zijn in
de commissie besproken evenals de beleidsmatige consequenties die daaraan worden
verbonden. Ook de ontwikkelingen in de
zorg- en dienstverlening binnen Philadelphia
komen in de commissie aan de orde. In de
vergadering is gesproken over kennisontwikkeling en -toepassing in de dagelijkse praktijk.
Daartoe werden onder meer de resultaten van
het promotieonderzoek ‘Kennis en praktijk in
de gehandicaptenzorg’ doorgenomen. In de
commissie is aandacht geweest voor het leren
van de organisatie en zijn medewerkers in
relatie tot de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. De commissie kreeg uitleg over het
programma ‘terugdringing van oneigenlijk
gebruik van psychofarmaca en het thema palliatieve zorg. Vanuit het landelijk serviceteam
zorg werd een trendanalyse gepresenteerd
over onderzoeken die zijn uitgevoerd. Tot slot
worden in de commissie de uitkomsten van het
clientervaringsonderzoek ‘Dit vind ik ervan!’
doorgenomen. Bij de bespreking van deze
onderwerpen zijn behandelaren en experts
werkzaam in het Expertisecentrum van Philadelphia aanwezig.

De commissie had in 2017 de volgende
leden:
• C.G. Boot, voorzitter
• B. Bult, lid
Benoeming- en remuneratiecommissie
Deze commissie voerde in 2017 functioneringsgesprekken met de leden van de raad
van bestuur. De werving- en selectie tot het
aantrekken van een nieuwe voorzitter werd
door de commissie voorbereid. Omdat er
voor de functie van voorzitter moest worden
geworven is er besloten om specifiek daarvoor
uit midden van de raad van toezicht een selectiecommissie samen te stellen. Deze selectiecommissie verzorgt de werving- en selectieprocedure. De commissie wordt daarin bij gestaan
door een extern bureau. De voorzitter van de
raad van bestuur is door de raad van toezicht
om te participeren in de selectiecommissie.

De commissie heeft de volgende leden:
• H. Swaab, voorzitter
• M.J. Verdier, lid

De commissie heeft de volgende leden:
• R.C. Robbertsen, voorzitter
• M.J. Verdier, lid
ad-hoc selectiecommissie:
• C.G. Boot, voorzitter
• J.T. Swaab, lid

Voor elk van de commissies is een reglement
c.q. werkwijze opgesteld. De reglementen en
werkwijze evenals de samenstelling van de
commissies staan op de website van Philadelphia. Tijdens de commissievergaderingen
zijn op uitnodiging ook medewerkers vanuit de
organisatie aanwezig.

Commissie zorg
Deze commissie heeft met de raad van bestuur

Toezichthoudende activiteiten
De raad van toezicht heeft in het verslagjaar
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2017 toezicht gehouden op het beleid van de
raad van bestuur, strategische en maatschappelijke ontwikkelingen, kwaliteitsmanagement,
de kwaliteit van de zorg en dienstverlening
aan cliënten, sociaal beleid, financieel beleid en
de financiële continuïteit en op de algemene
gang van zaken van Philadelphia. De raad van
toezicht heeft een raadgevende en adviserende rol voor de raad van bestuur en is
tevens klankbord voor de raad van bestuur.
Bij de vervulling van zijn taak richt de raad
van toezicht zich naar het maatschappelijk
belang van de organisatie, zijn cliënten en
medewerkers.

dat het functioneren van een lid van de raad
van toezicht moet worden gekenmerkt door
integriteit en een onafhankelijke opstelling.
Leden nemen zonder last of ruggenspraak
zitting in de raad van toezicht. Het oplossen
van zaken waarbij een belangenverstrengeling
aan de orde kan zijn bij leden van de raad van
toezicht, de raad van bestuur en bij de externe
accountant in relatie tot de stichting, hoort
expliciet bij het takenpakket van de raad van
toezicht.
Evaluatie functioneren
Een van de taken van de raad van toezicht
is het evalueren van het eigen functioneren.
De raad van toezicht en de raad van bestuur
evalueren ook het functioneren van de
verhouding tussen de raad van toezicht en
de raad van bestuur. In 2017 heeft de raad
van toezicht de evaluatie vorm gegeven aan
de hand van een extern online evaluatie
onderzoek. Zowel de leden van de raad van
toezicht en de raad van bestuur hebben deelgenomen aan het onderzoek. In de evaluatie is
stilgestaan bij het functioneren van de raad
van toezicht als team en het functioneren
van de voorzitter. De resultaten daarvan zijn
meegenomen in het werving- en selectieproces
voor de nieuwe voorzitter raad van toezicht.
Tijdens de evaluatie is besproken hoe de raad
van toezicht omgaat met zelfreflectie. Om
hier gestructureerde vorm aan te geven wordt
afgesproken elke vergadering af te sluiten met
een kort overlegmoment waarbij de leden van
de raad van toezicht terugblikken op hoe de
vergadering verliep en wat een ieders bijdrage
was. Verder is in de evaluatie gesproken over
de wijze waarop de strategie en beleidsagenda
ook doorwerkt in de dagelijkse operatie.
Het is waardevol dat de toezichthouders
contacten hebben met de lagen onder de raad
van bestuur. Het is actief beleid om hen uit
te nodigen tijdens werkbezoeken, vergaderingen en commissievergaderingen. Om nog
beter zicht op de doorwerking te krijgen is
afgesproken dat de raad van bestuur hier de
raad van toezicht verdiepende informatie over
de organisatieontwikkeling zal verstrekken.
Daarnaast is besproken dat elk lid van de
raad van toezicht zelf ook actief op zoek moet
gaan naar context en informatie van de sector.

