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Over dit verslag
Dit is een jaarverslag en een duurzaamheidsverslag. De informatie in dit verslag gaat over alle
juridische en organisatieonderdelen en alle 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.
Rapportagegebieden
In dit verslag rapporteert Philadelphia over haar duurzame strategie volgens de wereld
wijde richtlijn ISO 26000 en de Zelfverklaring ISO 26000, optie 1. Philadelphia geeft inzicht
in de onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het richtinggevende kader voor de rapportage volgt
het ISO 26000-raamwerk en beschrijft de volgende vier hoofdgebieden:
1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO
2. Identificeren en betrekken van stakeholders
3. De zeven MVO-kernthema’s
4. Integratie van MVO binnen de organisatie
Daarnaast is in de bijlage van dit verslag de referentietabel van het Global Reporting
Initiative, Generatie 4 (GRI G4), de kernachtige optie (Core option), opgenomen. GRI G4
is de internationale standaard op het gebied van maatschappelijke verslaggeving.
Reikwijdte
De reikwijdte van dit verslag is alle locaties en vestigingen van Philadelphia door het gehele land.
Leeswijzer
De leeswijzer geeft aan waar in het verslag de vier hoofdgebieden van de ISO 26000richtlijn worden toegelicht.

•
•

Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO
De zeven principes voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
staan beschreven onder paragraaf 2f ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
De wijze waarop Philadelphia haar stakeholders heeft geïdentificeerd en de wijze waarop
zij hen betrekt bij het beleid staan beschreven in paragraaf 2h ‘Samenwerken met stakeholders’.

Kernthema

Toelichting

Bestuur van de organisatie (Governance)

Zie hoofdstuk ‘Bestuur’

Mensenrechten

Zie paragraaf ‘Klachten’, ’Cliëntervaring’ en ‘zeggenschap’

Medewerkers (Arbeidspraktijk)

Zie hoofdstuk ‘Medewerkerswaarde’

Het milieu

Zie paragraaf ‘Huisvesting en facilitair en ‘milieu’

Rol & invloed in de zorgketen

Zie paragrafen ‘Mensgerichte technologie, ‘ondernemer
schap’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’

Cliëntenaangelegenheden

Zie hoofdstukken ‘Cliëntwaarde’ en ‘Zorgwaarde’

Betrokkenheid bij – en ontwikkeling van de
gemeenschap

Zie bijlage 2 ‘Stakeholdersoverzicht Philadelphia’

•
•

De zeven kernthema’s van ISO 26000 vertaald naar de zorgsector*
Integratie van MVO binnen de organisatie

Philadelphia zet zich structureel in om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de gehele
organisatie te integreren. Op welke wijze deze inzet vorm en inhoud krijgt in zowel de
strategie als in de interne bedrijfsprocessen, wordt in de paragraaf ‘Maatschappelijk
verantwoord ondernemen’ onderbouwd.
* Philadelphia is een zorginstelling die bij de invulling van haar duurzame strategie de kernthema’s van ISO 26000 als richtinggevend
kader hanteert. Gegeven de sector waarin de organisatie 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’.

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 met plezier 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. 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. Digitale zorg- en dienstverlening
wordt verzorgd vanuit Digicontact BV. Onze leer- en werktrajecten zijn juridisch ondergebracht in Stichting Philadelphia Horeca en Recreatie en Stichting Philadelphia Werk &
Begeleiding Mijn Werk. De Stichting Vrienden en Fonds Zorgprojecten zijn fondsenwervende instellingen.

Stichting Philadelphia Zorg

Stichting Werk & Begeleiding
Werkmaatschappijen Werk & Begeleiding BV (9)
Stichting Werk & Begeleiding Mijn Werk
Stichting Philadelphia Horeca en Recreatie
Digicontact BV
Stichting Vrienden van Philadelphia
Stichting Philadelphia Fonds Zorgprojecten
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Philadelphia in 2019
Een ander jaar, een andere wereld

Aandacht voor lijf

Begin 2020 brak wereldwijd de coronacrisis uit. Het is

In overleg met cliënten en verwanten zette Philadelphia

een ontwikkeling waar we nu met zijn allen nog midden-

in 2019 extra in op het thema ‘Lijf’. Onder andere

in zitten. We kunnen ons op dit moment nog maar moei-

met het Fit at Home programma dat cliënten ook

lijk een voorstelling maken van alle mogelijke gevolgen

in de thuissituatie helpt om gezond in beweging te

die de huidige crisis zal hebben op de manier waarop we

blijven. Daarnaast organiseerde Philadelphia ook in

als samenleving verder gaan. In dat perspectief voelt

2019 weer verschillende sportieve activiteiten voor

het alsof het jaar 2019 op een of andere manier deel uit

cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers,

lijkt te maken van een andere, verre wereld.

zoals onder andere het voetbaltoernooi, Slag & Vlag
manifestaties en deelname aan de Vierdaagse

Een veerkrachtige organisatie

van Nijmegen.

De huidige ontwikkelingen bevestigen hoe belangrijk
het is om te blijven werken aan een sterke en veerkrach-

Doen, gewoon meedoen

tige organisatie. Dit was dan ook een van de belangrijk-

In 2019 deed de landelijke cliëntenraad een voorstel

ste thema’s in 2019, waarin Philadelphia bleef groeien

voor het motto voor de strategische koers van

en we op meerdere vlakken de resultaten zagen van

Philadelphia voor de jaren 2020 tot 2025. De titel

lange-termijn investeringen in mensen, manieren van

‘Doen, gewoon meedoen’ drukt de wens van veel

werken en technologie. Het was ook een jaar waarin

cliënten uit om zo gewoon mogelijk mee te doen

we als organisatie onze financiële gezondheid verder

in de samenleving. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan

konden verstevigen.

geeft een nieuwe richting aan het streven van
Philadelphia om cliënten, familieleden, medewerkers

Resultaten van onderzoek en
innovatie

en vrijwilligers te helpen om het beste uit zichzelf
te halen.

2019 was het jaar waarin we de balans op konden maken
voor verschillende meerjarige programma’s. Zo konden

We doen het samen

we de eerste positieve conclusies trekken uit het on-

We kijken terug op een jaar waarin Philadelphia

derzoeksprogramma naar de mogelijke rol van sociale

werkte aan innovatie en het verstevigen van de basis.

robots als aanvullende ondersteuning voor mensen met

Om voorbereid te zijn op de uitdagingen die de

een beperking. Een artikel over de betekenis van Digi-

toekomst ons brengt. We danken iedereen daarom

Contact verscheen in een internationaal wetenschap-

ook hartelijk voor het vertrouwen, de steun en de

pelijke tijdschrift en onderzoek onder de medewerkers

bijzondere samenwerking in 2019.

van Philadelphia bevestigde het positieve verband
tussen zelforganisatie en tevredenheid over het werk.
Namens de raad van bestuur

Jeroen van de Pas
lid raad van bestuur
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Greet Prins
voorzitter raad van
bestuur

Han van Esch
lid raad van bestuur
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Over Philadelphia
We hebben een christelijke identiteit

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

Onze inspiratie: de barmhartige Samaritaan
Het perspectief van Philadelphia komt voort uit het 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 vanzelf
sprekendheid waarmee hij de ander overeind helpt, met gelijkwaardigheid en respect.
De naastenliefde die bloeit door te geven en te ontvangen.

We praten met elkaar
Zo veel mogelijk zeggenschap over je eigen leven. Dat is het doel van de begeleiding en de
zorg die Philadelphia geeft. Daarom luisteren we naar de wensen en behoeften van cliënten. En praten, denken en beslissen cliënten, familie en medewerkers mee op alle niveaus
van onze organisatie. Zo hebben ze direct invloed op de kwaliteit van de zorg en op de
werkomstandigheden.

We doen mee in de samenleving
Zo veel mogelijk onderdeel zijn van de samenleving, deel uitmaken van het dagelijkse
leven. Daar draait begeleiding om en de manier waarop we als organisatie werken.
Als MVO-organisatie werken we vanuit de kernbegrippen people, planet en prosperity.
Zo vinden we aansluiting bij organisaties en bedrijven die zorg en aandacht willen geven
aan mensen met een beperking.

We werken vanuit waarden
Philadelphia gebruikt vier waarden als kritische prestatie-indicator. We denken en werken
vanuit het belang van de cliënten, de 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.

Hier staan we voor

•
•
•
•
•

Warmte, aandacht en plezier.
Mensen die hun werk met passie doen.
Een goede sfeer op locaties, ontmoetingsplekken, leer- en werkplekken.
Professionaliteit en verantwoordelijkheid.
Open dialoog, betrokkenheid en samenwerking met cliënten, verwanten,
vrijwilligers, medewerkers en stakeholders.
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Kernwaarden
Aandacht en plezier

Verantwoordelijkheid

Cliënten krijgen bij Philadelphia professio-

Mensen met een beperking kunnen kwetsbaar

nele zorg en begeleiding. Daarnaast willen

zijn. Toch moeten ze zo veel mogelijk zelf

we bekendstaan om de aandacht die we

(kunnen) doen. Of met hulp van hun netwerk.

geven én het plezier waarmee we dat

Daarom geven we waar mogelijk ondersteuning

doen. Aandacht voor elkaar en van mens

met de handen op de rug. We zijn er wanneer

tot mens. Voor de dingen die voor cliënten

het nodig is. Samen met ouders of belangen

belangrijk zijn. Plezier in de alledaagse

behartigers. En we werken vanuit het

dingen maakt gewone momenten bij

belang van de cliënt.Als Philadelphia voelen

zonder. Dat geeft inspiratie en energie.

we ons verantwoordelijk voor het welbevin-

Aan cliënten én aan onszelf.

den en de ontwikkeling van cliënten. Daar
leggen we ook verantwoording voor af.

Professionaliteit
Als lerende organisatie blijven we onszelf

Passie

ontwikkelen. Onze professioneel geschoolde

De een noemt het liefde, de ander geloof.

medewerkers krijgen ruimte voor scholing

Wij noemen het: doen wat nodig is. Je moet

om hun vakkennis bij te houden. We werken

het willen en er echt voor gaan. Het is immers

vanaf de eerste kennismaking met weten-

zwaar werk, fysiek en emotioneel. Wat je

schappelijke en beproefde strategieën voor

ervoor terugkrijgt is echter van onschatbare

behandeling en begeleiding. Ook werken we

waarde. Zo zijn we er samen met de cliënt

actief samen met collega-zorginstellingen,

trots op als hij een goede dag heeft, voor

hogescholen en universiteiten.

de eerste keer zonder hulp kan eten of een
medaille wint op een sportevenement.

Onze belofte voor 2019
Wij hebben er samen hard aan gewerkt dat

•

Philadelphia een toonaangevende zorgaanbieder is en blijft, partner is in de samenle-

kwaliteit van onze dienstverlening,
gericht op interne verbetering en

ving en een onderscheidende werkgever.

externe verantwoording over ons

We doen dat zodat onze cliënten en ver-

werk naar stakeholders;

•

wanten aantoonbaar meer tevreden zijn en
meer zeggenschap hebben en medewerkers

wederkerigheid naar de samenleving,
gericht op het groter maken van onze

zich aantoonbaar meer ontwikkeld hebben,

sociale voetafdruk en het kleiner maken

resultaten bereiken én werkplezier ervaren.

van onze CO2 -uitstoot en het daad

Onze waarden en thema’s uit de strate-

werkelijk realiseren van duurzame zorg;

•
•

gische koers zijn daarbij leidend. In 2019
hebben we samen met cliënten, verwanten,
medewerkers en vrijwilligers gewerkt aan:

begrote financiële resultaten realiseren;
de organisatie continu verbeteren,
vernieuwen en innoveren voor een
marktconforme groei in nieuwe

•

cliënten en omzet;
de vele leuke, inspirerende, plezierige
maar ook nuttige ontmoetingen en
initiatieven die we lokaal, regionaal
en landelijk hebben georganiseerd.
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Strategische thema’s
Strategische groei

bezetting, financieel goed geregeld, het beste

De strategische koers 2016 - 2020 vormt de

met de omgeving en het beste uit elkaar.

basis voor onze doelen en activiteiten voor

In 2019 experimenteerden 41 teams met

2019. De financiële vertaling van onze thema’s

nieuwe processen en systemen die deze

en activiteiten wordt continu geactualiseerd,

kernactiviteiten beter kunnen ondersteunen.

is opgenomen in de meerjarenraming en

De teams kregen ook beschikking over een

wordt per jaar vertaald naar de jaarbegroting.

Locatiedashboard zelforganisatie waarmee

In 2019 zijn we aan de slag gegaan om de

ze de vijf kernactiviteiten kunnen volgen.

strategie te bepalen voor de jaren 2020
diging van medewerkers en leden van

Inspirerende teamverhalen
uit de praktijk

diverse medezeggenschapsorganen.

De experimenten leverden tal van nieuwe

– 2024. Samen met de directie, een afvaar-

inzichten op die direct in de praktijk gebracht
In 2019 werkte Philadelphia voor het vijfde

kunnen worden. Philadelphia zal ook in 2020

jaar verder aan het veranderprogramma

verder gaan met de experimenten en plant

Philadelphia 2.0, met een ambitieuze agenda

ook verdiepende experimenten waarmee

aan programma’s voor innovatie en onder-

tien teams een half jaar met alle vijf kern-

zoek om de zorg te vernieuwen, verbeteren

waarden aan de slag gaan. In 2019 werden

en innoveren. In de strategische koers 2016-

teamverhalen verzameld die lieten zien hoe

2020 onderscheidt Philadelphia vier thema’s:

teams dankzij zelforganisatie in staat zijn

•
•
•
•

Fris vakmanschap

om zelf de zorg en de samenwerking op

Mensgerichte technologie (M-tech)

locatie te verbeteren.

Ondernemerschap

De bedoeling, het werkt!