Overleg externe accountant
De externe accountant van Philadelphia is
PWC Accountants NV. Bij gelegenheid van
de interimrapportage, de managementletter
en het vaststellen van de jaarrekening 2016
heeft de auditcommissie overleg gevoerd
met de accountant. De accountant heeft ook
overleg gevoerd met de raad van toezicht en
raad van bestuur gezamenlijk. Hij verzorgde
een toelichting bij de interimrapportage, de
managementletter en de jaarrekening 2016.
Het auditplan van de accountant geldt voor
de periode 2017 - 2018. De raad van toezicht
heeft eind 2016 ingestemd met het plan.
Monitoring en eventuele bijstelling op het plan
wordt bewaakt door de auditcommissie. De
commissie rapporteert daarover aan de raad
van toezicht.
Geen tegenstrijdig belang
In 2017 hebben zich geen transacties
voorgedaan met een tegenstrijdig belang zoals
bedoeld in de statuten en de reglementen
van de raad van bestuur en van de raad van
toezicht. In het reglement raad van bestuur
is een procedure die beschrijft hoe gehandeld
moet worden bij (potentieel) tegenstrijdig
belang. Als daar sprake van is, wordt hier
melding van gedaan in het jaardocument.
Fraude
Over 2017 zijn geen gevallen van fraude te
melden.
Onafhankelijkheid
In het reglement raad van toezicht is vastgelegd
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Zo ontstaat er een breder beeld waar toezichthouders de ontwikkelingen van Philadelphia
aan kunnen relateren. Om zorginhoudelijke
thema’s die in de commissie zorg aan de orde
zijn geweest breder plenair te delen wordt een
voorraadagenda voor bespreking gemaakt.
Zo wordt bewaakt dat thema’s ook op de
plenaire agenda komen.

de landelijke cliëntenraad en familieraad.
Mevrouw Swaab heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de landelijke cliëntenraad
en familieraad. Bij alle vergaderingen waren
bestuursleden aanwezig zodat de leden van
raad van toezicht zich een beeld konden
vormen van de interactie tussen bestuur en
medezeggenschap. De leden van de raad van
toezicht hebben in de vergadering van de raad
van toezicht terugkoppeling gegeven over hun
ontmoetingen met de medezeggenschapsraden. De raad van toezicht heeft vastgesteld
dat de medezeggenschapsraden daadwerkelijk
worden betrokken bij de organisatie. Er is
sprake van positieve interactie waarbij over
en weer ruimte is voor een kritisch geluid.
De medezeggenschapraden worden proactief
betrokken, gehoord en om advies dan wel
instemming gevraagd.

Informatieverstrekking
De raad van toezicht ziet erop toe dat de raad
van bestuur regelmatig rapporteert over de
financiële en zorginhoudelijke ontwikkelingen
van de organisatie de daaraan verbonden
risico’s en mechanismen tot beheersing
daarvan. De raad van toezicht houdt
toezicht op een goede balans tussen zorg en
zakelijkheid. De organisatie kent geen separaat
informatieprotocol. De werkwijze rondom
informatieverstrekking is vastgelegd in het
reglement van de raad van bestuur.

Vergaderingen
De raad van toezicht heeft in 2017 zes keer
vergaderd. De heer Boot was tweemaal met
kennisgeving verhinderd. Mevrouw Verdier
was eenmaal verhinderd een raad van toezicht
vergadering bij te wonen. Tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht zijn de leden
van de raad van bestuur aanwezig. Afhankelijk
van het onderwerp zijn ook (interne) inhoudsdeskundigen uitgenodigd om een toelichting te
verzorgen. Voorafgaand aan elke vergadering
van de raad van toezicht hebben de leden een
informeel afstemmingsoverleg. In de raad van
toezicht vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
• 	governance en besturing van de organisatie, in het bijzonder de beweging naar de
invoering van zelforganiserende principes
en het daaraan gekoppelde programma ‘De
bedoeling, het Werkt!’
• 	de werving- en selectie van een voorzitter
voor de raad van toezicht.
• 	aanstaande herbenoeming leden raad van
toezicht.
• 	klassenindeling Wet normering topinkomens
(Wnt).
• 	de strategische koers en positionering van
de organisatie.
• 	kwaliteit van de zorg- en dienstverlening,
kwaliteitsmetingen en kwaliteitsmanagement, in het bijzonder de deelname

De raad van bestuur informeert de raad van
toezicht op de volgende wijzen. De verslagen
van de bestuursvergaderingen aan de raad van
toezicht worden ter hand gesteld. De raad van
bestuur geeft daarnaast via het bericht van de
raad van bestuur schriftelijke een toelichting
over lopende zaken. Elke kwartaalrapportage
gaat vergezeld met een financieel bericht van
de raad van bestuur. Informatie wordt ook bij
de voorbereiding of tijdens de vergaderingen
van de raad van toezicht door de raad van
bestuur verstrekt. Of tussentijds indien daar
aanleiding toe is. Tevens ontvangen alle leden
van de raad van toezicht de wekelijkse Nieuwsbrief van de organisatie en een overzicht van
nieuws- en persberichten over Philadelphia.
De leden van de raad van toezicht hebben
in 2017 ook werkbezoeken aan locaties van
Philadelphia gebracht. Het ontmoeten, spreken
met en luisteren naar cliënten en medewerkers
staat daarin centraal. Leden van de raad van
toezicht spreken dan ook directieleden, het
locatiemanagement en begeleiders.
Contact met medezeggenschapsorganen
De heer Robbertsen en de heer Bult hebben
in 2017 een overlegvergadering van de
ondernemingsraad bijgewoond. Mevrouw
Verdier bezocht een overlegvergadering van
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aan de proeftuin vernieuwd kwaliteitskader
gehandicaptenzorg.
•	Zorgvisies van de verschillende doelgroepen
van Philadelphia.
•	Zorginhoudelijke projecten en programma’s
onder meer op het gebied van palliatieve
zorg en bewuste omgang gebruik psychofarmaca.
•	Toepassing mensgerichte technologie in de
zorg.
•	Ontwikkelingen ten aanzien van verzuim
en professionalisering van medewerkers en
leiderschapsprogramma ‘dienden leiderschap’ mede in relatie tot ‘De bedoeling,
het Werkt!’ en het sociaal beleid van Philadelphia.
•	Strategisch huisvestingskader Philadelphia.
•	Voortgang uitvoer huisvestingsprojecten
Philadelphia.
•	Goedkeuring van verwerving c.q.
vervreemding van onroerende zaken die
buiten de reikwijdte van tussen de raad
van toezicht en raad van bestuur gemaakte
afspraken vielen.
•	Beleidsmatige ontwikkelingen en voortgang
uitvoer jaarplan 2017 aan de hand van de
vier organisatiewaarden: cliëntwaarde,
zorgwaarde, medewerkerwaarde en
financiële waarde.
•	Voortgang op de verschillende strategische
thema’s zoals neergelegd in het meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020.
•	Update van de financiële meerjarenraming
en scenario’s.
•	Jaarverslag en jaarrekening 2017.
•	Interimrapportage en managementletter
PWC accountants en managementreactie.
•	Financiële ontwikkeling van Philadelphia
aan de hand van kwartaalrapportages en
halfjaarrapportage.
•	Financiële en beleidsmatige kaders voor
2018.
•	Externe (financiële) ontwikkelingen en
zorgcontractering (onder andere de Wlz
Wmo, Jeugdwet, GGZ-c en Zvw) en de
impact daarvan op Philadelphia en haar
cliënten.
•	Vestiging hypotheekrecht in het kader van
financieringsarrangement.
•	Terugkoppeling van bezoeken aan de
verschillende medezeggenschapsgremia.

•	Terugkoppeling functioneringsgesprekken
leden raad van bestuur.

c. Remuneratie
Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden raad
van bestuur.
De raad van toezicht bepaalt de bezoldiging
en arbeidsvoorwaarden van de leden van de
raad van bestuur. Het salaris van de voorzitter
raad van bestuur wordt als bovenkant van het
salarisgebouw gehanteerd. In de salarisverhouding tussen de voorzitter raad van bestuur
en de overige leden van de raad van bestuur
wordt een verschil van minus 10% toegepast.
De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de
leden van de raad van bestuur onder de Wnt 1
klasse I van de ‘Regeling bezoldigingsmaxima
topfunctionarissen zorg en welzijn’ vallen.
Onder de Wnt 2 vallen de leden van de raad
van bestuur onder klasse V van de ‘Regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg
en welzijn’. De nieuwe maxima, de nieuwe
klassen en de nieuwe puntenberekening zijn van
toepassing met ingang van 1 januari 2016. Alle
bestuurders waren voor deze datum in dienst
van Philadelphia. Voor hen geldt derhalve het
in de artikelen 7.3 en 7.3a van de Wnt neergelegde overgangsrecht. Dat betekent dat klasse I
van toepassing is
Bezoldiging bestuurders 2017
Zie voor de vastgestelde bezoldiging van de
leden van de raad van bestuur de toelichting op
de pagina 30 van de Jaarrekening 2017.
Pensioen
Leden van de raad van bestuur zijn lid van het
pensioenfonds Zorg & Welzijn waarin begrepen
is een dekking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. De premieverdeling tussen Philadelphia is 50% voor Philadelphia en 50% voor
een lid raad van bestuur van de totale premie
in enig jaar. Per januari 2015 heeft de overheid
een pensioen aftoppingsgrens ingevoerd. De
raad van toezicht heeft besloten met inachtneming van de Wnt-normen de effecten hiervan
structureel te compenseren.
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Vertrekregeling
In de arbeidsovereenkomsten van de
bestuurders zijn vertrekregelingen opgenomen
in geval van (tussentijdse) opzegging door de
stichting, met uitzondering van ontslag wegens
een dringende reden in de zin van artikel 7:677
en 7:678 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Werkwijze declaraties
Lees bijgaand document voor een compleet
overzicht van de uitgangspunten en werkwijze
rond declaraties door leden van de raad van
bestuur.
Werkwijze
declaraties Raad van Bestuur
Stichting Philadelphia Zorg

Mobiliteit
Aan de bestuurder wordt door Philadelphia een
leaseauto ter beschikking gesteld waarover
hij vrij kan beschikken voor zowel dienstreizen
als privédoeleinden. De kosten van deze auto
en het gebruik daarvan komen met inachtneming van de voorwaarden en condities uit de
Philadelphia leaseregeling voor rekening van
Philadelphia. Betaling van verkeersboetes en de
geldende fiscale bijtelling vanwege privégebruik
van de leaseauto komen niet voor vergoeding
in aanmerking. Parkeerkosten kunnen worden
gedeclareerd.

Het beste uit jezelf

Onderstaand overzicht geeft de zakelijke declaraties die in 2017 door de leden van de raad
van bestuur zijn gemaakt:
Overzicht declaraties 2017

Communicatiemiddelen
Philadelphia stelt de bestuurder voor de uitoefening van zijn functie digitale communicatiemiddelen ter beschikking, zoals bijvoorbeeld
een smartphone, een laptop of een tablet. De
kosten van het gebruik komen voor rekening
van Philadelphia.