Muziek

Om samen van start te gaan als zelforganiserend team organiseert Philadelphia ook

1. Fris vakmanschap

in 2019 tien teambijeenkomsten bij het inspiratiefestival ‘De Bedoeling, het werkt!’ in

350 Teams aan de slag met
zelforganisatie
In 2019 maakt het 350

ste

De Theaterloods in Kootwijk. Medewerkers
stellen hun eigen programma samen om in-

team de overstap

spiratie op te doen uit de wereld van kunst,

naar zelforganisatie. Meer dan de helft van

cultuur, natuur en wetenschap, wonen een

de teams van Philadelphia is nu aan de slag

theatervoorstelling bij en gaan met elkaar

met zelforganisatie. Medewerkers zelf krij-

de discussie aan over de uitdagingen die

gen daarbij zo veel mogelijk de ruimte om

zelforganisatie met zich meebrengt.

zelf verantwoordelijkheid te nemen voor
hun dagelijks werk. De locatiemanager en

2. Mensgerichte technologie
(M-tech)

de serviceorganisatie hebben daarbij vooral
een ondersteunende rol. in 2019 blijkt dat
medewerkers in zelforganiserende teams
significant tevredener zijn over hun werk en

Meer rust door slimme inco’s

minder werkdruk ervaren dan teams die de

In 2019 gebruikt Philadelphia slim incon-

overstap nog niet gemaakt hebben.

tinentiemateriaal op negentien locaties.
Slimme inco’s zijn duurder in gebruik, maar

Teams experimenteren met
kernactiviteiten

zorgen voor betere kwaliteit van zorg.
Zo verbetert de (nacht)rust van cliënten

Zelforganiserende teams werken vanuit vijf

omdat ze dankzij de sensors altijd op tijd en

kernactiviteiten die het reilen en zeilen van

dus niet onnodig verschoond worden. Bij

een team of locatie bepalen: zorg en kwaliteit,

elkaar zorgde het voor 45% minder natte
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In 2019 zijn er meerdere maten bijgekomen

Adviesraad ethiek van
mensgerichte technologie

voor breder gebruik en is er een lagere prijs

In 2019 kwam de nieuwe adviesraad ethiek

uitonderhandeld met de producent. In 2020

van mensgerichte technologie (EMT) vier-

werkt Philadelphia verder aan nieuwe func-

maal bij elkaar om de raad van bestuur en

tionaliteiten voor de sensors.

het management van Philadelphia advies

bedden en 63% minder loze verschoningen.

te geven over ethische kwesties rond de

Sociale robot als maatje

inzet van technologie en de manier waarop

Philadelphia onderzoekt op welke manier

organisaties omgaan met de verzamelde

BEKIJK HET FILMPJE VAN

sociale robots cliënten ondersteuning

data. In 2019 was er extra aandacht voor de

ROBOT PHI

kunnen bieden. Robot Phi is de eerste

inzet van sociale robots in de zorg en voerde

sociale robot waar ervaring mee wordt

de raad gesprekken met het robotteam, de

opgedaan tijdens logeerpartijen bij cliënten

cliëntenraad en de familieraad.

thuis. Uit het onderzoeksverslag dat in
2019 is verschenen blijkt dat de robot

3. Ondernemerschap

cliënten helpt om zelfstandiger en meer
zelfredzaam te worden. De robot lijkt
daarbij cliënt en persoonlijk begeleider te

Opnieuw een zilveren prokkel

kunnen ondersteunen en zelfs de rol van

In 2019 kreeg Philadelphia voor het tweede

maatje te kunnen vervullen.

achtereenvolgende jaar een Zilveren

Onafhankelijk
ontwikkelplatform

Prokkel voor de Prokkelproeverij die in het
Servicekantoor Amersfoort werd georgani-

GROOT SUCCES

seerd. Ondernemers en mensen met een

Met samenwerkingspartner The Innovation

afstand tot de arbeidsmarkt ontmoetten

Playground ontwikkelde Philadelphia in 2019

elkaar daar door middel van een culinair en

Robot Ctrl een onafhankelijk ontwikkel

muzikaal omlijst programma. Philadelphia

VERKENNING VAN

platform voor sociale robotica. Met part-

doet al vele jaren mee met de Prokkelweek

ROBOTICA IN DE ZORG

ners in onderzoek en ontwikkeling kan dit

om cliënten inspirerende ontmoetingen en

platform meer robottypes aansluiten die

stages aan te bieden.

LEES HIER HET
ONDERZOEK: EERSTE

stapsgewijs op commerciële basis aan de
zorgmarkt gepresenteerd kunnen worden.
passingen ontwikkeld worden voor andere

De locatie als ondernemend
middelpunt

zorgdoelgroepen zoals de ouderenzorg en

De ondernemerschapskaravaan hielp

de GGZ.

dit jaar 60 locaties om uit te groeien tot

Daarbij kunnen in de toekomst ook toe-

ondernemend middelpunt in de buurt.

Technologische innovatie op
de werkvloer

Iedere locaties kon experts op het gebied
van marketing, vrijwilligersbeleid en verbin-

Een speciaal team voerde 40 locatiescans

ding met de wijk inzetten. Locaties deden

uit en gaf begeleiders advies over de

in 2019 ook mee aan de Burendag van het

inzet van consumententechnologie op de

Oranjefonds en NLDoet. Daarnaast hebben

werkvloer. In 2019 is ook een uitleenservice

tientallen bedrijven hun weg gevonden om

gestart waarmee cliënten en locaties tech-

een dag(deel) te werken in het kader van

nologische toepassingen kunnen uitprobe-

een zinvol maatschappelijk bedrijfsuitje.

ren. Dit als aanvulling op de Innovatheek

Philadelphia werkt hierin nauw samen

van de Stichting Vrienden van Philadelphia,

met organiserend partner Zinnige Zaken.

die eerder uitgeteste technologieën (voor
bewegen, muziek en ontspanning) uitleent
aan locaties van Philadelphia.
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PROKKELPROEVERIJ
BIJ PHILADELPHIA ZORG

4. Muziek
Philala muziekmethodiek

Daarnaast zijn er verspreid over het land

Het Philadelphia muziekprogramma PhiLaLa

zeven Slag en Vlag-groepen actief en zijn

brengt cliënten met een verstandelijke be-

er vergevorderde gesprekken met acht

perking op allerlei manieren in contact met

muziekverenigingen om te beginnen met

muziek. In 2019 ontwikkelde Philadelphia

een groep die ingebed wordt in het regulie-

een methodiek om muziek in te zetten op

re verenigingsleven.

de zeven functies: aandacht en alertheid beïnvloeden, contact versterken, zeggenschap

50 Motiverende work-outs

en zelfstandigheid vergroten, stemming be-

Voor mensen met een beperking is regel

ïnvloeden, herinneringen ophalen, zelfbeeld

matig bewegen vaak moeilijk. Een sport-

versterken en beweging stimuleren. De

school of vereniging is vaak te duur, te druk

methodiek komt in 2020 online beschikbaar.

of niet voldoende op maat. Daarom ontwikkelden Philadelphia Zorg en Fit at Home in

Ontmoeten op muziek

2019 samen de speciale methode Fit met

In 2019 kreeg muziek een steeds be-

Muziek, een speciale on-demand-service

langrijker plek in de dagelijkse omgang

met 50 motiverende work-outs onder

en ondersteuning van cliënten. Philala

leiding van een personal trainer, die mensen

organiseerde door het jaar verschillende

met een beperking motiveert om meer te

kleinschalige muziekontmoetingen voor

bewegen en fit te blijven.

medewerkers, familie en vrijwilligers.

Zorg- en dienstverlening
Philadelphia ondersteunt door heel

met aandacht en plezier in de praktijk.

BEKIJK HIER HET

Nederland mensen met een beperking en

Zo maken zij ons motto ‘Het beste uit

AANBOD VAN ZORG

helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf

jezelf!’ waar, voor henzelf en de mensen

te halen. De mensen die bij ons wonen,

die zij dagelijks ondersteunen.

EN DIENSTVERLENING
ONLINE

BEKIJK HIER DE
WEBSITE VAN
MIJN GELD EN ZO

intensieve zorg krijgen én degenen die zelfstandig wonen en ambulante begeleiding

Philadelphia werkt samen met Mijn Geld

ontvangen (digitaal, op ontmoetingsplek-

en Zo. Deze stichting geeft hulp en onder

Je zet steuning
de actuele
status van curatele,
bij het regelen van geldzaken,
mentorschap
en
bewindvoering
in het ECD
administratie en bewindvoering.

ken of face-to-face). Ook zijn er mensen die
komen logeren.

Op het gebied van werk en dagbesteding
ondersteunen we mensen om hun talenten
te ontdekken, en helpen we hen zich verder
te ontwikkelen. Voor sommigen zelfs naar
een betaalde baan. Voor de verschillende
doelgroepen die wij ondersteunen hebben
wij een zorgvisie opgesteld. Deze zorgvisies
geven richting aan het handelen van de
professionals. Zij kiezen de zorgvisie die bij
hun cliënten past, vertalen deze naar de individuele cliënten en brengen deze elke dag
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Clusters en
serviceorganisatie
Wij werken in heel Nederland

medische inzet. Ook in het cluster Intensieve

In heel Nederland begeleiden wij mensen met

Zorg werkt Philadelphia eraan om cliënten

BEKIJK ONZE

een verstandelijke beperking. Onze zorg voor

mee te laten doen in de samenleving.

LOCATIES OP

cliënten is altijd en overal maatwerk. De een

Daarvoor zoeken we actief samenwerkin-

ONZE DIGITALE

heeft genoeg aan enkele uren begeleiding per

gen op. In 2019 werden nieuwe locaties in

LOCATIEGIDS.

week, de ander heeft dagelijkse, intensieve

gebruik genomen die ook cliënten met een

zorg nodig. Weer iemand anders een

ernstig meervoudige beperking of moeilijk

logeeradres, dagbesteding of een vorm van

verstaanbaar gedrag de kans geven om te

begeleid werken. Philadelphia werkt met

groeien en zich te ontwikkelen.

drie werkgebieden, die we clusters noemen.
Elk cluster focust op bepaalde cliëntdoel-

Werk & Begeleiding

groepen, waarbij we ook aandacht hebben

In 2019 werkte Philadelphia voor het cluster

voor de samenwerking tussen de clusters.

Werk & Begeleiding actief samen met verschillende gemeenten om burgers met een

Zorg & Wonen

beperking te helpen meer mee te doen in

Philadelphia hielp in 2019 woonlocaties actief

de samenleving. Ook bouwde Philadelphia

om beter zichtbaar in te zijn de buurt. Ook

verder aan Mijn Netwerk en Mijn Werk. In

werden bewoners gestimuleerd om méé te

2019 werd een inhaalslag gemaakt bij het

doen met activiteiten in de buurt. In 2019

omzetten van ambulante zorg naar Digi

werden verschillende nieuwe locaties geopend

Contact, waarbij de capaciteit en deskundig-

die beter ingericht zijn om cliënten de

heid werd uitgebreid. In 2019 werd verder

mogelijkheid te bieden om op persoonlijk

gewerkt aan het opzetten en uitbreiden

vlak te groeien en gebruik te maken van hun

met partnerships met het reguliere bedrijfs-

talenten. Binnen het cluster was er veel

leven. Verder werd gewerkt aan de her

BEKIJK HIER HET

aandacht voor de professionele ontwikkeling

organisatie van de backoffice voorzieningen

ORGANISATIESCHEMA

van medewerkers en werden ontwikkelingen

om de afwikkeling van de administratieve

van slimme vormen van zorg en e-health,

processen richting gemeenten verder te

zoals ‘slimme nachtzorg’ verder opgepakt.

stroomlijnen.

VAN PHILADELPHIA.

Ook de toepassing van zorg en ondersteuning
op afstand via digicontact is verder uitgewerkt,

Versterking van de samenwerking tussen

met professionele ondersteuning van

het cluster Werk & Begeleiding en de andere

bewoners én begeleiders vanuit het service

twee clusters heeft geresulteerd in meer

kantoor in Amersfoort.

mogelijkheden voor cliënten wat betreft
arbeidsmatige dagbesteding en werk. Ook

Intensieve Zorg

wordt Digicontact ingezet voor alle clusters van

De komende jaren zal de vraag naar zorg

Philadelphia en de bereikbaarheid in de nacht.

en ondersteuning voor mensen met een
beperking nog complexer worden. Dat geldt

Groot en toch kleinschalig

zeker voor cliënten in het cluster Intensieve

Cliënten in de buurt krijgen begeleiding

Zorg maar ook voor de andere clusters.

van begeleiders van Philadelphia die weer

Daarom zette Philadelphia in 2019 in op een

ondersteund worden door een landelijk

verdere doorontwikkeling van de professi-

netwerk van deskundigen. Gedragsdes-

onaliteit van medewerkers door opleiding,

kundigen, fysiotherapeuten, logopedisten,

screening van medewerkers op relevante

ergotherapeuten muziektherapeuten en

competenties en de inzet van methodieken

bewegingsagogen werken lokaal, vanuit

en bijzondere gedragskundige begeleiding

regiokantoren en het servicekantoor in

en specialistische verpleegkundige en

Amersfoort.
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Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Een grote én een kleine
voetafdruk
Als zorgverlener streeft Philadelphia naar

Een greep uit duurzame mijlpalen in 2019:

•

een zo groot mogelijke sociale voetafdruk.
Bijvoorbeeld door werkgelegenheid te
creëren voor mensen met afstand tot de

•

arbeidsmarkt, samen te werken met stakeholders en te werken aan zichtbaarheid en

De certificering voor het energie
managementsysteem ISO 50001 is
wederom verlengd.
We realiseerden in 2019 een energie
besparing van 3,3 % op gas (gecorri-

integratie van locaties in de samenleving.

geerd verbruik voor graaddagen) en

Tegelijkertijd streven we naar een zo klein

3,4 % op elektriciteit. Ons doel was

mogelijke CO2 -voetafdruk, bijvoorbeeld

een besparing van 1,5%.

•

door minder energie te gebruiken. Dit past
binnen onze aanpak van MVO (maatschap-

In onze bouwprojecten passen we diverse
duurzaamheidsmaatregelen toe. Van

pelijk verantwoord ondernemen), die we in

zonnepanelen, sedumdaken en her

de hele keten willen doorvoeren. Leveran-

gebruik van materialen tot de invoering

ciers kunnen immers ook meewerken aan

van alternatieve energiebronnen voor

duurzame doelstellingen, door werk- of

locaties.

•

stageplekken voor cliënten beschikbaar
te stellen of door zelf vrijwilligerswerk

Via planmatig onderhoud en beheer
voeren we duurzaamheidsmaatregelen
in, waaronder het isoleren van leidingen

te doen.

en appendages en het installeren van

Duurzame strategie als
standaard

speciale radiatorkranen en andere

•

Voor Philadelphia is duurzaamheid steeds
meer onderdeel van het dagelijks werk.

•

Zo is er het platform Sociaal en Duurzaam
Ondernemen, dat helpt MVO-beleid op te

energiebesparende maatregelen.
De gecontracteerde inkoop is voor 37%
duurzaam.
We hebben een Philadelphia Business
Club waarin we samenwerken met onze

stellen, prioriteiten te stellen en projec-

partners en leveranciers om de zorg

ten uit te voeren. De stuurgroep van het

keten verder te verduurzamen.

•

platform stemt beleid af met de raad van
bestuur. Een operationeel team en werk-

Cliënten participeren op allerlei
manieren in de samenleving en halen

groepen zoals het energieteam onder

de samenleving binnen in onze locaties.

steunen medewerkers, cliënten, verwanten

Dat doen we in de dagelijkse zorg en

en vrijwilligers bij het uitvoeren van de

stimuleren wij met het thema onder

suggesties en ideeën vanuit de organisatie.

nemerschap.

•
•

We werken aan duurzame inzetbaarheid
van onze medewerkers. Ons verzuim
bedraagt 4,5%.
Aan de hand van het thema fris vakmanschap werken we aan nieuwe manieren
van organiseren.
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Monitoren van 		
MVO-prestaties
Cliëntperspectief

Interne auditors

Het beste uit jezelf; dat is waar Philadelphia

Een team onafhankelijke interne auditors

voor staat. Maar wat bedoelen we er eigen-

toetst in 2019 verschillende locaties op de

lijk mee? Wat is dan dat beste? En hoe haal

balans tussen zorg en zakelijkheid. Het gaat

je dat uit jezelf? Dat is bij iedereen verschil-

om aangekondigde en onaangekondigde

lend, want ieder mens is uniek. Dus vraagt

geïntegreerde kwaliteitsaudits. Interne

Philadelphia het gewoon aan cliënten en

auditors bekijken aspecten als veiligheid,

verwanten en organiseren we samen met

randvoorwaarden voor goede zorg, uitvoer

andere zorgaanbieders intercollegiale visi

van zakelijke processen en de werking van

taties. In de hoofdstukken ‘Cliëntwaarde’

gemaakte afspraken. De auditors helpen

en ‘Zorgwaarde’ beschrijven we hoe we

teams om in gesprek te gaan, knelpunten

dat doen.

te benoemen, te leren en verbeteracties
op te zetten. Ook het energiemanagement

Medewerkersperspectief

systeem ISO 50001, waar wij sinds 2017

Ook voor medewerkers geldt dat we men-

voor zijn gecertificeerd door Lloyds,

sen willen helpen om het beste uit zichzelf

neemt Philadelphia mee in de jaarlijkse

te halen. Daar leggen we ook verantwoor-

interne audit.

ding over af door te rapporteren wat we
we hebben geleerd. We meten ook peri-

Interne audits, externe
bezoeken

odiek de tevredenheid van medewerkers

Bij werken aan kwaliteit hoort dat je als

en vragen hoe mensen in hun vel zitten op

organisatie doorlopend zelf controleert

het werk, wat er goed gaat en waarin we

of het huis op orde is en blijft. En dat je

kunnen verbeteren. In het hoofdstuk ‘Mede-

collega’s uitnodigt om mee te kijken. De

werkerwaarde’ rapporteren we over het

afdeling Internal Audit toetst met audits

sociaal beleid van Philadelphia.

onder andere methodisch werken, veilig-

van plan waren, wat er goed ging en wat

heid en rechtmatigheid. Zorgauditoren
werken ook als klachtenfunctionaris.
Daarnaast zijn vanuit de afdeling in 2019
medewerkers van Philadelphia en collega-
aanbieders getraind in ‘intercollegiale
bezoeken’ om van elkaar te leren.
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Samenwerken met
stakeholders
In contact met stakeholders

stakeholders. Wij vragen hen samen met

Philadelphia begrijpt hoe belangrijk het is om

ons te reflecteren op onze bevindingen

contact te houden met stakeholders. Bij het

over kwaliteit. In 2019 hadden we een

maken van beleid overleggen we bijvoorbeeld

stakeholders bijeenkomst over kwaliteit

met de cliëntenraad, familieraad en onder

in het Akoesticum in Ede.

nemingsraad. Ook gaan we jaarlijks in gesprek
leveranciers uit om samen kennis te delen,

Wetenschappelijke
adviesraad

ideeën te verzamelen en projecten te starten.

Verder heeft Philadelphia een wetenschap-

Daarnaast overlegt de raad van bestuur regel

pelijke adviesraad die twee tot vier keer

matig met de financiers van Philadelphia en

per jaar bijeenkomt om ontwikkelingen

het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

rondom wetenschappelijk onderzoek ten

met leveranciers. We nodigen ieder jaar

aanzien van de verschillende doelgroepen

Overleg over kwaliteit

van Philadelphia te bespreken. De advies-

Over de kwaliteit van onze zorg- en dienst-

raad denkt ook mee over de wetenschaps

verlening gaan wij in gesprek met al onze

agenda van Philadelphia.

Gedragscode en
klokkenluidersregeling
Organisatiebrede
gedragscode
BEKIJK HIER DE

Philadelphia ondersteunt cliënten met

in het Leerhuis en is vast onderdeel bij de

GEDRAGSCODE

aandacht en plezier. Dat doen we samen

introductie van vrijwilligers en medewer-

met anderen. In het kader van huis op orde

kers. Rondom het melden van misstanden

hebben we onze gedragscode tegen het

hanteert Philadelphia een klokkenluiders-

licht gehouden en opnieuw vastgesteld.

regeling. In 2019 zijn er geen meldingen

De gedragscode is bindend voor iedereen

ontvangen.

BEKIJK HIER DE
KLOKKENLUIDERS-

binnen Philadelphia. De gedragscode is

REGELING

online te raadplegen, heeft een module

12

3
Cliëntwaarde
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Mensen om je heen

Successen in 2019:
Activiteiten van het Philadelphia muziek
programma Philala lopen als een rode draad
door het hele jaar en markeren de hoogtepunten.
Philadelphia besteedt veel aandacht aan het
thema lijf. Bijvoorbeeld met het beweegplan,
een nieuw aanbod van sportactiviteiten aan
huis en deelname aan sportevenementen.

Jonathan

Er is structureel meer aandacht voor het

Dit is Jonathan. Jonathan heeft een
beperking. Hij vindt leren moeilijk. En hij
kan niet alleen wonen. Jonathan wil zo veel
mogelijk gewoon meedoen met de anderen.
Op zijn eigen manier. De begeleiders van
Philadelphia helpen hem daarbij. Als hij
bijvoorbeeld last van pesten heeft.

thema pesten.

Nieuw in 2019:
Een muziekmethodiek die cliënten ondersteunt
met aandacht en alertheid, contact, zeggenschap
en zelfstandigheid, stemming, herinneren, zelf
beeld en beweging.

Jonathan besluit zo veel mogelijk over zijn eigen
leven. Daar is hij immers zelf de baas over, vindt hij. Dat
vindt Philadelphia ook. Ze noemen dat ‘zeggenschap’ en

Philadelphia ontwikkelt een social game rond

hebben daar in 2019 aan gewerkt. Ze hebben met meer

de Methodiek Leerbaar en Weerbaar waarmee

dan 500 mensen die bij Philadelphia wonen of werken

cliënten kunnen oefenen met thema’s rondom

gepraat over zeggenschap.

relaties, intimiteit, seksualiteit en weerbaarheid.

Jonathan heeft familie. Buren. Een vaste vrijwilliger.

In 2019 doet Philadelphia de eerste ervaringen

En begeleiders van Philadelphia. In 2019 heeft Phil-

op met het ondersteunen op afstand van cliënten

adelphia een plan gemaakt over de manier waarop al

van Werk & Begeleiding.

deze mensen in de toekomst beter met elkaar kunnen
samenwerken, zodat Jonathan ook later het beste uit

In 2019 start Philadelphia een pilot ‘zeggenschap’

zichzelf kan halen.

voor cliënten met een ernstig meervoudige
14

beperking.

Aandacht
met plezier
10

200

Philadelphia
organiseert
het tiende
voetbaltoernooi

200 cliënten doen
mee aan de mini
milkshake

50

Groei en
waardering

oneindig

50 workouts voor
cliënten met Fit at
Home

21

21 deelnemers aan
de Nijmeegse
Vierdaagse

aantal muziek
activiteiten is niet
meer te tellen in
2019

6%

13

3,5%
2,7%
15,9%
94%

13 initiatieven rond
Slag & Vlag in
Nederland

Methodologie
+500

95%

interviews rond zeggenschap

8
inspiratiebijeenkomsten
rond zeggenschap

30
nieuwe cursussen voor cliënten

50
organisaties gebruiken de aanpak
‘Dit vind ik ervan!’
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Philadelphia krijgt er in
2019 méér nieuwe cliënten
bij (6%)
groei cliënten bij
Zorg & Wonen
groei cliënten bij
Intensieve Zorg
groei cliënten bij
Werk & Begeleiding
van de cliënten vindt
dat Philadelphia top of
goed helpt
van de verwanten vindt
dat Philadelphia top of
goed helpt

 
Verandering
gewenst
Verandering
gewenst

Aandacht met plezier
Plezier in de dagelijkse dingen

de Zorg en de Open Dag van de Zorg,

Aandacht van mens tot mens en plezier

tijdens (studie)dagen voor clusters en

in de dagelijkse dingen. Daarin wil Phila-

vooral op locatie. Medewerkers en vrijwilli-

delphia het verschil maken. Dat gebeurde in

gers wisselden onderling ideeën, verhalen

2019 opnieuw bij grote evenementen zoals

en ervaringen uit via het populaire online-

het landelijk voetbaltoernooi, de Week van

en offlineplatform ‘Hé, ik heb een idee’.

Cliëntervaring

35
35

30
30

25
25



Geen
verandering
gewenst
 Geen
verandering
gewenst

20
20

15
15
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10

Cliënt
Cliënt
5

5

20

25

20
 Minder
 Minder

25
belangrijk

30
30

35
35

40
40

belangrijk

45

%

50

45
Belangrijk

50%

Verwant
Verwant

Belangrijk 

In gesprek met cliënten en
verwanten

Aandacht besteden aan lijf

Om erachter te komen hoe het met cliënten

steuning die Philadelphia geeft. Tegelijkertijd

gaat, gaan we het gesprek aan met cliënten

zijn er gebieden waarvoor verandering gewenst

zelf en met hun verwanten. We doen dit met

is. Het thema ‘Lijf’ vraagt bijvoorbeeld

de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’ die Philadelphia

landelijk aandacht bij cliënten en verwanten.

in 2013 ontwikkelde met zorgaanbieders Siza

Een aantal initiatieven van Philadelphia sluit

en Cordaan. Op dit moment gebruiken 50

daarbij aan. Denk bijvoorbeeld aan het Fit at

organisaties in de gehandicaptenzorg deze aanpak.

Home, een on-demand sportplatform waarbij

Aan de hand van ‘Dit vind ik ervan!’ praten

cliënten (en medewerkers) gewoon thuis

we met cliënten over tien thema’s: gevoel,

kunnen sporten en het in 2019 gelanceerde

lijf, familie, vrienden & kennissen, meedoen,

beweegplan. Philadelphia gaat onderzoe-

hulp, huis, doen, kiezen en veilig voelen.

ken of het bestaande aanbod effectief is of

Cliënten en verwanten waarderen de onder-

dat er nieuwe initiatieven nodig zijn. Zoals
een ‘Gezond en lekker eten’ app.
16

Veel ‘Top!’- en
‘Goed’-ervaringen
Veel ‘Top!’- en
‘Goed’-ervaringen
Minder ‘Top!’- en
‘Goed’-ervaringen
Minder ‘Top!’- en
‘Goed’-ervaringen

Verwanten vinden meedoen
belangrijker

clienten als te beschermend ervaren. Rond

Opvallend is dat verwanten het thema

dat ze minder moe zijn wanneer ze meer

‘Meedoen’ veel belangrijker vinden dan

bewegen. Philadelphia gaat daarom in 2020

cliënten. Mogelijk zien cliënten ‘Meedoen’

meer aandacht besteden aan beweging en

als minder belangrijk omdat ze moge-

gezonde voeding en zoekt afwisseling om

lijkheden niet (her)kennen, berusten in

het bewegen leuk te houden.

het thema vermoeidheid geven cliënten aan

de bestaande situatie of daadwerkelijk
tevreden zijn. Wetenschappelijk onderzoek

Het beste uit jezelf

(Voss et al. 2017) geeft aan dat mensen met

Aan cliënten en verwanten hebben wij ook

een beperking graag ‘zo gewoon mogelijk’

gevraagd hoe goed we cliënten helpen om het

willen wonen: kleinschalig, in een gewone

beste uit zichzelf te halen. Van de cliënten en

woonwijk en met zoveel mogelijk regie

verwanten die antwoord hebben gegeven

over het eigen leven.

op deze vraag, geeft 94% van de cliënten en
95% van de verwanten aan dat Philadelphia

Onderzoek naar huis en
vermoeidheid

dit ‘Top!’ of ‘Goed’ doet. Dit percentage is
vrijwel gelijk aan 2018 (95% voor cliënten

In 2019 is stageonderzoek gedaan naar de

en verwanten). Verder was ons voornemen

achtergronden van de thema’s ‘Huis’ en

dat 16% van de cliënten en 10% van de ver-

vermoeidheid. Cliënten vinden de vertrou-

wanten vindt dat Philadelphia ‘Top!’ scoort.

wensband met begeleiders en medebewo-

Dat doel is gehaald. 17% van de cliënten

ners belangrijk om zich veilig en thuis te

en 12% van de verwanten vindt dat

voelen. Sommige huisregels worden door

Philadelphia ‘Top!’ scoort.

80%
60%
40%
20%
0%
Top!

Goed!

Matig

doet periodiek een risico-inventarisatie,
gt bevindingen vast...

Slecht

Clienten
2017
2018
2019
Verwanten
2017
2018
2019
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Zeggenschap
Strategische pijler in
zorgvisie

van cliënten is vaak nog onderbelicht.

In de meer dan 500 interviews die sinds

dersteuning om zeggenschap in de praktijk

2017 afgenomen zijn, geven cliënten van

te brengen, maar familie en begeleiders zijn

Philadelphia aan dat ze meer zeggenschap

bezorgd of cliënten dit wel aankunnen.

Cliënten willen meer zeggenschap en on-

willen en meer regie over hun eigen leven.
Zeggenschap wordt daarom een belangrij-

Vergroten van zeggenschap

ke pijler onder de nieuwe visie op zorg die

In 2019 zijn er in het kader van het programma

in 2020 ontwikkeld wordt. Het is een eerste

Zeggenschap acht inspiratiebijeenkomsten

stap om zeggenschap een stevige basis in

geweest. Ook bezochten cliënt-en-begelei-

de organisatie te geven, want zorg verlenen

dersduo’s als ‘ambassadeurs zeggenschap’

vanuit zeggenschap is een complexe veran-

locaties en cliëntenraden om met cliënten

dering, die veel aandacht en tijd vergt.

te praten over zeggenschap en cliëntenrechten. In 2020 bereid het programma

Zoektocht naar zeggenschap

zeggenschap zich onder andere voor op

Door de inspiratiedagen die in 2019 werden

digitale inzage in het elektronisch cliënten

georganiseerd, diverse gesprekken met

dossier (ECD) voor cliënten en vertegen-

cliënten, familie en medewerkers en 30

woordigers, het verder vergroten van

interviews met medewerkers, weten we

zeggenschap van cliënten en het toerusten

nu beter hoe zeggenschap door de hele

van vertegenwoordigers en begeleiders.

organisatie wordt ervaren. Zeggenschap

Leren en werken
30 Cursussen voor cliënten
Cliënten van Philadelphia konden in 2019
kiezen uit de nieuwe cursussen EHBO
deel 2, Duurzaamheid en Verleidingen.
Dit brengt het aanbod van Mijn Cursussen
in het Leerhuis van Philadelphia op 30
cursussen over zes verschillende thema’s,
die cliënten helpen om zelfstandiger te
worden in het dagelijks leven. De cursussen
worden op verschillende plekken in het
land gegeven door speciaal hiervoor
opgeleide trainers.

zorg- en dienstverlenings

proces
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Klachten
Klachten bij de externe
klachtencommissie

specifieke klachten ontvangen die vallen

De externe klachtencommissie van Phila-

geen aanleiding gezien om klachten over

delphia heeft in 2019 vier klachten ont

een ernstige situatie te melden aan de

vangen, zeven minder dan in 2018. Het

Inspectie voor de Gezondheidszorg.

onder artikel 41 van de Wet BOPZ en heeft

ging daarbij om algemene klachten, gedrag
klacht werd via de afdelingsmanager op

Klachten via de
geschillencommissie

gelost. Interventie van de commissie was

In 2019 is er één klacht via de Geschillen-

bij deze klacht niet nodig. Drie klachten

commissie ingediend. Deze klacht had te

(één vanuit 2018) werden door de externe

maken met een verzoek om een schade

klachtencommissie behandeld. Van deze

vergoeding voor niet geleverde begeleiding

drie klachten is één klacht ongegrond

en gemaakte fouten. Klager voelde zich niet

verklaard en zijn twee klachten gegrond

gehoord en wilde daarover uitleg. Er wordt

verklaard. Eén klacht zal in 2020 worden

een zitting gepland in 2020 bij en door de

behandeld. De commissie heeft geen

Geschillencommissie.

van medewerkers of Philadelphia zelf. Eén

Medezeggenschap
Doen, gewoon meedoen

Aandacht voor pesten

In 2019 hebben leden van de cliëntenraad en

De landelijke cliëntenradendag van 2019 had

de familieraad meegewerkt aan het opstel-

als centraal thema ‘Pesten’. De landelijke

len van de strategische koers 2020-2025.

cliëntenraad en de landelijke familieraad zijn

De landelijke cliëntenraad kwam daarbij met

daarbij ook ambassadeurs geworden van

de titel voor de koers ‘Doen, gewoon mee-

het thema pesten. Zelforganisatie en samen

doen’, wat een uitdrukking is van hun wens

werken in de groep waren de centrale thema’s

om zo gewoon mogelijk mee te doen in de

van respectievelijk de landelijke familie

samenleving. Daarnaast gaven de landelijke

dagen en het jaarlijks studieweekend van de

cliëntenraad en de landelijke familieraad

landelijke cliëntenraad. Daarnaast zijn beide

advies over onder andere cameratoezicht

raden geïnformeerd over onderwerpen als

en kwaliteit bij Philadelphia.

onderzoek bij Philadelphia, regelarme zorg
en is kennisgemaakt met de Adviesraad
Ethiek van Mensgerichte Technologie.
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Een sterk team

Successen in 2019:
Philadelphia geeft een magazine uit over
incidenten dat medewerkers uitnodigt en een
leidraad biedt om met elkaar het moedige
gesprek aan te gaan.
Vanwege het laagste ziekteverzuim in de
branche krijgt Philadelphia de eerste plaats
in de Vernet Health Ranking.