Verblijfkosten,
uitgaven voor
eten en drinken

G. Prins

J.J. van
Esch

J.W.A.M.
van de Pas

€

€

€

626,95

207,85

416,35

1.264,21

247,14

331,64

Mobiliteit
chauffeursdienst
taxi
parkeren

Aanvullende ziektekostenverzekering
Op grond van de met de leden van de raad
van bestuur gesloten arbeidsovereenkomst
komt van de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering 75% voor vergoeding in
aanmerking.

totaal

0

0

0

40,00

158,70

0

1.931,16

613,69

747,99

Deskundigheidsbevordering
De raad van bestuur is er verantwoordelijk
voor dat in het bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden zijn gewaarborgd en
dat deze op peil worden gehouden. Elk lid van
de raad van bestuur draagt er zorg voor dat
zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende
zijn en blijven voor adequate functievervulling
in het belang van de organisatie. Deze plicht
is reglementair verankerd. Leden van de raad
van bestuur wonen daartoe interne en externe
studiebijeenkomsten en seminars bij. De kosten
van deze opleidingen en de reis- en verblijfkosten werden vergoed door Philadelphia. In
het jaar 2017 bedragen de totale kosten voor
deskundigheidsbevordering voor de leden van
deraad van bestuur gezamenlijk € 20.909,84.
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Bezoldiging raad van toezicht
In de benoeming en remuneratiecommissie
is het beleid ten aanzien van de bezoldiging
en voor de leden van de raad van toezicht
voorbereid. De raad van toezicht heeft dit
beleid vervolgens vastgesteld. De bezoldiging
voor de toezichthouders is wettelijk gekoppeld
aan een percentage van de voor bestuurder
geldende bezoldigingsnorm.
Per 1 januari 2015 is het maximum voor de
honorering van leden en voorzitters van raden
van toezicht verhoogd van 5% en 7.5% naar
respectievelijk 10% en 15% van het maximum
van de bezoldigingsklasse waarin de eigen
instelling scoort (artikel 3.2 Wnt). Ingeval van
Philadelphia is dat klasse I onder Wnt 1 en
klasse V onder Wnt 2. Na evaluatie heeft de
raad van toezicht besloten de bezoldiging per
1 januari 2015 te wijzigen. In drie jaar stijgt
de bezoldiging van de leden van de raad van
toezicht naar klasse V van de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en
welzijn’. Per 1 januari 2017 is de bezoldiging
daarom weer gewijzigd.
Bezoldiging toezichthouders 2017
Zie voor de vastgestelde bezoldiging van de
leden van de raad van toezicht de toelichting
op pagina 30 van de jaarrekening 2017.
Deskundigheidsbevordering
De leden dragen er voor zorg dat hun deskundigheid op peil blijft. Hiertoe is een werkwijze
voor permanente educatie opgesteld. In de
jaarlijkse evaluatie is de permanente educatie
punt aan aandacht geweest. De raad van
toezicht stelt zich op het standpunt dat het de
verantwoordelijkheid van de leden zelf is om
zich steeds te blijven ontwikkelen. Elk lid raad
van toezicht heeft voorkeuren in zijn of haar
ontwikkeling, waardoor standaard collectieve
educatie zonder individuele invulling niet altijd
de juiste bijdrage levert aan de ontwikkeling in
de rol als toezichthouder. De leden hebben via
diverse opleidingsprogramma’s in hun hoofdof andere toezichthoudende functie gewerkt
aan bij- en nascholing waarbij aandacht was
voor onder meer governance, leiderschap en
publieke, maatschappelijke en zorginhoudelijke
ontwikkelingen.
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Meghan en Ted zijn helemaal
happy in hun nieuwe huis.
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Bijlage 1: De zeven principes van mvo bij Philadelphia
Wereldwijd zijn er zeven principes afgesproken
voor mvo. Deze normen en waarden vormen
een ‘paraplu voor goed bestuur’ voor elke
organisatie. Uiteraard is er wereldwijd sprake
van maatschappelijke, politieke, economische
en culturele diversiteit. Elke organisatie dient
deze zeven mvo-principes te respecteren en
toe te passen, waarbij het vrij staat om eigen
principes toe te voegen.

c. zorgwaarde;
	
het primaire proces - de zorg
voor de cliënten - is optimaal en geborgd.
	
waarde; de zorg en bedrijfsvoering
d. financiële
zijn in balans, de organisatie is ‘in control’.

4. 	Respect voor de belangen van
stakeholders
Voor het maken van de juiste (strategische)
keuzes en het snel kunnen inspelen op veranderingen in de complexe zorgketen vindt Philadelphia een continue externe focus noodzakelijk. Philadelphia heeft haar belanghebbenden
(stakeholders) in kaart gebracht en betrekt
hen zoveel mogelijk bij de besluitvorming met
betrekking tot de koers van de organisatie.

1. Rekenschap afleggen
Het ministerie van VWS heeft de Regeling
Verslaggeving WTZi vastgesteld. Op basis van
deze regeling legt Philadelphia haar jaarverantwoording af. Daarnaast legt Philadelphia
rekenschap af over haar prestaties door middel
van een openbaar verslag. Dat verslag is een
bundeling van informatie die Philadelphia online
publiceert.

5. 	Respect voor de rechtsorde (weten regelgeving)
Philadelphia opereert als zorginstelling binnen
alle voor haar relevante wetgeving, waaronder:
• 	Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz).
• 	Kwaliteitskader gehandicaptenzorg.
• 	Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
• 	Wet toelating zorginstelingen.
• 	Governancecode Zorg 2017.

2. Transparant zijn
Philadelphia is transparant in al haar activiteiten en besluiten. De website en dit verslag
geven inzicht in bestuur en organisatie, beleid,
inspanningen en prestaties. Ten behoeve van
het opstellen van het verslag worden de cliëntenraad, familieraad en de ondernemingsraad
gevraagd hun bevindingen van het afgelopen
jaar te delen en deze zijn opgenomen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o.
(IGJ) houdt mede toezicht op de naleving van
deze wetgeving.