Zelforganiserend

Philadelphia krijgt opnieuw het Beste

Dit zijn de vaste begeleiders van Jonathan.
Zijn vrijwilliger. En de begeleider van
DigiContact. Ze kennen Jonathan heel goed,
ze kennen elkaar en ze weten wat ze moeten
doen. Ze hebben veel plezier in hun werk.
Zo veel plezier dat Philadelphia er in 2019
een prijs voor heeft gekregen.

Werkgevers Keurmerk.
Coördinator duurzame inzetbaarheid
Babette Alberda is Vitality Manager 2019.

Nieuw in 2019:

Begeleiders besluiten zo veel mogelijk zelf over hun

Tijdens aan-de-slag dagen doorlopen nieuwe

werk. Ze overleggen met elkaar wat het beste is om te

medewerkers en leerlingen in korte tijd de ver

doen. Hun manager helpt ze daarbij. Bij Philadelphia

plichte basisscholing én toetsing.

noemen ze dat ‘zelforganisatie’. Begeleiders kunnen
meer zelf besluiten nemen omdat Philadelphia minder

41 teams experimenteren met nieuwe proces

met regels werkt.

sen en systemen die hun vijf kernactiviteiten
ondersteunen.

In 2019 zijn er 350 teams die zelforganiserend zijn.
Een zelftest voor managers.

Die teams gaan beter samenwerken, zijn meer tevreden
over hun werk en hebben minder het gevoel dat ze
onder druk staan. Ze hebben vertrouwen in zichzelf en
in elkaar. En dat helpt Jonathan weer om het beste uit
zichzelf te halen.
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Samenwerken
350

+10%

350ste zelf
organiserende
team aan de slag

+10% medewerkers
tevreden met
werkdruk

333

8,7

333 collega’s lieten
zich coachen door
Resilians

1400 stagiaires
gaven Philadelphia
in 2019 gemiddeld
een 8,7

Blijven
leren
531
832
2683
271

370

370 nieuwe
vrijwilligers

e-learning programma’s
deelnemers doen mee
met aan-de-slag dagen
deelnemers doen BHV
herhaling
leerlingen met een
leer-arbeidsovereenkomst

Risico’s hanteren
85

534

114

locaties brengen
risico’s in kaart

medewerkers doen
agressie-training

medewerkers leren meer over
til- en transfertechnieken

7%
6%

5,7%

5%
4,5%
4%
2015

2016

2017

2018

2019

Philadelphia heeft het laagste
verzuim binnen de sector
gehandicaptenzorg
Branche
Philadelphia
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Lerende organisatie
Verbeterslag e-learning
modules

digitale vaardigheden te beoordelen. De

Philadelphia heeft een groeiend aanbod

gie op digitaal gebied en de manier waarop

aan e-learning voor medewerkers. In

je als manager medewerkers enthousiast

2019 werd de techniek achter het e-learn-

maakt en ondersteunt als het gaat om het

ingsysteem verder verbeterd en werd de

ontwikkelen van digitale vaardigheden.

test kijkt ook naar de visie, acties en strate-

vormgeving in lijn gebracht met de nieuwe
met het koppelen van rapportages van het

Maandelijkse aan-de-slagdagen

leermanagementsysteem aan het Business

Tijdens de maandelijkse aan-de-slag-dagen

Intelligence-dashboard. Tegelijkertijd werd

konden nieuwe medewerkers (en leerlin-

het leeraanbod aanzienlijk uitgebreid met

gen) aan het begin van hun dienstverband

algemene en specifieke opleidingsmogelijk-

in korte tijd de verplichte basisscholing én

heden.

toetsing doorlopen. Het ging hierbij om

huisstijl van Philadelphia. Ook is begonnen

Medicatie, Risicovolle en Voorbehouden

Zelftest voor zorgverleners
en managers

handelingen en Bedrijfshulpverlening
(BHV). Per medewerker kon verschillen wat

Ook de mogelijkheid om je eigen vaardig-

hiervan verplicht was. De dagen zorgden

heden te toetsen werd in 2019 verbeterd.

ervoor dat nieuwe medewerkers sneller in-

Naast de zelftest voor zorgmedewerkers

zetbaar waren op de locatie en het stroom-

kwam er ook een zelftest voor managers.

lijnde het administratieve proces rond de

De test helpt managers om de eigen

inwerkperiode.

Gelukkige organisatie
Philadelphia in de prijzen

met als centraal thema dialoog en open-

In 2019 kreeg Philadelphia diverse prijzen

heid. Ook in 2020 zal Philadelphia medewer-

voor de aanpak van vitaliteit, geluk en werk-

kers aanmoedigen om het moedige gesprek

plezier. Vanwege het laagste verzuim in de

aan te gaan binnen het team. Zie voor meer

branche kreeg het de eerste plaats in de

informatie de rapportages over deze onder-

Vernet Health Ranking. Philadelphia kreeg

werpen.

opnieuw het Beste Werkgevers Keurmerk
en werd tot koploper uitgeroepen in het

Iedereen aan boord

Actie Leer Netwerk van het ministerie van

In 2019 steeg het verzuimpercentage van

VWS. Tenslotte werd coördinator duurzame

Philadelphia naar 4,5%. Een stijging van

inzetbaarheid Babette Alberda uitgeroepen

0,2% ten opzichte van 2018, maar nog

tot Vitality Manager 2019.

steeds beter dan het branchegemiddelde
van 6,4%. Philadelphia ziet het verzuim

Van werkdruk naar
werkplezier

percentage als een belangrijke graadmeter
voor de gezondheid van de organisatie.

Punt van zorg blijft dat een deel van de me-

Daarom zijn in 2019 een animatie en een

dewerkers een te hoge werkdruk ervaart.

gespreksleidraad ontwikkeld om teams

Omdat ieder team anders is, ontwikkelde

te helpen er met elkaar over in gesprek

Philadelphia samen met CNV-jongeren de

te gaan en erop te letten dat iedereen

interactieve theatervoorstelling ‘Time Out’,

meedoet en niemand aan de kant staat.
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Recruitment en
onboarding
Landelijk én regionaal
zichtbaar als werkgever

Warm welkom voor nieuwe
medewerkers

Voor alle zorgorganisaties zal het de

Ook in 2019 verwelkomde Philadelphia

komende jaren een steeds grotere uit

iedere maand nieuwe medewerkers. Om ze

daging worden om voldoende personeel

kennis te laten maken met de organisatie

te vinden. Philadelphia zet daarom met

werden er in Amersfoort introductiedagen

een eigen recruitmentteam in op het actief

georganiseerd. De dagen hadden als over-

benaderen van mogelijke werknemers, zo-

koepelend thema muziek en bestonden

als uitstromende medewerkers van Defensie.

uit een kennismakingsworkshop en een

Het team zorgt ervoor dat Philadelphia

gespreksronde waarin nieuwe medewer-

online én offline zichtbaar is. Bijvoorbeeld

kers ervaringen met elkaar deelden. Ieder

door mee te doen aan landelijke printcam-

groepje werd daarbij begeleid door een

pagnes zoals Ik Zorg, televisieprogramma’s

ervaren collega van Philadelphia.

en door aanwezig te zijn op landelijke
evenementen. Samen met medewerkers
uit de regio wordt ook ingezet op regionale
evenementen.

Leerlingen en stagiaires
Medewerkers van de
toekomst
Stagiaires (BOL) en leerling-werknemers
(BBL) leveren een belangrijke bijdrage
aan de groei van het personeelsbestand.
Philadelphia doet er dan ook alles aan om
ze een positieve leerervaring te bieden.
Philadelphia sloot 2019 af met 271 leerlingen
met een leer-arbeidsovereenkomst, 75 meer
dan in 2018. Ongeveer 250 medewerkers
werden aangenomen in een functie met
een studieovereenkomst. De 1.400 stagiaires die in 2019 kennismaakten met
Philadelphia beoordeelden hun stage
periode met een 8,7.
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Tevredenheid
Inzicht in functioneren teams

van de medewerkers die zelforganiserend

Voor het medewerkersonderzoek van 2019

werken ervaart de werkdruk als precies

gaven 4.736 medewerkers uit verschillen-

goed. Niet zelforganiserende teams scoren

de regio’s en clusters hun mening over

met 60% iets lager. Philadelphia ziet dat

Philadelphia als werkgever. Per team kon

zelforganisatie medewerkers helpt om

daarbij naar behoefte gekozen worden uit

meer vertrouwen in zichzelf te hebben en

verschillende modules, zoals eigen regie,

meer vertrouwen in elkaar.

sociale veiligheid en communicatie, om het
hoeftes van het team. Over het algemeen

Opnieuw beste werkgeverkeurmerk 2019-2020

is de betrokkenheid van medewerkers

Op basis van werkgeverschap heeft Phila-

gestegen en de bevlogenheid iets gedaald

delphia van Effectory en Intermediair – net

ten opzichte van de vorige meting.

als in 2018 – een keurmerk Beste Werkge-

onderzoek toe te kunnen spitsen op de be-

ver met één ster mogen ontvangen. Dit

Zelforganiserende teams
meest tevreden

keurmerk toont aan dat Philadelphia goed
in contact staat met de medewerkers en

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers

het potentieel van de medewerkers goed

die in zelforganiserende teams werken,

benut, om van binnenuit te verbeteren om

zich binnen Philadelphia het meest tevre-

zo duurzaam succesvol te blijven. Mede-

den voelen en minder werkdruk ervaren

werkers vinden Philadelphia een goede

dan collega’s die nog niet gestart zijn met

organisatie om voor te werken.

zelforganisatie. Ongeveer twee derde

Vrijwilligers
Waardevolle inzet
vrijwilligers

Aandacht geven aan iedere
vrijwilliger

Philadelphia werkt eind 2019 met zo’n 5.000

Iedere locatie heeft één of meerdere

vrijwilligers die zich actief inzetten voor het

medewerkers die de inzet van vrijwilligers

welzijn van cliënten en deel uitmaken van

onder hun hoede hebben. In 2019 zijn er ca.

het sociale netwerk. Er werden in dit jaar

575 medewerkers met de rol van ‘Aandacht

370 nieuwe vrijwilligers geregistreerd. Een

functionaris vrijwilligers’. Samen met de

derde van de vrijwilligers is specifiek aan

teams helpen ze vrijwilligers op weg,

één cliënt verbonden. Begeleiders zorgden

betrekken ze actief vrijwilligers bij activitei-

voor een match tussen de wens van een

ten en organiseren ze bijeenkomsten.

cliënt en wat de vrijwilliger graag wil doen.

Ze overhandigen ook de jaarlijkse Kerst

Zo kan een vrijwilliger een cliënt helpen

attentie als blijk van waardering.

nieuwe vaardigheden te leren of deel te
nemen aan activiteiten.
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Medezeggenschap
Nieuwe OC-leden

en het beste uit elkaar. De ondernemings-

In 2019 stond de medezeggenschap mede

raad wisselde ook van gedachten met de

in het teken van verkiezingen. In juni zijn

raad van bestuur over de uitkomsten van de

er veel nieuwe OC-leden benoemd en in

experimenten.

december negen nieuwe OR-leden. De raad
van bestuur is blij met zoveel nieuwe leden

Meedenken over 2020-2025

waardoor medewerkers weer goed verte-

Tijdens een heidag heeft de ondernemings

genwoordigd zijn in de medezeggenschap.

raad met de raad van bestuur de toekomstvisie van Philadelphia 2020-2025 besproken.

Meewerken aan
zelforganisatie

Tijdens de dag werd teruggeblikt op
ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar

Een vertegenwoordiging van de onderne-

en werd in groepjes gewerkt aan thema’s

mingsraad heeft in 2019 in verschillende

als samenwerken, verantwoordelijkheid,

werkgroepen meegewerkt aan het vervolg

kwaliteit, duurzaamheid, aandacht en

van de uitwerking van zelforganisatie

technologie. De raad van bestuur heeft

binnen teams. Ze gaven vanuit de onderne-

de ondernemingsraad hierover een

mingsraad hun inbreng rond onderwerpen

adviesaanvraag gestuurd, waarop positief

als zorg & kwaliteit, bezetting, financieel

is gereageerd.

goed geregeld, het beste met de omgeving

Je doet een periodiek cliëntenoverleg in de vorm van
een huiskameroverleg met de cliëntenraad en/of familieraad
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De beste zorg

Successen in 2019:
Philadelphia werkt mee aan een wetenschap
pelijk onderzoek over DigiContact dat in een
internationaal wetenschappelijk tijdschrift
verschijnt.
Meer teams vinden de weg naar het Landelijk
Serviceteam Zorg om zelf op teamniveau aan
ondersteuningsvragen te werken.

Lekker doorslapen

Integrale audits geven aan dat teams zich in

Vincent is de benedenbuurman van
Jonathan. Begeleiders helpen Vincent met
eten en aankleden. En naar de wc gaan.
Vincent heeft slim incontinentiemateriaal.
Dan weten de begeleiders precies wanneer
het tijd is om te verschonen. Vincent kan
beter doorslapen en hij ligt nooit meer in een
nat bed.

2019 beter houden aan regels over veiligheid
en kwaliteit van zorg.
Er zijn 14% meer gesprekken met cliënten
en verwanten over de geleverde zorg.

Nieuw in 2019:

Philadelphia onderzoekt hoe nieuwe uitvindingen men-

Teams doen de eerste ervaring op met het

sen met een beperking kunnen helpen om méér zelf te

werken vanuit een gedeelde zorgvisie.

doen en minder afhankelijk te zijn van anderen. Dankzij
het slim incontinentiemateriaal maakt de begeleider

Het Expertisecentrum ontwikkelt een visie

hem ’s nachts alleen wakker als het echt nodig is.

op de toenemende complexiteit van de
cliëntenpopulatie.

Zo doet Philadelphia ook onderzoek naar wat de sociale
robot Phi kan doen voor mensen met een beperking.

Een nieuwe pilot ‘zeggenschap’ bij cliënten

Uit dat onderzoek blijkt dat Phi mensen inderdaad kan

met een ernstig meervoudige beperking.

helpen om meer zelf te doen en minder afhankelijk te
zijn van andere mensen.
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Philadelphia verzamelt
6.000 ‘Dit vind ik
ervan! ’ verhalen
van cliënten en hun
familie

4

Adviesraad Ethiek
van de Mensgerichte
Technologie komt
viermaal bijeen

48%

48% méér aanvragen voor landelijk
serviceteam zorg

19 locaties
gebruiken slim
incontinentie
materiaal

45%

45% minder natte
bedden

63%

63% minder loze
verschoningen

1

14%

8%

11%

0,2

6000

8% meer
ontwikkelingsafspraken met cliënten

11% meer
meldingen rond
medicatie

Nieuwe medische
dienst in Vierhouten

19

14% meer zorg
evaluaties met
cliënten en
verwanten

0,2 daling incidentmeldingen per cliënt

Alle teams binnen Philadelphia kijken
met teamreflectie minimaal eens per
jaar: wat gaat goed en wat kan beter?
Zij praten met elkaar over het beste uit
cliënten en medewerkers, veilige zorg
en het zorg- en dienstverleningsproces.

Verschil aantal incidentmeldingen 2018-2019

In de Sterk in je werk-week vergroten
medewerkers hun veerkracht en vitaliteit.
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Zorgvisie
In 2019 deden verschillende teams ervaring

Begeleid ondersteunend werken (BOL)/

op met het werken vanuit een gedeelde

Eigen Initiatief model (EIM). Met de zorg

zorgvisie. De gedeelde zorgvisie zorgt

visieraden is onderzocht op welke thema’s

ervoor dat deskundigen vanuit o.m. de

er behoefte is aan innovaties en oplossingen

doelgroepen Ernstig Meervoudig Beperkt

vanuit techniek om de ondersteuning aan

(EMB), Oud, Jeugd & Gezin, Moeilijk

cliënten nog beter vorm te kunnen geven.