3. Ethisch gedrag vertonen
Philadelphia geeft een eigen klank en kleur
aan haar cultuur door het hanteren van vier
kernwaarden: aandacht en plezier, professionaliteit, verantwoordelijkheid en passie. De cliënten
van Philadelphia zijn mensen die net als ieder
ander gelukkig willen leven. Zij willen het
beste uit zichzelf halen en zelf keuzes maken.
Meedoen in de maatschappij is voor hen net zo
belangrijk als voor ieder ander. Philadelphia is
er voor deze mensen. Het DNA van de organisatie - als doorvertaling van de kernwaarden is gebaseerd op de volgende waarden:
a. cliëntwaarde;
	
waarbij de cliënt - in zijn sociale
netwerk - leidend is en de organisatie en de
medewerkers dienend zijn.
b. 	
medewerkerswaarde; waarbij de kwaliteit van
de dienstverlening is geborgd en medezeggenschap vanzelfsprekend is;

6. 	Respect voor internationale
gedragsnormen
Philadelphia is onderdeel van de zorgketen
in Nederland. De internationale gedragsnormen met betrekking tot de activiteiten
van Philadelphia, zijn verweven in de Nederlandse wet- en regelgeving waar de organisatie aan moet voldoen. Dit betreft o.a. de
internationale gedragsnorm over de behandeling van werknemers zoals vastgelegd in
de International Labour Organization (ILO)
Conventies voor de Rechten van Werknemers.
Op 21 januari 2016 heeft de Tweede Kamer
met algemene stemmen het verdrag inzake
de rechten van personen met een handicap
aangenomen. Het verdrag heeft tot doel om
het volledige genot door alle personen met
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een handicap van alle mensenrechten en
fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid
te bevorderen, beschermen en waarborgen
en ook de eerbiediging van hun inherente
waardigheid te bevorderen.

7. 	Respect voor mensenrechten
Bij de maatschappelijke rol die Philadelphia
vervult staat de mens centraal. Het spreekt
vanzelf dat de mensenrechten worden gerespecteerd. Philadelphia stimuleert haar cliënten
en medewerkers om het beste uit zichzelf te
halen.Iedereen maakt fouten. Ook Philadelphia.
Als cliënten ontevreden zijn over de zorg van
Philadelphia kunnen zij een klacht indienen. De
klachtenregeling van Philadelphia is laagdrempelig ingericht.

.

56

Bijlage 2: Stakeholderoverzicht Philadelphia
Philadelphia gaat uit van vier groepen stakeholders:
•	Stakeholders die input leveren ten behoeve van het primaire proces (Iinput relaties).
•	Stakeholders die output ontvangen als gevolg van het primaire proces (output relaties).
•	Voorwaardenscheppende stakeholders (enabling relaties).
•	Stakeholders die het functioneren van de organisatie (direct en indirect) mogelijk maken
(normatieve en overige relaties).
In het schema hieronder geeft Philadelphia een overzicht van haar belangrijkste stakeholders.
Politieke, Sociale en Economische omgeving

Enabling relaties
Ministerie VWS

Zorgverzekeraars
en Zorgkantoren

Toezichthoudende
organen

Bewoners, buurt
en wijk
Brancheorganisaties
Zorg

Werkgevers& Werknemers
verenigingen

Kennisinstituten

Gemeenten en
Provincies

Waardeketen
Input
relaties

Output
relaties
Samenwerkingspartners

Kennisinstituten

Vrijwilligers

Gemeenten

Cliënten

Cliënten

Cliëntenraden

RvB, RvT
Leidinggevenden
Medewerkers

Medewerkers
Zorgverzekeraars
en Zorgkantoren

Ouders en
Verwanten

Cliëntenraden

Familieraden

Werkgevers
Kennisinstituten
Toeleveranciers

Toezichthoudende
organen

1704HKE_002

Stichting
Philadelphia
Zorg

Familieraden

Ondernemingsraad
1e lijnszorg

Collega
zorginstellingen

Kennisinstituten
Branche
organisaties
Zorg

Publieke opinie
Media

Bekijk hier de toelichting op de rol van de stakeholders
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Normatieve en
overige relaties

Stakeholders die input leveren ten
behoeve van de organisatie (Functionele
input relaties).
Deze stakeholders leveren directe (fysieke)
input voor het primaire proces van de organisatie.
• Cliënten: Als toonaangevende zorgaanbieder
wil Philadelphia haar cliënten professionele
zorg en ondersteuning bieden. De cliënt is
het bestaansrecht van Philadelphia.
• Ouders en verwanten: Voor Philadelphia is het
belangrijk dat ouders en verwanten tevreden
zijn over de zorg en dienstverlening.
• Medewerkers: De medewerkers van Philadelphia (zowel vast als flexibel) zijn van
doorslaggevend belang voor de kwaliteit van
het zorgproces.
• De vrijwilligers in het netwerk van de cliënt
bieden aanvullende ondersteuning.
• Gemeenten & Provincies: Gemeenten hebben
een belangrijke rol met betrekking tot de
Jeugdzorg, werk en inkomen (o.a. dagbesteding), zorg aan langdurige zieken en
ouderen. Daarmee zijn zij een cruciale stakeholder voor Philadelphia. Provincies zijn met
name belangrijk voor Philadelphia voor het
verlenen van vergunningen.
• Werkgevers: Philadelphia nodigt werkgevers
uit leer- en opleidingsplaatsen voor cliënten
beschikbaar te stellen.
• Kennisinstituten: Philadelphia benut de kennis
van universiteiten, hogescholen en andere
kennisorganisaties om binnen diverse
vastgestelde domeinen onderzoek te laten
verrichten.
• Zorgverzekeraars en zorgkantoren: De raad van
bestuur en vertegenwoordigers van Philadelphia hebben overleg met de zorgverzekeraars en zorgkantoren waar Philadelphia
mee contracteert.
• Toeleveranciers: Leveranciers van vervoer,
inventaris, medische apparatuur, gebruiksartikelen, medicijnen, ict-diensten, etc. maken
de zorg voor de cliënt fysiek mogelijk. Philadelphia hecht daarom aan goede relaties
met haar toeleveranciers.
• Cliëntenraden: De Cliëntenraad levert
waardevolle input ten aanzien van het
beleid van Philadelphia. Lokaal wordt er
in huiskamer-overleggen met cliënten
gesproken. Op regio en cluster niveau zijn er