Verstaanbaar gedrag (MVG), Licht verstan-

Elke visieraad heeft acties uitgevoerd om

delijk beperkt (LVB) meer vanuit doelgroep

de betreffende zorgvisie verder vorm te

specifieke methodieken werken, zoals

geven, door te ontwikkelen en nieuwe

LACCS, Belevingsgerichte zorg, Triple C,

inzichten op te nemen.

Kenniscentrum,
wetenschapsagenda
Bijdragen aan
wetenschappelijk onderzoek

Cliënten bepalen
onderzoeksagenda

Het kenniscentrum van Philadelphia leverde in

In 2019 is op basis van interviews met cliënten

2019 op verschillende manieren een bijdrage

van Philadelphia een onderzoeksagenda

aan wetenschappelijk onderzoek. Zo publi

opgesteld voor de jaren 2019-2023. Hierin

ceerde het kenniscentrum in het kader van

staan de thema’s waarvan cliënten vinden

een promotieonderzoek (ism Disability

dat ze de komende jaren belangrijk genoeg

Studies, VU Amsterdam) een weten

zijn voor een (vervolg)onderzoek. Deze

schappelijk artikel over Digicontact in een

thema’s krijgen de komende jaren dan ook

internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

voorrang in de wetenschapsraad van Phila-

Daarnaast wordt promotieonderzoek

delphia en worden als afstudeeronderzoek

uitgevoerd op het gebied van Belevings

aangeboden aan studenten.

gerichte zorg (ism Tilburg University) en
Muziek(ism VU Amsterdam). Ten slotte
heeft Philadelphia als partner van negen
consortia een bijdrage geleverd door kennis
te delen met onderzoekers en deel te
nemen aan verschillende onderzoeken.
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Landelijk Serviceteam Zorg
Samen werken aan betere
samenwerking

Meer
verantwoordelijkheidsgevoel

Het Landelijk Serviceteam Zorg (LSZ)

Het stijgend aantal vragen om ondersteu-

ondersteunt teams en leidinggevenden.

ning past binnen een meerjarige trend

Het aantal aanvragen bij het team verdub-

die samenvalt met het introduceren van

belde in 2019 bijna met 48%, waarbij twee

zelforganisatie binnen Philadelphia. Mede-

derde van de ondersteuningsvragen gericht

werkers geven aan dat ze zich verantwoor-

was op het verbeteren van de samen

delijk voelen voor de kwaliteit van de zorg

werking in het team en met de leiding

en zoeken naar manieren om effectiever

gevende. Andere ondersteuningsvragen

samen te werken. Zelforganisatie is voor

waren gericht op het samenvoegen van

veel teams ook aanleiding om opnieuw na

teams, intern onderzoek bij geweld in de

te denken over onderlinge communicatie,

zorgrelatie en dialoogbegeleiding.

visie, teamdoelen en leiderschapsstijl.

Expertisecentrum
Voorbereiden op meer
complexe zorg

Nieuwe vormen van leren en
behandelen

Vanuit het Expertisecentrum is ook

Het Expertisecentrum ondersteunde in 2019

aandacht besteed aan de toenemende

ook nieuwe vormen van leren. Bijvoorbeeld

complexiteit van de cliënten populatie.

een nieuwe social game rond de methodiek

Zo is er een visie ontwikkeld op verslaving

Leerbaar en Weerbaar waarmee cliënten en

en middelengebruik, zijn er trainingen

hun netwerk kunnen oefenen met thema’s

doorontwikkeld die gegeven worden vanuit

rondom relaties, intimiteit, seksualiteit en

het leerhuis en zijn er behandelrichtlijnen

weerbaarheid. De social game sluit aan op het

vastgesteld. Verder zijn er klinische lessen

Philadelphia-robotplatform. Deze game zal in

gegeven met betrekking tot middelenge-

de loop van 2020 beschikbaar komen. Daarnaast

bruik en verslaving, ter ondersteuning van

is gestart met online behandelen via Digi

het cluster Werk en Begeleiding.

contact en zijn er aan Digicontact behande
laren verbonden die op verzoek door het

Aandacht voor gezond leven

cluster W&B geraadpleegd kunnen worden.

In 2019 ontwikkelde het Expertisecentrum

individueel plan te maken en wordt in 2020

Zeggenschap voor mensen
met een ernstig meervoudige
beperking

ingevoerd in de organisatie. Het Experti-

In 2019 is er vanuit het Expertisecentrum op

secentrum heeft samen met Fit at Home

verschillende niveaus en via verschillende

een laagdrempelige methode ontwikkeld

projecten gewerkt aan het thema ‘zeggenschap’.

waarmee cliënten thuis op eigen gelegen-

Zo is er in 2019 een pilot gestart om cliënten

heid oefeningen kunnen doen met video-in-

met een ernstige meervoudige beperking

structie. Tot slot is het Expertisecentrum

te helpen om zich te uiten door middel van

in 2019 uitgebreid met de Medische dienst

oogbolbesturing. Het onderzoeksprogram-

van Vierhouten die voorheen onder het

ma loopt door tot in 2020 en wordt gedaan

cluster Intensieve Zorg viel.

in samenwerking met de zorgverzekeraars

een uniform beweegplan. Dit plan biedt
een raamwerk om voor iedere cliënt een

om de eventuele meerwaarde aan te tonen.
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Kwaliteitszorg
Resultaten audits geven
verbeteringen aan

Evaluatie met meer cliënten
en verwanten

Philadelphia voert ieder jaar aangekondigde

In 2019 hebben medewerkers met meer

integrale en onaangekondigde audits uit.

cliënten de zorg geëvalueerd door gesprek-

Met de integrale audits onderzoeken we of

ken te voeren met behulp van ‘Dit vind ik

er op de locaties een juiste balans is tussen

ervan!’. In 2019 evalueerde Philadelphia

goede zorg en een gezonde bedrijfsvoering.

de zorg met 86% van de cliënten en ver-

Met onaangekondigde audits kijken we of

wanten, tegenover 72% in 2018. Daarnaast

locaties zich houden aan de belangrijkste

rapporteren medewerkers in 2019 vaker op

regels over veiligheid en kwaliteit van zorg.

ontwikkelingsafspraken (40%) dan in 2018

Uit de integrale audits bleek dat veel dingen

(32%). Ook het aftekenen van medicatie,

beter gaan dan in 2018. Eens per jaar wordt

en het melden als dit niet gebeurt, laat een

Philadelphia door een externe, onafhanke-

voorzichtig stijgende lijn zien. In 2019 deden

lijke commissie gevisiteerd op het jaarlijks

medewerkers in 46% van de gevallen een

verplichte Kwaliteitsrapport. Ook in 2019 is

melding als medicatie niet afgetekend was,

de visitatie positief afgesloten.

terwijl dit in 2018 in 35% van de gevallen
gebeurde. Dat cijfer moet echter nog
verder omhoog.

+
Vallen

–

Seksueel
grensoverschrijdend
gedrag

Agressie
Huiselijk
geweld
en kindermishandeling

Medicatie
incidenten
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Verslikken

Vrijheidsbeperking

Aandacht voor
ontruimingsoefeningen

Vrijheidsbeperkende
maatregelen terugdringen

Ontruimingsoefeningen verdienen extra

Met de komst van de nieuwe Wet zorg en

aandacht: in 2018 nam het aantal oefenin-

dwang (Wzd) is vanaf 1 januari 2020 het

gen met cliënten toe, in 2019 daalde het

uitgangspunt voor vrijheidsbeperking

weer. De onaangekondigde audits lieten

‘Nee, tenzij’. Vrijheidsbeperking of onvrij

zien dat medewerkers niet altijd op de

willige zorg mag dan in principe niet worden

hoogte zijn van de regels en protocollen.

toegepast tenzij de cliënt of de omgeving er

In lijn met zelforganisatie zijn de teams zelf

ernstig nadeel van ondervindt. De beleids-

verantwoordelijk om de voor hen belang-

afdeling Zorg en Kwaliteit heeft in overleg

rijke protocollen te kennen en met elkaar

met het Expertisecentrum het beleid van

te bespreken. Niet alle teams blijken deze

Philadelphia in het kader van de Wzd uit

verantwoordelijkheid te nemen. Hier zal in

gewerkt en trainingen en communicatie

2020 dan ook extra aandacht voor zijn.

materiaal ontwikkeld voor de implementatie
in 2020.

Incidenten
zijn of haar medicijnen niet in. Philadelphia

Kwaliteitszorg door
teamreflectie

wil inzicht krijgen in dit soort voorvallen om

Bijna alle teams binnen Philadelphia ge-

ervan te leren en zo het aantal incidenten te

bruiken teamreflectie minimaal eens per

beperken. Ieder incident is er immers één te

jaar om samen te bespreken wat er goed

veel. In 2019 waren er gemiddeld

gaat en wat beter kan. Tops die in 2019 veel

2,7 incidenten per cliënt, tegenover 2,9

genoemd worden zijn: innovatie, zelforga-

in 2018. 80% van de incidenten is klein en

nisatie, samenwerking, betrokkenheid bij

vraagt geen extra zorg. 2% van de inciden-

cliënten, professionalisering, collegialiteit

ten is beoordeeld als ‘groot’ en minder dan

en zeggenschap. Teams geven aan dat er

1% (15 meldingen) als ‘calamiteit’. Waarbij

in 2020 meer aandacht nodig is voor: zelf

in het meldloket een andere definitie van

organisatie, samenwerking, communicatie,

calamiteit wordt gehanteerd dan de defi-

nieuwe collega’s, het moedige gesprek,

nitie die de Inspectie Gezondheidszorg en

reflectie en huis op orde houden.

Soms valt een cliënt, of neemt een cliënt

Jeugd hanteert.
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Zorgen dat het werkt

Successen in 2019:
Philadelphia lanceert een nieuwe digitale
informatie- en werkomgeving voor medewerkers.
Uitrol van de ZorgApp voor medewerkers.
Philadelphia levert 14 nieuwe
huisvestingsprojecten op.

Omgaan met geld

Philadelphia voor de derde keer
gecertificeerd voor ISO 50001.

Jonathan maakt afspraken met de
begeleiders. Die afspraken gaan over hemzelf.
Over zijn werk, over met de bus gaan en over
wat hij wil leren. Bijvoorbeeld omgaan met
geld. Daarom wil Jonathan zelf ook kunnen
zien wat er in de afspraken staat. Het zijn
immers zijn eigen afspraken.

De omzet van Philadelphia stijgt
met 25 miljoen.

Nieuw in 2019:
De bedrijfsprocessen en de serviceorganisatie

In 2019 werkt Philadelphia eraan dat Jonathan straks

worden beter ingericht op basis van de ketens

veilig zelf de afspraken kan bekijken die hij maakt met

binnen de organisatie.

zijn begeleiders. Hij kan dan zelf besluiten of zijn familie
ook mee mag kijken naar de afspraken. Zo houden ze

Ontwikkeling van Mijn Philadelphia voor

ook via de computer contact met elkaar.

cliënten waarin cliënten hun eigen dossier
kunnen inzien en verwanten informatie krijgen
over Philadelphia.

Hiervoor zorgen ook in 2019 de medewerkers van Philadelphia die niet direct met Johan of de andere cliënten
werken. Ze zorgen voor nieuwe huizen om in te wo-

Philadelphia levert 14 nieuwe huisvestings

nen, computers die werken, begeleiders die hun werk

projecten op voor cliënten met een ernstig

kunnen doen en dat er genoeg geld is om het allemaal

meervoudige beperking.

te betalen.
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Duurzaamheid
CO2

3,3%

-293

3,3% besparing in
energieverbruik

-293 ton CO2
besparing in
elektriciteitsverbruik

UITSTOOT

Financiën

-148

3079

-148 ton CO2 besparing in gasverbruik
(vlam)

3079 slimme meters
(metertje)

omzet stijgt met …

25

miljoen

Philadelphia zet de lijn van 2018

Ratio’s laten de ﬁnanciële

voort met een positief resultaat

gezondheid zien van

en groeiend eigen vermogen.

Philadelphia. De verbetering
zet in 2018 verder door.

resultaat
7,7

Ratio

7,6

Weerstandsvermogen (%)
Solvabiliteit (%)

vermogen

DSCR

64,3

2018

2019

17,1

17,5

28,64

28,46

2,95

2,85

2,4

3,3

Net Debt/EBITDA

71,8
0

10

4,4%
2,2%
4,0%
2,4%

20

30

40

50

60

70

0,4%
2,2%
4,7%
2,7%

Wlz
Opbrengsten Jeugdzorg
Opbrengsten Wmo
PGB
Overige zorgprestaties/opbrengst onderaanneming

87,1%

89,9%

De opbrengsten stijgen in 2019 door
2018

2019

indexering Wlz-tarieven en groei in
cliënten en locaties.
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Financieel beleid
Ketenwerken voor
betere samenwerking en
zelforganisatie

Slimmer samenwerken door
insourcing

Vanuit Organisatiebelang is gewerkt om de

verschillende medewerkers in dienst uit de

bedrijfsprocessen en de serviceorganisatie

flexibele schil van mensen die tot dan toe

beter in te richten om zelforganisatie te

via een detacheringsbureau bij Philadelphia

ondersteunen en beter aan te sluiten op

werkten. Philadelphia biedt deze jonge pro-

de zorgorganisatieprincipes in het primaire

fessionals de mogelijkheid om ervaring op

proces. Het programma Business Process

te doen en zich te ontwikkelen in een grote

Redesign uit 2014 en 2015 diende daarbij

professionele zorgorganisatie. Opvallend

als een waardevolle inspiratiebron. Hierbij

aspect daarbij is dat de insourcingsoperatie

zijn bestaand beleid, systemen en proces-

de onderlinge band tussen collega’s merk-

sen geactualiseerd, aangepast aan de hui-

baar versterkt.

In 2019 nam de afdeling Organisatiebelang

dige omgeving en herziene vraag. Op basis
van een aantal ketens binnen de organisatie
zoals bijvoorbeeld de keten van verkoop
naar opbrengst worden deze ketens verder
geoptimaliseerd.

Je stemt de inzet van personeel af op de zorgvraag van de cliënt

37

Financiële informatie
Omzet 2019
De omzet steeg ten opzichte van 2018
(€ 376,9 miljoen) met € 25 miljoen naar
€ 401,9 miljoen in 2019. De belangrijkste oorzaak
hiervoor is de indexatie van de tarieven Wlzzorg en de uitbreiding van VPT en intramurale
Wlz-cliënten. Het financieel resultaat van
Philadelphia in 2019 bedraagt € 7,6 miljoen
positief en dat is € 0,1 miljoen lager dan in
2018. Het rendement in 2019 komt uit op 1,9%.

Ratio

2019

2018

Weerstandsvermogen

17,5%

17,1%

Solvabiliteit

28,5%

28,6%

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

2,9

3,0

Net Debt/EBITDA

3,3

2,4

Ratio’s 2019
Als onderdeel van de afspraken met finan-

Financiële instrumenten en
risicobeheersing

ciers dient Philadelphia te voldoen aan bank

Philadelphia heeft voor langlopende leningen

normen, ofwel ‘ratio’s’. Deze ratio’s geven

een vaste rente afgesproken met de financiers.

een indicatie van de financiële gezondheid

Voor één langlopende lening (van € 18 miljoen

van Philadelphia. In de tabel hierboven

per einde 2019) geldt een variabele rente

staan de ratio’s voor 2019 en ook 2018

Op deze variabele lening is in 2009 een rente-

ter vergelijk.

swap afgesloten om het variabele risico op
deze lening te mitigeren. Philadelphia
hanteert een rente risicobeleid waarbij de
kredietrisico’s gespreid worden. Bovendien,
omdat de opbrengsten uit zorgactiviteiten
worden gerealiseerd bij 26 verschillende
zorgkantoren en meer dan 100 gemeenten, is
Philadelphia niet afhankelijk van een beperkt
aantal financiers. De liquide middelen staan
uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.

10.50

-28
+126
-12
-7
+24
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Impact en continuïteit
coronavirus (Covid 19)

den van 2020 is bij benadering € 1,6 mln. per

De impact van het corona virus is groot.

ten in de vorm omzetderving. Met name op

Goede en veilige zorg- en dienstverlening

extramurale dagbesteding. Open plekken

staat binnen Philadelphia voorop. De

kunnen niet of vertraagd op reguliere wijze

noodzakelijke maatregelen rondom het

worden gevuld. Inhuizing naar nieuwe loca-

coronavirus brengen situaties met zich mee

ties kan pas later plaatsvinden.

maand We zien zichtbare financiële effec-

die anders zijn dan normaal. Onze professionals zetten zich elke dag in om mensen

In brieven van maart en april 2020 zijn er

met een beperking te ondersteunen bij een

meerdere formele uitingen gedaan door

prettig leven. Dat blijft in deze onzekere

het ministerie van VWS, NZa, zorgverzeke-

tijd onveranderd. De maatregelen van afge-

raars en zorgkantoren en VNG. De inhoud

lopen periode hebben een ontwrichtende

van deze brieven bieden handelingsper-

werking op het leven van iedereen. Dag-

spectief ten aanzien van omzetderving en

besteding en ambulante ondersteuning is

omgang met aanvullende kosten. Deze

grotendeels gestopt, sociale onthouding

zullen (deels) vergoed gaan worden en

en bezoekmaatregelen zijn ingevoerd.

via bevoorschotting gedeclareerd kunnen

Via Digicontact en andere digitale kanalen

worden. Op basis van de inhoud van de

(Hallo Thuis en Sophi online) wordt onder-

brieven verwacht Philadelphia dat deze

steuning vormgegeven. Op locaties waar

additionele kosten slechts een beperkt

geen besmettingen zijn, zetten wij het

effect zal hebben op het bedrijfsresultaat.

dagelijks leven op de locaties zoveel het

Tevens ligt er een schriftelijke toezegging

kan voort. Op locaties waar sprake is van

dat er voldoende zal worden bevoorschot.

besmettingen gelden strenge maatre-

Dit wordt bekrachtigd door de op 19 mei

gelen. Er is geen enkel bezoek mogelijk.

2020 gepubliceerde specifieke Beleidsregel

Medewerkers moeten de zorg leveren met

van de Nza over omzetderving, vergoe-

gebruik van persoonlijke beschermings-

ding extra kosten en bevoorschotting in

materialen. De serviceorganisatie staat de

verband met het coronavirus. VWS en VNG

hele organisatie bij op allerlei vlakken te

hebben ook overeenstemming bereikt over

helpen. Philadelphia volgt het beleid van

eenzelfde set aan maatregelen voor de

de overheid en we blijven tegelijkertijd ons

activiteiten in de Wmo en JW.

uiterste best doen activiteiten zo goed en
veilig mogelijk voort te zetten. We zetten

Ondanks de onzekerheden als gevolg van

daarom extra in op de duurzame inzetbaar-

de coronavirus uitbraak kan Philadelphia

heid en vitaliteit van onze medewerkers.

gebruik maken van de steunmaatregelen
die door bovengenoemde partijen worden

Het coronavirus heeft extra kosten tot

aangeboden en beschreven zijn in de

gevolg. Het gaan onder meer om kosten als

specifieke NZa beleidsregel. Naast deze

gevolg van stijgend verzuim, meer en extra

specifieke toezeggingen kan aanspraak

inzet van personeel, toenemende schoon-

worden gemaakt op landelijke regelingen,

maakkosten, ombouwen en aanpassen van

waaronder uitstel van betaling van fiscale

locaties, extra aanschaf van persoonlijke

heffingen. Op basis van de meest actuele

beschermingsmaterialen en inrichting van

inzichten op het moment van vaststellen

cohortvoorzieningen. De organisatie is

van deze jaarrekening kunnen de financiële

geconfronteerd met wijzigingen in de zorg-

gevolgen van het coronavirus worden

en dienstverlening. Zo moet de dagbeste-

opgevangen binnen de huidige liquiditeit

ding en ambulante dienstverlening op an-

inclusief kredietlimiet en de overeenge-

dere manieren en vooral digitaler worden

komen ratio’s met de banken en is er geen

uitgevoerd. Philadelphia heeft daar extra

sprake van een materiële onzekerheid over

op ingezet. De impact over de eerste maan-

de continuïteit voor Philadelphia.
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ICT en informatie
beveiliging
Zelforganisatie ondersteunen

inzien en cliënten en verwanten informatie

Philadelphia werkt continu aan een een

op maat aangeboden krijgen over ontwik-

voudiger organisatie in een complexe

kelingen op locatie en bij Philadelphia.

omgeving, waarin medewerkers steeds meer
zelfstandig hun werk kunnen doen. Team-

Makkelijker en veiliger werken

leden hebben daarvoor een ander inzicht

2019 was ook een jaar waarin veel techni-

nodig in de stuurgegevens van hun locatie.

sche vernieuwingen door werden gevoerd

De afdeling Informatie en Automatisering

om makkelijker en veiliger werken mogelijk

van Philadelphia werkte daarom in 2019 aan

te maken. Denk daarbij aan de uitrol van

het toegankelijk maken van stuurinformatie

de ZorgApp, zodat medewerkers met hun

voor zelforganiserende teams die helpt om

mobiel aan cliëntdossiers kunnen werken.

ontwikkelingen op locatie beter te begrijpen

Daarnaast zijn beeldbellen en videoconfe-

en beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

rencing onderdeel gemaakt van zorgprocesondersteuning. Ook is in 2019 in het

Werken voor nieuwe
doelgroepen

kader van de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) het veilig

Met de groeiende rol van zeggenschap voor

omgaan met bedrijfs- en privacygevoelige

cliënten en verwanten wordt het steeds

informatie geborgd, waarbij ook gewerkt is

belangrijker dat meer verschillende doel-

aan het interne draagvlak van digitale privacy

groepen goed digitaal ondersteund worden

en security. 2019 was ook het jaar waarin

door Philadelphia. Zo is er in 2019 gewerkt

Philadelphia de ISO 27001-certificering

aan een Mijn Philadelphia voor cliënten,

verlengde voor informatiebeveiliging.

waarin cliënten hun eigen dossier kunnen

www.bestellingendoejesamen.nl
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Huisvesting en facilitair
Nieuwe locaties en
verhuizingen

schakelen. De isolatiewerkzaamheden en de

In 2019 zijn er 14 nieuwe projecten voor

natuurlijke vervangingsmomenten (tijdens

Philadelphia opgeleverd en zijn er tien

onderhoudswerkzaamheden) uitgevoerd.

vervanging van radiatorkranen worden op

locaties afgestoten. Het ging hier grotendeels over huurlocaties. In 2019 begeleidde

Instrumenten

de afdeling huisvesting en facilitair

Philadelphia onderzoekt de inzet van instru-

18 verhuizingen. Nieuw in 2019 was ook

menten die een compleet overzicht bieden

dat logerende en verhuizende cliënten een

van mogelijke maatregelen om een gebouw

welkomstdoos krijgen van Philadelphia om

te laten voldoen aan Label C in 2023 en

ze te ondersteunen in een periode die het

Label A in 2030. Er zijn instrumenten op

nodige van ze vraagt. Voor 2020 zijn er

de markt die een bundeling bieden van de

18 projecten in uitvoering.

maatregelen die gebouwen helpen verduurzamen, inclusief tal van regelingen (waaronder

Doelstelling energie
management behaald

subsidies). De data zijn daarbij altijd up-todate, zodat ook financiële aspecten zoals

In 2019 is Philadelphia voor de derde keer

terugverdientijden direct inzichtelijk zijn.

gecertificeerd voor het energiemanagedeze norm heeft Philadelphia zich gecom-

Erkende maatregelen
energiebesparing

mitteerd aan een reductie in energiever-

De overheid verplicht zorginstellingen om

bruik van tenminste 1,5% per jaar. In para-

energiebesparende maatregelen te tref-

graaf 6f en in bijlage 3 wordt aangetoond

fen met een terugverdientijd van 5 jaar of

dat de energiebesparing in 2019 uitkomt op

minder. De energiebesparingsplicht geldt

ruim 3% en dat de doelstelling dus ruim-

voor bedrijven en instellingen die meer

schoots wordt behaald.

dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³

mentsysteem ISO 50001. In het kader van

aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Zonneboilers

Philadelphia heeft 60 locaties geïnventari-

Bij zorgobjecten is de warmwatervraag

seerd waarvoor de verplichte maatregelen

gemiddeld genomen hoog. Voor objecten

gelden. In de komende jaren zal Phila-

met een hoge warmwatervraag worden in

delphia uitvoering gaan geven aan deze

2020-2021 de mogelijkheden onderzocht

verplichte energiebesparende maatregelen

voor de installatie van zonneboilers.

die tijdens de genoemde inventarisatie voor
de Informatieplicht zijn gesignaleerd. Het

Isoleren leidingen en appendages

gaat daarbij om maatregelen waaronder

Bij appendages (flenzen en afsluiters en

de isolatie van spouwmuren, warmteterug-

andere onderdelen van een warm- of

winning op ventilatie, en de vervanging van

koud watercircuit) gaat warmte verloren.

halogeenverlichting en gloeilampen door

Appendages isoleren is rendabel in gebou-

LED. Allemaal maatregelen waarmee Phila-

wen en in installaties met een langdurige

delphia zich ook committeert aan de Green

warmtevraag en in warmtapwaterinstalla-

Deal voor de zorg van het ministerie van

ties. Om de warmteafgifte tegen te gaan

VWS. Voor uitvoering van de erkende maat-

kan een ‘isolatiematras’ op maat worden

regelen is zowel in 2020 als in 2021 budget

gemaakt. Daarnaast worden alle radiotoren

gereserveerd. In februari 2020 zal worden

voorzien van radiatorkranen, waardoor het

begonnen met het planmatig uitwerken en

mogelijk is om de verwarming van delen

uitvoeren van de maatregelen.

van het object die niet in gebruik zijn uit te
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Asbest

stellen voor het inrichten of restylen van

Onderzoek heeft uitgewezen dat bij 44

hun entree, gezamenlijke huiskamer en/of

gebouwen van Philadelphia asbest aanwezig

hal. Deze elementen bestaan uit kleuren,

is. Er is besloten dat (conform overheids

vormen, interieur, kunst, muziek, verlich-

beleid) per ultimo 2024 alle zichtbare asbest

ting, akoestiek en klimaat, die bijdragen aan

uit de panden van Philadelphia zal zijn

een healing environment, een basis kwali-

verwijderd.

teitslevel, uitwisselbaarheid, Green Deals en
veiligheid. Dit alles heeft erin geresulteerd

Beleid brandveiligheid
aangescherpt

dat op 21 november de website online is
gegaan.

Daarnaast is binnen Philadelphia aan
gescherpt beleid vastgesteld op het

Verbeterslag schoonmaak

gebied van brandveiligheid. De komende

De afdeling huisvesting en facilitair heeft

jaren staan in het teken van de uitrol en

in 2019 ingezet op een verbeterslag op het

implementatie van brandveiligheid op

gebied van schoonmaak. Doelen zijn onder

locaties, onder andere met vernieuwde of

andere het verminderen van het aantal leve-

bijgewerkte protocollen en handreikingen

ranciers, opleiden/coachen van eigen huis-

voor begeleiders en cliënten.

houdelijk medewerkers, gebruik van veilige
en duurzame producten en het opstellen

Huurcontracten met cliënten

van schoonmaakprogramma’s. Er is begon-

Huurcontracten met cliënten zijn aangepast

nen met onderzoek naar de manier waarop

aan de nieuwe richtlijnen. Het juridische

cliënten hierin een rol kunnen spelen.

contract is vertaald naar een begrijpelijke
versie voor cliënten. Daarnaast is er een

Archief

nieuw proces ingericht waarin is opgeno-

Philadelphia heeft door de nieuwe AVG-wet

men dat de afdeling huisvesting en facilitair

te maken met nieuwe richtlijnen voor de be-

een rol gaat spelen in het doen van voor- en

waar- en vernietigingsplicht. Een grote slag

eindinspecties bij de aanvang en het opzeg-

is gemaakt in het opschonen van het archief

gen van de huur van een appartement voor

dat bij ons externe archiefbedrijf staat. Ook

een bewoner van een Philadelphia-locatie.

is er een werkinstructie geschreven voor het
archiveren van papieren cliëntendossiers

Thuis in jouw Philadelphiahuis

die nog aanwezig zijn op locaties. Deze

In 2019 is gewerkt aan het samenstellen van

instructie is landelijk uitgerold en wordt in

een concept in de vorm van een webshop

2020 uitgevoerd. Hiermee voldoen wij aan

met elementen en producten waaruit

de AVG-wet wat betreft o.a. de bewaar- en

locaties zelf hun inrichting kunnen samen-

vernietigingsplicht.
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Inkoop
•

Inkoop energiediensten
Philadelphia koopt haar energie collectief in

communiceren dat Philadelphia – in het
kader van de beperking van haar CO2

via de externe energie-inkoper CT-energy.

uitstoot bij de verwerving van goederen

De keuze voor een leverancier wordt ge-

en diensten waaronder huishoudelijke

maakt op basis van een tender die wordt

apparaten, zorgmiddelen en vervoers-

uitgezet in de markt. In de tender worden

middelen – scherp let op het energie

de inschrijvingen van leveranciers beoor-

•

deeld op prijs, productvoorwaarden, dienstverlening, maar ook op duurzaamheid van de

gebruik en -verbruik;
dat Philadelphia bij de verwerving van
goederen scherp zal letten op circula-

energieleverancier (10%). Daarnaast maakt

riteit (minimalisatie van verspilling van

ook social return, de maatschappelijke

grondstoffen) en hergebruik van produc-

bijdrage die de leverancier levert onderdeel

ten/grondstoffen;

•

uit van het beoordelingsproces. Op dit
moment koopt Philadelphia nog geen

dat Philadelphia bij de verwerving van
goederen nadrukkelijk zal kijken naar

‘groene’ energie in, wel bestaan in de

de mogelijkheden van de afname van

bestaande energiecontracten verschillende

de dienst die het product levert in

mogelijkheden om het energievolume te

plaats van het product te verwerven

vergroenen.

(geen koelkasten meer inkopen maar

•

Maatschappelijk verantwoord
inkopen

koeluren inhuren);
dat Philadelphia in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Philadelphia implementeert gefaseerd de

mogelijk aanvullende informatie

richtlijn voor maatschappelijk verantwoord

verlangt van de leverancier op het

inkopen ISO 20400. In dat kader wordt er

gebied van duurzaamheid, participatie

in 2019 gewerkt volgens algemene voor-

en social return.

waarden waarin duurzame criteria zijn

MVO-scorecard

meegenomen, waaronder:

•

•
•

Philadelphia wil haar toeleveranciers scherp
de minimalisatie van het gebruik van

houden om samen met hen de zorgketen te

verpakkingen (en de verplichting van

verduurzamen. Philadelphia maakt daar-

de leverancier om alle transportverpak-

voor gebruik van een MVO-scorecard voor

kingen weer mee terug te nemen bij

leveranciers. Met dit instrument worden

aflevering en te hergebruiken);

leveranciers bevraagd over hun milieu- en

dat leveranciers die een uitgesproken

sociaal beleid en daardoor gemotiveerd

duurzaamheidsbeleid voeren, de voor-

aandacht te besteden aan de verduurza-

keur hebben;

ming van hun eigen strategie.

dat het aannemen van medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt een

Duurzame inkoop

pré is – waarbij de leverancier ernaar

Per ultimo 2019 wordt 37% van de uitgaven

streeft om voor 5% van de loonsom

gecontracteerd bij duurzame leveranciers.

personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in te zetten;
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Milieu
Data gas en elektriciteit
Jaar

Elektriciteit (kWh)

Gas (in m3)

Gecorrigeerd gas (in m3)

2019

12.668.509

2.332.170

2.332.170

2018

13.119.923

2.459.711

2.410.539

-451.414

 -127.541

 -78.368

-3,4%

-5,2%

-3,3%

Besparing (absoluut)
Besparing %

Energie

Vervoer

In januari 2020 heeft het controlebezoek

Philadelphia beschikt over een wagenpark

plaatsgevonden in het kader van de in

met 305 leaseauto’s en 121 locatiege-

2017 door Lloyds toegekende certificering

bonden auto’s en (rolstoel)bussen voor

voor het energiemanagementsysteem ISO

personenvervoer. De vervoerspartner van

50001. De gegevens laten over 2019 een

Philadelphia levert jaarlijks dashboard

energiebesparing zien van ruim 3%. Een

rapportages aan voor de meetperiode

mooi resultaat dat opnieuw ruim boven het

januari tot en met december. Van alle

besparingspercentage van 1,5% ligt waar

voertuigen wordt bijgehouden:

•
•
•

Philadelphia zich in het kader van de ISO
50001-richtlijn aan heeft gecommitteerd.
Bovenstaande verbruiksgegevens betreffen

het jaarkilometrage;
het brandstofverbruik;
de CO2 -uitstoot.