cliëntenraden ingesteld die een verbinding
hebben met de landelijke cliëntenraad.
• Familieraad: Ook de Familieraad levert
waardevolle input ten aanzien van het beleid
van Philadelphia. Op lokaal, regionaal en
clusterniveau zijn er familieraden. Ook deze
raden hebben een verbinding met de landelijke familieraad.
• Ondernemingsraad: De ondernemingsraad
bespreekt op landelijk niveau de ontwikkelingen in de organisatie en het medewerkersbeleid met de raad van bestuur.
Daarnaast behartigt in elk cluster/ regio
en hoofdkantoor een Onderdeelcommissie
de belangen van medewerkers. Hierdoor
is de medezeggenschap dichter bij de
medewerkers gekomen en is de (ver)binding
tussen alle commissies en de ondernemingsraad gewaarborgd.
Stakeholders die output ontvangen als
gevolg van het primaire proces
(Functionele output relaties)
• Cliënten: De cliënten van Philadelphia zijn in
directe zin de ontvanger van de functionele
output van de zorg- en dienstverlening van
Philadelphia.
• De Cliëntenraad en de Familieraad als officiële
inspraakorganen zijn direct (cliënten) en
indirect (ouders en verwanten) ontvanger
van de geleverde zorg.
• Voor de ouders en verwanten van de cliënten
is een goede kwaliteit van de aan hen
geleverde zorg van groot belang.
• Samenwerkingspartners: Philadelphia werkt
nauw samen met partners (soms toeleveranciers zoals de afvalverwerker) die zich
inzetten voor cliënten, bijvoorbeeld door ze
in dienst te nemen.
• Kennisinstituten: Philadelphia benut en biedt
tientallen universiteiten, hogescholen en
andere kennisorganisaties de mogelijkheid
(wetenschappelijk) onderzoek te doen binnen
diverse vastgestelde domeinen.
• Eerstelijns zorg: Uitstekende relaties en
samenwerking van Philadelphia met de
eerste lijns-zorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en organisaties voor thuiszorg, zijn
een cruciale voorwaarde voor de kwaliteit
van de transmurale zorgpaden voor de
cliënt.
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Voorwaarden scheppende stakeholders
(Enabling relaties).
• Zorgverzekeraars en -kantoren: De raad van
bestuur en vertegenwoordigers van Philadelphia hebben overleg met de zorgverzekeraars en zorgkantoren waar Philadelphia
mee contracteert. De raad van bestuur
spreekt tweejaarlijks met de besturen van
zorgverzekeraars.
• Brancheorganisaties Zorg: Philadelphia is lid
van brancheorganisatie VGN. De brancheorganisaties in de zorg zijn verenigd in de
Branche Organisaties Zorg (BOZ).
• Kennisinstituten stellen Philadelphia in staat
om beleidsinitiatieven wetenschappelijk te
laten toetsen.
• Ministerie van VWS: Het ministerie van VWS
is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving op het gebied van de volksgezondheid,
welzijn en sport.
• Werkgevers- en Werknemersorganisaties behartigen de belangen van deze doelgroepen.
• Bestuurders Gemeenten en Provincie: De
bestuurders van gemeenten en provincies
waar Philadelphia actief is hebben een direct
belang bij het goed functioneren van de
organisatie.
• Toezichthoudende organen (zoals IGJ)
scheppen vanuit hun wettelijke opdracht
mede de voorwaarden waaronder Philadelphia moet opereren.
• Bewoners uit de regio’s en uit de lokale
omgeving waar locaties van Philadelphia zijn
gevestigd, worden betrokken bij het netwerk
rondom de cliënten en maken daarmee het
zelfstandig wonen van cliënten mogelijk.

•

•

•
•

•

Normatieve en overige relaties
Diverse stakeholdergroepen die een relatie met
de organisatie hebben (Normatieve en overige
relaties). Bij maatschappelijk verantwoord
ondernemen gaat het niet alleen om het nemen
van verantwoordelijkheid, maar ook over het
afleggen van rekenschap over het doen en laten
van de organisatie. Het idee hierachter is dat
organisaties een mandaat van hun omgeving
krijgen om te kunnen blijven opereren (‘license
to operate’).Voor Philadelphia spelen onderstaande stakeholders hierbij een belangrijke rol.
• Toezichthoudende organen (o.a. IGJ, Inspectie
SZW, Inspectie voor de Leefomgeving,
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Voedsel en Warenautoriteit) hebben een
toezichthoudende taak met betrekking tot
het functioneren van Philadelphia.
De kennisinstituten waar Philadelphia mee
samenwerkt doen (wetenschappelijk)
onderzoek en fungeren als klankbord en
bieden nieuwe (wetenschappelijke) kennis en
inzichten.
De media spelen een belangrijke rol met
betrekking tot de positionering en profilering
(identiteit en imago) van Philadelphia.
Brancheorganisaties Zorg: vertegenwoordigen
de zorginstellingen bij o.a. de politiek.
Collega zorginstellingen: Philadelphia vergelijkt
zichzelf en wordt door derden vergeleken
met collega-instellingen.
De publieke opinie is een belangrijke factor
met betrekking tot de ‘license to operate’
van Philadelphia. Dit is met name zichtbaar
als er incidenten zijn met betrekking tot
cliënten.
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330.040