In 2018 is beleid vastgesteld om locatie-

het gehele jaar 2019, afgezet tegen het

busjes en auto’s die rijden op fossiele

gehele jaar 2018.

brandstoffen geleidelijk te vervangen door
De beoogde reductie van het energie

elektrische voertuigen. Per ultimo 2019 zijn

verbruik is bereikt door cliënten en mede-

er 7 leaseauto’s van het wagenpark volledig

werkers aan te sporen minder energie te

elektrisch.

gebruiken. Om dit doel te bereiken organiseert Philadelphia workshops voor cliënten
en medewerkers waarin – naast energieverbruik – ook onderwerpen waaronder afval,
schoonmaak, waterverbruik en voeding
aan de orde komen. Voor de locaties en
de servicekantoren zijn diverse middelen
beschikbaar die duurzaamheid in de brede
betekenis van het woord als onderwerp
hebben. Het gaat hierbij om een bewustwordingscampagne rondom milieu gerelateerde onderwerpen met behulp van flyers,
posters, een duurzaam memoryspel en de
‘Groene meter’. Met het MVO-werkboek ten
slotte kunnen cliënten, verwanten,
medewerkers en vrijwilligers aan de slag om
hun locatie duurzamer te maken.
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7
Bestuur

Bestuur
Wij leggen verantwoording af

bestuur haar werkzaamheden verdeeld in

Philadelphia kiest voor zelforganisatie.

portefeuilles. De portefeuilleverdeling van

Als organisatie delen we op deze manier

de leden van de raad van bestuur heeft de

de verantwoordelijkheid voor de zorg en

instemming van de raad van toezicht.

legt iedereen verantwoording af.
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding

Normen voor goed bestuur
en toezicht

van Philadelphia. De raad van bestuur legt

We vinden het belangrijk dat het bestuur

verantwoording af aan de raad van toe-

van en het toezicht op onze organisatie

zicht. Deze houdt toezicht op het beleid

goed is geregeld. Onze governancestruc-

van de raad van bestuur, de kwaliteit van

tuur en -principes zijn gebaseerd op de wet

de zorg- en dienstverlening aan cliënten,

en de governancecode Zorg. De structuur,

de financiële continuïteit van de organisatie

taken, bevoegdheden, verantwoordelijk-

en de algemene gang van zaken.

heden en principes staan in verschillende

Bij Philadelphia is de raad van bestuur

documenten beschreven. De documenten

Organisatie-inrichting

zijn openbaar gemaakt via de website van

De inrichting van de organisatie, toedeling

Philadelphia.

van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden staat in een organisatie-en-

Nevenfuncties

volmachtregeling.

Alle nevenfuncties van bestuurders zijn
besproken in een vergadering door de

Portefeuilleverdeling raad
van bestuur

raad van toezicht, of bij de aanstelling.
De raad van toezicht heeft ingestemd met

De raad van bestuur is collegiaal ver-

de nevenfuncties van de leden van de raad

antwoordelijk. Binnen deze collegiale

van bestuur.

verantwoordelijkheid heeft de raad van

OVERZICHT

-28
+126
-12
-7
+24
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Raad van bestuur
De raad van bestuur heeft drie leden. De heer Van de Pas is per 1 december 2019 door de
raad van toezicht herbenoemd. De samenstelling van de raad van bestuur in 2019 was als
volgt:
Naam en
geboortedatum

Functie/ aandachtsgebied

G. Prins-Modderaar Voorzitter raad van bestuur
(v) (05-01-1954)

Functies en relevante nevenfuncties
• Lid raad van commissarissen Total Care
• Vice voorzitter raad van toezicht Vereniging
KRO- NCRV
• Lid raad van advies CAK
• Bestuurslid VGN
• Lid van de Eerste Kamer

J.J. van Esch (m)
(01-02-1957)

Lid raad van bestuur,
• Lid raad van toezicht Stichting Topaz
portefeuille zorg & kwaliteit

J.W.A.M. van de
Pas (m)
(10-02-1967)

Lid raad van bestuur,
portefeuille financiën, ICT
en huisvesting

• Lid raad van toezicht Radiotherapie groep
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Datum
aantreden
01-04-2009
In functie als
voorzitter raad
van bestuur:
11-12-2009

01-01-2013
01-12-2015

b. Raad van toezicht
De raad van toezicht heeft een raadge-

met het maatschappelijk belang van Phila-

vende en adviserende rol naar de raad van

delphia, cliënten en medewerkers. De raad

bestuur en is ook klankbord. Op grond

van toezicht bestond op 31 december 2019

van de governancecode Zorg, statuten en

uit vijf leden. De raad van toezicht heeft

reglementen is vastgelegd welke besluiten

haar visie op toezicht vastgelegd in het

van de raad van bestuur door de raad van

profiel raad van toezicht en in het reglement

toezicht moeten worden goedgekeurd.

raad van toezicht. De samenstelling van de

De leden van de raad van toezicht houden

raad van toezicht in 2019 was als volgt:

bij de uitoefening van hun taken rekening

Naam en
geboortedatum

Datum
aantreden

Functie/ aandachtsgebied

Functie en relevante nevenfuncties

E. Kuipers (m)
14-12-1959

Voorzitter

01-09-2018
• Voorzitter raad van bestuur Erasmus Medisch
Centrum
• Vicevoorzitter Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra (NFU)
• Lid van het bestuur Stichting BOLS
(uit hoofde NFU)
• Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg
• Voorzitter Regionaal Orgaan Acute Zorg
• Lid van het bestuur European University
Hospital Alliance
• Lid van het bestuur Stichting Egidius
• Lid Gezondheidsraad
• Lid Programmacommissie Bevolkingsonderzoek
Darmkanker
• Lid Taskforce Oncologie
• European Lead in CRC-screening, World Endoscopy
Organization

M.J. Verdier (v)
28-09-1963

Lid op voordracht
cliëntenraad

• Vicevoorzitter Autoriteit Persoonsgegeven
• Lid Raad van Toezicht Cura Mare
• Bestuurslid VNO-NCW Rotterdam
• Voorzitter raad van toezicht Stichting Cardea
Jeugdzorg
• Bestuurslid Rotterdam Vakmanstad
• Vicevoorzitter raad van toezicht Vitalis woonzorg
groep

26-03-2014

H. Swaab (v) 2602-1962

Lid Zorg & kwaliteit

• Hoogleraar Neuropedagogiek en Ontwikkelings
stoornissen
• Directeur Ambulatorium, en TRIXY Expertise
Centrum van de Universiteit Leiden
• 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
promotiespecialisatie)

27-05-2016

B. Bult (m)
07-01-1965

Lid op voordracht onderne
mingsraad

• Ondernemer Stiel Holding bv
• Lid van het bestuur van Stichting NexTech

11-12-2016

C.G. Boot (m)
02-11-1960

Lid Financiën

• CFO Mediahuis Nederland

30-01-2014
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2014

2015

2016

2017

E. Kuipers
M.J. Verdier

26 maart

H. Swaab

2020

2021

2022

26 maart

26 maart
27 mei

11 dec.
26 maart

2019

1 sept.

27 mei

B. Bult
C.G. Boot

2018
1 sept.

11 dec
30 jan.

30 jan.

Achtergrond en
deskundigheid

Rooster van aftreden

Ernst Kuipers is voorzitter van de raad van

voor vier jaar benoemd en zijn eenmaal

toezicht. Hij is voorzitter van de raad van

herbenoembaar voor vier jaar.

Leden van de raad van toezicht worden

bestuur van een van de grootste academisch medisch centra van Nederland. Hij

Commissies raad van toezicht

brengt bestuurlijke ervaring en deskun-

De raad van toezicht heeft uit zijn midden

digheid op het vlak van het besturen van

commissies ingesteld. Enerzijds om de

zorgorganisaties.

bespreking van onderwerpen in de vergaderingen van de raad van toezicht voor

Monique Verdier is vicevoorzitter. Zij is

te bereiden, anderzijds om de raad van

benoemd op voordracht van de cliënten- en

toezicht te adviseren over de te bespreken

familieraad. Zij brengt als vicevoorzitter van

onderwerpen. Voor elk van de commissies

de Autoriteit Persoonsgegevens en als ac-

is een reglement c.q. werkwijze opgesteld.

terend toezichthouder van zorginstellingen

Deze staan op de website van Philadelphia.

en maatschappelijke organisaties onder
meer deskundigheid in over bedrijfsvoering

Auditcommissie

in zorg- en publieke organisaties.

De auditcommissie heeft onder andere
met de raad van bestuur overlegd over het

Bert Bult is benoemd op voordracht van

te voeren financieel-economisch beleid,

de ondernemingsraad. De heer Bult brengt

de financiële informatievoorziening, het

kennis en kunde mee op het gebied van

functioneren van de risicobeheersings-

innovatie en de ontwikkeling van nieuwe

en controlesystemen en de prestaties

businessmodellen.

van de organisatie op deze terreinen. De
financiële kwartaalrapportages zijn in de

Hanna Swaab beheert de portefeuille zorg

auditcommissie behandeld. De commissie

en kwaliteit. Zij is hoogleraar Neuropeda-

krijgt daarbij elk kwartaal een voortgangs-

gogiek en ontwikkelingsstoornissen aan

rapportage over de huisvestingsprojecten,

de Universiteit Leiden. Ze heeft veel kennis

investeringsvoortgang en inzicht in de

over gedragsdeskundige ondersteuning

treasuryontwikkeling door het jaar heen.

aan de verschillende cliëntdoelgroepen

De auditcommissie heeft de bespreking van

van Philadelphia. Daarnaast heeft zij veel

de jaarstukken 2019 en de begroting 2020

praktijkervaring opgedaan in de zorgver-

door de raad van toezicht voorbereid. In

lening aan mensen met een verstandelijke

aanwezigheid van de accountant zijn de

beperking, onder meer als directeur van het

interim-rapportage, jaarrekening 2019 en

Ambulatorium en TRIXY Expertise Centrum

de managementletter en -reactie bespro-

van de Universiteit Leiden.

ken. De naleving van aanbevelingen en de
opvolging van opmerkingen uit de interim-

Koos Boot houdt toezicht op het financiële

rapportage en managementletter zijn door

aandachtsgebied. Als acterend CFO en met

de commissie gevolgd. De auditcommissie

een accountancyachtergrond brengt hij

heeft een update van de meerjarenbe-

financiële deskundigheid in.

groting doorgenomen. Verder besprak de
auditcommissie het treasuryjaarplan 2020.
Tijdens de vergadering zijn de directeur
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eerste benoeming
herbenoeming
aftreden
aftreden en mogelijk
herbenoembaar

audit aanwezig. De commissie had in 2019

Toezichthoudende
activiteiten

de volgende leden:

De raad van toezicht heeft in het verslagjaar

• C.G. Boot, voorzitter

2019 toezicht gehouden op het beleid van

• B. Bult, lid

de raad van bestuur, strategische en maat-

organisatiebelang en het hoofd internal

schappelijke ontwikkelingen, kwaliteits-

Benoeming- en
remuneratiecommissie

management, de kwaliteit van de zorg en
dienstverlening aan cliënten, sociaal beleid,

Deze commissie voerde in 2019 functione-

financieel beleid en de financiële continuï-

ringsgesprekken met de leden van de raad

teit, en op de algemene gang van zaken van

van bestuur. De commissie nam de werk-

Philadelphia.

zaamheden voor de herbenoeming van de
bestuurder ter hand. De commissie heeft de

Overleg externe accountant

volgende leden:

De externe accountant van Philadelphia is

• E. Kuipers, voorzitter

PwC Accountants NV. Bij gelegenheid van

• M.J. Verdier, lid

de interim-rapportage, de management
letter en het vaststellen van de jaarrekening

Commissie zorg

2019 heeft de auditcommissie overleg

Deze commissie heeft met de raad van

gevoerd met de accountant. De accountant

bestuur overlegd over het toezicht op de

heeft ook overleg gevoerd met de raad van

kwaliteit van zorg en dienstverlening, risico-

toezicht en raad van bestuur gezamenlijk.

beheersing en inhoudelijke beleids-

Hij verzorgde een toelichting bij de inte-

ontwikkeling. De werking van het kwali-

rim-rapportage, de managementletter en

teits- managementsysteem wordt in de

de jaarrekening 2018. Monitoring en even-

commissie besproken en gemonitord. De

tuele bijstelling van het plan wordt bewaakt

uitkomsten van verschillende kwaliteits-

door de auditcommissie. De commissie rap-

rapportages zoals het Kwaliteitskader

porteert daarover aan de raad van toezicht.

Gehandicaptenzorg zijn in de commissie
besproken, evenals specifieke beleidsthe-

Geen tegenstrijdig belang

ma’s zoals de zorgvisie Ouderen. Tevens is

In 2019 hebben zich geen transacties voor-

aandacht besteed aan de meldingen bij de

gedaan met een tegenstrijdig belang zoals

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ),

bedoeld in de statuten en de reglementen

hoe de organisatie omgaat met incidenten

van de raad van bestuur en van de raad van

en calamiteiten, meldcultuur en -klimaat en

toezicht. In het reglement raad van bestuur

de wijze waarop de organisatie lessen trekt

staat een procedure die beschrijft hoe

uit gerapporteerde incidenten en calamitei-

gehandeld moet worden bij (een potentieel)

ten. Ook de ontwikkelingen in de zorg- en

tegenstrijdig belang. Als daar sprake van

dienstverlening binnen Philadelphia komen

is, wordt hier melding van gemaakt in het

in de commissie aan de orde. Tijdens de

jaardocument.

commissievergaderingen zijn op uitnodiging
ook medewerkers vanuit de organisatie

Onafhankelijkheid

aanwezig. Bij de vergadering schuift altijd

In het reglement raad van toezicht is vast-

de directeur expertise en onderzoek aan.

gelegd dat het functioneren van een lid van

De commissie heeft de volgende leden:

de raad van toezicht moet worden geken-

• H. Swaab, voorzitter

merkt door integriteit en een onafhankelij-

• M.J. Verdier, lid

ke 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
50

bij leden van de raad van toezicht, de raad

als daar aanleiding toe is. De leden van

van bestuur en bij de externe accountant in

de raad van toezicht hebben in 2019 ook

relatie tot de stichting, hoort expliciet bij

werkbezoeken aan locaties van Philadelphia

het takenpakket van de raad van toezicht.

gebracht. Het ontmoeten, spreken met en
luisteren naar cliënten en medewerkers

Evaluatie functioneren

staat daarin centraal. Leden van de raad

De raad van toezicht heeft onder externe

van toezicht spreken dan ook begeleiders,

begeleiding een evaluatie uitgevoerd. De

lokaal management en directieleden.

volgende actiepunten zijn daaruit naar
De raad van toezicht wil graag meer op

Contact met
medezeggenschapsorganen

strategisch niveau vergaderen. Dit wordt

De heer Bult en de heer Kuipers hebben in

samen met de raad van bestuur vormge-

2019 een overlegvergadering van de onder-

geven.

nemingsraad bijgewoond. Mevrouw Verdier

De raad van toezicht zal tijd met elkaar

bezocht een overlegvergadering met de

nemen voor teamvorming en om zorgen

landelijke cliëntenraad en met de landelijke

te delen.

familieraad. Bij alle vergaderingen waren

De raad van toezicht wil aandacht beste-

bestuursleden aanwezig zodat de leden van

den aan het thema leiderschap uitgaan-

de raad van toezicht zich een beeld konden

de van de waarden van Philadelphia.

vormen van de interactie tussen bestuur en

De raad van toezicht zal de toezichtvisie

medezeggenschapsraad. De leden van de

verder expliciteren.

raad van toezicht hebben in de vergadering

Voor zijn ondersteuning wil de raad van

van de raad van toezicht terugkoppeling

toezicht graag over een eigen secretaris

gegeven over hun ontmoetingen met de

beschikken. Dit is

medezeggenschapsraden. De raad van

in overleg met de raad van bestuur

toezicht heeft vastgesteld dat de mede-

vormgegeven.

zeggenschapsraden daadwerkelijk worden

voren gekomen:

•
•
•
•
•

betrokken bij de organisatie en een plek

Informatieverstrekking

hebben in de beleidsvoorbereiding.