Dec

-3%

-30.264

1.093.609

1.063.345

Dec

-1,82%

-43.036

2.358.595

2.315.559

Totaal

-5,14%

-119.397

2.320.879

2.201.482

Totaal

-1,70%

-208.937

12.269.401

12.060.464

Totaal

Bijlage 3 energieverbruik

Bijlage 4 Referentietabel GRI 4
In onderstaande indextabel van de Global Reporting Initiative, vierde generatie (GRI G4), de
kernachtige optie (core option) wordt voor de indicatoren binnen de Algemene standaard informatievoorziening en de materiële aspecten binnen de categorieën economie, milieu en sociaal,
verwezen naar de relevante delen in het jaarverslag, of wordt een directe beantwoording gegeven.
Algemene standaard informatievoorziening (General Standard Disclosures)
indicator

omschrijving

verwijzing / directe beantwoording

Strategie en analyse
G4-1

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde
over de relevantie van duurzame ontwikkeling
voor de organisatie en haar strategie

Zie paragraaf ‘Over dit verslag’

Organisatieprofiel
G4-3

Naam van de organisatie

Philadelphia

G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Landelijke zorgaanbieder voor cliënten met een
verstandelijke beperking

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de
organisatie

Wijersstraat 1
3811 MZ Amersfoort

G4-6

Het aantal landen waar de organisatie actief is Philadelphia is actief in Nederland
(met relevantie voor de duurzaamheidskwesties)

G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Philadelphia is een stichting. Zie paragraaf
‘Over Philadelphia’ en verder hoofdstuk 7
Bestuur

G4-8

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren
en soorten klanten)

Philadelphia is actief voor cliënten in het hele
land, met de grootste concentratie in het
centrum van het land

G4-9

Omvang van de organisatie in 2017

6.397 medewerkers en gemiddeld 925 leerlingen
en stagiairs

G4-10

Totale personeelsbestand naar type werk,
arbeidsovereenkomst en regio

Philadelphia biedt werkgelegenheid aan 6.397
medewerkers in vaste dienst, waarvan 87%
vrouw en 13% man.
Er is geen sprake van seizoensinvloeden met
betrekking tot het personeels-bestand

G4-11

Percentage werknemers dat onder een
collectieve arbeidsovereenkomst valt

Alle werknemers – behoudens de leden van de
raad van bestuur – vallen onder de CAO
Gehandicaptenzorg. De leden van de raad van
bestuur en raad van toezicht vallen onder de
reikwijdte van de Wet Normering Topinkomens

G4-12

De waarde- en leveringsketen van de
organisatie

Philadelphia biedt geïndiceerde zorg aan
cliënten met een verstandelijke beperking. De
zorg kan bestaan uit intensieve 24-uurs zorg of
ambulante zorg, e.e.a. afhankelijk van de zorgen begeleidingsbehoefte van de cliënt

G4-13

Significante veranderingen tijdens de
verslaggevingsperiode wat betreft omvang,
structuur, eigendom of de waardeketen

Geen

G4-14

Uitleg over de toepassing van het
voorzorgsprincipe door de verslaggevende
organisatie.

Zie paragrafen 5f Kwaliteit en
6g Risico’s

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale charters, principes of
andere initiatieven die worden onderschreven

Philadelphia is gebonden aan het
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg zoals
vastgesteld door het Zorginstituut Nederland

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen en/of
nationale internationale belangenorganisaties

Philadelphia is lid van de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland en partner van
MVO Nederland, lid van Milieu Platform
Zorgsector en lid van Green Deals
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Materiële aspecten en afbakening
G4-17

a. O
 verzicht van entiteiten opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van de
organisatie of in gelijkwaardige
documentatie.
b. Entiteiten in de geconsolideerde jaarrekening
die niet zijn opgenomen in het verslag

Voor de juridische structuur zie de paragraaf
‘Over Philadelphia’

G4-18

Proces voor het bepalen van de inhoud van het
verslag

Bij de totstandkoming van dit verslag zijn de
volgende stakeholders betrokken:
Cliënten, verwanten, vrijwilligers en
medewerkers
•	cliëntenraad
•	familieraad
•	ondernemingsraad
•	raad van toezicht

G4-19

Overzicht van alle materiële aspecten die
geïdentificeerd zijn in het proces voor het
bepalen van de inhoud van het verslag

Economische aspecten
•	inkoopbeleid (G4-EC8)
Milieu aspecten
•	energie (G4-EN3)
•	vervoer (G4-EN30)
Sociale aspecten
•	training en opleiding (G4-LA10)
•	lokale gemeenschappen (G4-SO1)

G4-20

De grenzen van de materiële aspecten die
binnen de organisatie vallen

De grenzen van alle in G4-19 genoemde
materiële aspecten vallen binnen de scope van
de organisatie

G4-21

De grenzen van de materiële aspecten die
buiten de organisatie vallen

Niet van toepassing

G4-22

Verslag van de gevolgen van eventuele
aanpassingen van de informatie verstrekt in
eerdere rapporten, en de redenen voor deze
aanpassingen

Niet van toepassing

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van
vorige verslagperiodes ten aanzien van de
reikwijdte en aspectenafbakening

In de jaarverslagen en zelfverklaring ISO 26000
besteedt Philadelphia al jaren veel aandacht aan
de in de G4-19 genoemde materiële aspecten.

Stakeholder engagement
G4-24

Lijst van groepen belanghebbenden die de
organisatie heeft betrokken

Philadelphia betrekt ieder jaar de volgende
stakeholders bij de samenstelling van het
jaarverslag:
•	cliëntenraad
•	familieraad
•	ondernemingsraad
•	raad van toezicht
•	stakeholders

G4-25

Basis voor inventarisatie en selectie van
belanghebbenden

Philadelphia is doorlopend in dialoog met de
onder G4-24 genoemde stakeholders.
Daarnaast interacteert Philadelphia met
zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten,
brancheorganisaties, collega-zorginstellingen,
kennisinstituten, media, bewoners uit de regio,
vrijwilligers, toezichthouders en werkgevers- en
werknemersorganisaties. Zie verder onder
paragraaf 2f en bijlage 2

G4-26

Benadering van het betrekken van
belanghebbenden

Zie paragraaf 2f Stakeholders en bijlage 2

G4-27

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken
die naar voren zijn gekomen door de
betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de
organisatie hierop heeft gereageerd

Zie hoofdstuk 2, 3, 4 en 5
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Verslagprofiel
G4-28

Verslaggevingsperiode

Dit verslag betreft de periode 1 januari 2017 tot
en met 31 december 2017

G4-29

Datum van het vorige verslag

Sociaal Jaarverslag Philadelphia (1 januari 2017
tot en met 31 december 2017) en zelfverklaring
ISO 26000 van januari 2017

G4-30

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks per kalenderjaar

G4-31

Contactpersoon

Vragen en/of opmerkingen over dit verslag
kunnen worden gericht aan: info@philadelphia.nl

G4-32

a. D
 e ‘in accordance’ optie die de organisatie
heeft gekozen
b. GRI-index voor de gekozen optie
c. V
 erwijzing naar het externe assurancerapport, indien het rapport extern is
geverifieerd

a. P
 hiladelphia heeft gekozen voor in
accordance optie: Core (kernachtig)
b. de GRI G4 Indextabel is toegepast
c. e r is geen assurance verslag.

G4-33

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot
het betrekken van externe assurance van het
verslag

De financiële data van het jaarverslag en
jaarrekening zijn gecontroleerd door een
accountant.

Bestuursstructuur van het hoogste
bestuurslichaam en de commissies die
verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming
ten aanzien van economische, sociale en
ecologische impact

Voor het verslag van de raad van toezicht,
zie hoofdstuk 7 Bestuur

Governance
G4-34

Ethiek en integriteit
G4-56

De waarden, principes, standaarden en
gedragsnormen van de organisatie, zoals
gedragscodes en ethische codes

De kernwaarden van Philadelphia Zorg zijn:
aandacht en plezier, professionaliteit,
verantwoordelijkheid en passie.
Philadelphia onderschrijft de zeven principes van
de richtlijn voor de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van organisaties ISO
26000 en past deze toe. Zie ook paragraaf 2g
over de gedragscode en klokkenluidersregeling

Materiële aspecten en managementbenadering
Categorie

Economie (economic, afgekort ‘ec’)

Aspect

Inkoop en keten

G4-DMA

•	Philadelphia heeft als landelijke zorginstelling
een groot inkoopvolume
•	Waar mogelijk maakt de organisatie
afspraken met haar leveranciers om cliënten
aan betaald werk te helpen
•	Er wordt bijgehouden hoeveel cliënten
betaald werk verrichten
•	De afdeling inkoop houdt de geldwaarde van
de duurzaam ingekochte producten en
diensten bij op een ‘inkoopbarometer’

G4-EC8

Indirecte economische impact

Cliënten van Philadelphia halen het beste uit
zichzelf. Cliënten met een lichte verstandelijke
beperking zijn vaak in staat (aangepast) betaald
werk te verrichten. Voorbeelden van
werkgevers waar cliënten werkzaam zijn:
afvalverwerker, horecabedrijven, container
opslagplaatsen, gemeentelijke diensten
(waaronder een fietsendepot), belastingdienst,
scholen en zorginstellingen
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Categorie

Milieu (Environmental, afgekort ‘EN’)

Aspect

Energie

G4-DMA

•	Als zorginstelling met 515 locaties verbruikt
Philadelphia veel energie
•	Philadelphia heeft de wettelijke verplichting
haar energieverbruik in kaart te brengen en
acties te ondernemen om haar energie
verbruik en – gebruik te reduceren
•	Op alle locaties zijn slimme meters geplaatst
en de meterstanden worden maandelijks
ingelezen in een centrale Energie Benchmark

G4-EN3

Energieverbruik binnen de organisatie

Aspect

Vervoer

G4-DMA

•	Philadelphia heeft een wagenpark met 235
personenauto’s en 105 busjes voor
voornamelijk personenvervoer
•	De afgelopen jaren heeft Philadelphia ingezet
op de vergroening van het wagenpark (auto’s
met een A-label en hybride auto’s)
•	Alle relevante gegevens, waaronder jaar
kilometrage en CO2 uitstoot worden in een
database bijgehouden

Philadelphia is in 2017 gecertificeerd voor het
energiemanagementsysteem ISO 50001
Zie paragraaf 6f Milieu en bijlage 3

G4-EN30

De brandstoffen voor het wagenpark zijn
meegenomen in het energiemanagementsysteem ISO 50001. Zie paragraaf
6f Milieu
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Fotografie:
Portretten raad van bestuur: Rebke Klokke
Portretten cliënten: Yasmijn Tan Fotografie
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Het beste uit jezelf