De raad van toezicht ziet erop toe dat de

Er is sprake van positieve interactie waarbij

raad van bestuur regelmatig rapporteert

over en weer ruimte is voor een kritisch

over de financiële en zorginhoudelijke ont-

geluid. De medezeggenschapsraden

wikkelingen van de organisatie, de daaraan

worden proactief betrokken, gehoord en

verbonden risico’s en mechanismen tot

om advies dan wel instemming gevraagd.

beheersing daarvan. De raad van toezicht
houdt toezicht op een goede balans tussen
zorg en zakelijkheid. De werkwijze rondom
informatieverstrekking is vastgelegd in het
reglement van de raad van bestuur.
De raad van bestuur informeert de raad van
toezicht op de volgende wijzen. De raad van
bestuur geeft via het bericht van de raad
van bestuur schriftelijk een toelichting over
lopende zaken. Elke kwartaalrapportage
gaat vergezeld van 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
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Vergaderingen
De raad van toezicht heeft in 2019 zeven
keer vergaderd. Bij alle vergaderingen waren
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 vergaderingen
van de raad van toezicht zijn de volgende
onderwerpen aan de orde geweest:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Governance en besturing van de organisatie. Waaronder werkbezoeken aan locaties van
Philadelphia. In het bijzonder de ontwikkelingen binnen het cluster Intensieve Zorg.
Evaluatie raad van toezicht.
Besluit klassenindeling Wet Normering Topinkomens.
Besluit tot herbenoeming van een lid van de raad van bestuur.
Besluit tot benoeming van de controlerend accountant.
Besluit tot interne overdracht van aandelen van Digicontact BV.
Arbeidsvoorwaardenleden raad van bestuur.
De strategische koers en positionering van de organisatie, waarbij in 2019 in het
bijzonder goedkeuring is gegeven aan het meerjarenbeleidsplan 2020-2025.
Kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, kwaliteitsmetingen, kwaliteitsmanagement
en het kwaliteitsrapport 2019. Uitkomsten tevredenheidsmeting onder cliënten en
verwanten.
Medewerker- en verzuimbeleid Philadelphia. Uitkomsten medewerkersonderzoek.
Vaststellen werkwijze deskundigheidsbevordering leden raad van toezicht.
Brandveiligheidsbeleid Philadelphia.
Verdieping op het thema duurzaamheid en voortgangsrapportage op de duurzaamheidsdoelstellingen.
Goedkeuring mandaat- en procedure tot het aangaan consolidatieleningen in het kader
van de uitvoer van het strategisch huisvestingsplan.
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 2019 aan de hand van de
vier organisatiewaarden: cliëntwaarde, zorgwaarde, medewerkerwaarde en financiële
waarde.
Voortgangsrapportage op de verschillende strategische thema’s zoals neergelegd in
het meerjarenbeleidsplan.
Update van de financiële meerjarenraming en scenario’s.
Geïntegreerd jaarverslag en jaarrekening 2019.
Interimrapportage en managementletter PwC-accountants en managementreactie.
Financiële ontwikkeling van Philadelphia aan de hand van kwartaalrapportages en halfjaarrapportage.
Financiële en beleidsmatige kaders voor 2020.
Terugkoppeling van bezoeken aan de verschillende medezeggenschapsgremia.
Terugkoppeling functioneringsgesprekken leden raad van bestuur.
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c. Remuneratie
Bezoldiging en
arbeidsvoorwaarden raad
van bestuur

Vertrekregeling

De raad van toezicht bepaalt de bezoldiging

men in geval van (tussentijdse) opzegging

en arbeidsvoorwaarden van de leden van de

door de stichting, met uitzondering van

raad van bestuur. Het salaris van de voorzitter

ontslag wegens een dringende reden in

van de raad van bestuur wordt als

de zin van artikel 7:677 en 7:678 van het

bovenkant van het salarisgebouw gehan-

Burgerlijk Wetboek (BW).

In de arbeidsovereenkomsten van de
bestuurders zijn vertrekregelingen opgeno-

teerd. In de salarisverhouding tussen de
voorzitter van de raad van bestuur en de

Mobiliteit

overige leden van de raad van bestuur

Aan de bestuurder kan door Philadelphia

wordt een verschil van minus 10% toe

een leaseauto ter beschikking worden

gepast. De raad van toezicht heeft vastge-

gesteld waarover hij vrij kan beschikken

steld dat de leden van de raad van bestuur

voor zowel dienstreizen als privédoel-

onder de Wet Normering Topinkomens

einden. De kosten van deze auto en het

onder de onderklasse V van de ‘Regeling

gebruik daarvan komen met inachtneming

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen

van de voorwaarden en condities uit de

zorg en jeugdhulp’ vallen. De nieuwe

Philadelphia-leaseregeling voor rekening

maxima, de nieuwe klassen en de nieuwe

van Philadelphia.

puntenberekening zijn van toepassing met

Een bestuurder kan ook opteren voor een

ingang van 1 januari 2016. Alle bestuurders

mobiliteitsbudget met inachtneming van de

waren voor deze datum in dienst van

voorwaarden en condities zoals neergelegd

Philadelphia. Voor hen geldt daarom het

in de Philadelphia-mobiliteitsregeling. De

in de artikelen 7.3 en 7.3a van de WNT

mobiliteitsvergoeding wordt vergoed door

neergelegde overgangsrecht.

Philadelphia.

Bezoldiging bestuurders 2019

Communicatiemiddelen

Zie voor de voor de vastgestelde bezoldiging

Philadelphia stelt de bestuurder voor de

van de leden van de raad van bestuur de

uitoefening van zijn functie digitale com-

jaarrekening 2019.

municatiemiddelen ter beschikking, zoals
bijvoorbeeld een smartphone, een laptop

Pensioen

of een tablet. De kosten van het gebruik

Leden van de raad van bestuur zijn lid van

komen voor rekening van Philadelphia.

het pensioenfonds Zorg & Welzijn waarin
ongeschiktheidspensioen. De premiever-

Aanvullende
ziektekostenverzekering

deling tussen Philadelphia is 50% voor

Op grond van de met twee leden van de

Philadelphia en 50% voor een lid van de

raad van bestuur gesloten arbeidsovereen-

raad van bestuur van de totale premie in

komst komt van de premie van de aanvul-

enig jaar. Per januari 2015 heeft de overheid

lende ziektekostenverzekering 75% voor

een pensioen-aftoppingsgrens ingevoerd.

vergoeding in aanmerking.

begrepen is een dekking voor het arbeids-

De raad van toezicht heeft besloten met
inachtneming van de WNT-normen de effecten hiervan structureel te compenseren.
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G. Prins

J.J. van Esch

J.W.A.M. van de Pas

€ 523,-

€ 538,15

€ 181,30

Mobiliteit*

€ 2.002,44

€ 1.827,49

€ 48,40

totaal

€ 2.525,44

€ 2.365,64

€ 229,70

Verblijfkosten, uitgaven voor eten en drinken

* chauffeursdienst, taxi en parkeren

Werkwijze declaraties
De uitgangspunten en werkwijze rond de-

Bezoldiging toezichthouders
2019

claraties door leden van de raad van bestuur

Zie voor de vastgestelde bezoldiging van

zijn vastgelegd in de werkwijze declaraties.

de leden van de raad van toezicht de jaar
rekening 2019.

Deskundigheidsbevordering
De raad van bestuur is er verantwoordelijk

Deskundigheidsbevordering

voor dat in het bestuur voldoende deskun-

De leden zorgen ervoor dat hun deskundig-

digheden en vaardigheden zijn gewaar-

heid op peil blijft. Hiervoor is een werkwijze

borgd en dat deze op peil worden gehou-

voor permanente educatie opgesteld. De

den. Elk lid van de raad van bestuur draagt

raad van toezicht neemt het standpunt in

er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden

dat het de verantwoordelijkheid van de leden

ruim voldoende zijn en blijven voor ade-

zelf is om zich steeds te blijven ontwikke-

quate functievervulling in het belang van

len. Elk lid van de raad van toezicht heeft

de organisatie. Deze plicht is reglementair

voorkeuren in zijn of haar ontwikkeling,

verankerd. Leden van de raad van bestuur

waardoor standaard collectieve educatie

wonen daartoe interne en externe studie-

zonder individuele invulling niet altijd de

bijeenkomsten en seminars bij. De kosten

juiste bijdrage levert aan de ontwikkeling in

van deze opleidingen en de reis- en verblijf-

de rol als toezichthouder. De leden hebben

kosten werden vergoed door Philadelphia.

via diverse opleidingsprogramma’s in hun

In het jaar 2019 bedragen de totale kosten

hoofd- of andere toezichthoudende functie

voor deskundigheidsbevordering voor de

gewerkt aan bij- en nascholing waarbij

leden van de raad van bestuur gezamenlijk

aandacht was voor onder meer governance,

€ 36.939,17

leiderschap en publieke, maatschappelijke
en zorginhoudelijke ontwikkelingen.

Bezoldiging raad van toezicht
In de benoeming- en remuneratiecommissie
is het beleid ten aanzien van de bezoldiging
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 bestuurders geldende bezoldigingsnorm. Voor de
leden van de raad van toezicht geldt daarom
de klassenindeling V uit ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en
jeugdhulp’.
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8
Risico’s

Risico’s
Wij doen aan
risicomanagement
Mensen met een verstandelijke beperking
zorg en ondersteuning geven brengt risico’s

•

rapportages van interne kwaliteitscom-

•

ondersteuning door het landelijk

•

met zich mee. Ieder moment van de dag.
Daar zijn we ons als zorgverlener van bewust.

missies en externe onderzoekscommissie;
serviceteam zorg;
uitkomsten integrale audits.

Daarom hebben we integraal risicomanage-

Op het gebied van veiligheid en een

ment onderdeel gemaakt van de reguliere

veilige woon- en werkomgeving letten

bedrijfsvoering van Philadelphia. Je bent nooit

we onder meer op:

‘klaar’ met risico’s managen. Philadelphia
blijft leren en verbeteren. Onze huis-oporde-regels helpen daarbij. Dat zijn 23
uitgangspunten die altijd op orde moeten

•

risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)

•

aandacht voor vitaliteit, werkplezier

•

zijn om de kwaliteit te garanderen. We
delen en bespreken ook systeeminformatie

•
•
•

met elkaar. De serviceorganisatie geeft
ondersteuning bij risicomanagement met
onder meer interne audits. Hieronder
volgt een overzicht van de manier waarop

•

Philadelphia risicomanagement heeft
ingericht.

per locatie;
en geluk;
brandveiligheidsinspecties en
ontruimingsoefeningen;
legionellaprotocol;
bedrijfshulpverlening (BHV) trainingen;
duurzame inzetbaarheid van
medewerkers;
uitkomsten integrale audits.

Op het gebied van financiën letten we op:

•

Op het gebied van zorg en kwaliteit letten
we onder meer op:

•

het gebruik van de Support Intensity

•

Scale (SIS) en het gesprek over wensen
en behoeften met de cliënt en zijn vertegenwoordiger om de ondersteunings-

•
•

behoeften van cliënten vast te stellen,
een voor de cliënt toegankelijke afsprakenkaart, professionele uitvoering van

•
•
•

de zorg en ondersteuning, periodiek

•
•
•
•
•
•

beraad en jaarlijkse evaluaties;
uitkomsten van het cliëntwaarderingsonderzoek, en klachtenrapportages;

(geautomatiseerde) werkprocessen met
(geautomatiseerde) interne controlemaatregelen;
monitoring door middel van een
managementdashboard en
managementrapportages;
adequate inrichting AO/IC;
financieel forecastproces en
meerjarenbegroting;
treasurybeleid;
uitkomsten integrale audit;
inzet van business intelligence.

Risico’s

teamreflecties en intercollegiale
visitatie;
beschikbaarheid van relevante

Incidenten

protocollen en handreikingen;

Philadelphia wil de best mogelijke zorg en

aandachtfunctionarissen voor inhou-

ondersteuning bieden aan cliënten. Helaas

delijke dossiers, zoals medicatie en

zijn incidenten niet uit te sluiten. Denk bij-

vrijheidsbeperkende maatregelen;

voorbeeld aan incidenten die ervoor zorgen

melding en afwikkeling van incidenten

dat we extra kosten moeten maken voor

aan de hand van een elektronisch

de inzet van medewerkers. Of extra kosten

meld- en volgsysteem;

voor huisvesting of infrastructuur. Het is

inzet onafhankelijke externe onder-

ook mogelijk dat incidenten de reputatie

zoekscommissie bij ernstige incidenten

van Philadelphia beschadigen. Bij ernstige

en calamiteiten;

incidenten en calamiteiten vragen we altijd
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een onafhankelijke externe onderzoeks-

niet meer een voorschot, maar betalen

commissie om onderzoek te doen. Die com-

achteraf op basis van de gerealiseerde

missie deelt de bevindingen met de raad

productie. Bovendien gaat Philadelphia de

van bestuur en de directie van Philadelphia.

komende jaren investeren in huisvesting.

We gebruiken de bevindingen als organisa-

Philadelphia doet daarom aan actief

tie om ervan te leren en verbeteracties op

werkkapitaalbeheer om te zorgen voor

te zetten. Bij incidenten is communicatie

een goede liquiditeitspositie. Hiervoor is

van groot belang. Philadelphia gaat daarbij

een treasurybeleid opgesteld. De treasury

uit van de principes van aandacht, dialoog,

commissie monitort het beheer van het

ontmoeting en openheid. We hebben ook

werkkapitaal en geeft advies.

een crisismanagementprotocol en we
op het gebied van crisisbeheersing. Voor

Cyberweerbaarheid en
informatiebeveiliging

medewerkers is er een expertteam ‘Opvang

Philadelphia zal de komende jaren

schokkende gebeurtenissen’.

steeds meer gaan werken met digitale

trainen regelmatig onze leidinggevenden

communicatiemiddelen. Denk bijvoorbeeld

Niet gefinancierde zorg

aan de mensgerichte technologie. We willen

Philadelphia loopt het risico dat zorg

ook het gebruik van data verder integreren

kantoren of gemeenten geleverde zorg

in onze zorg- en dienstverlening. Digitali-

niet vergoeden. In de afgelopen jaren is

sering helpt om processen efficiënter en

gebleken dat dit risico zeer klein is. De af-

effectiever te maken maar stelt ook hogere

delingen klantbelang en organisatiebelang

eisen aan de informatiebeveiliging (cyber-

bewaken dit risico en stemmen dit af met

security). Philadelphia heeft daarom een

de medewerkers van Philadelphia. In het

informatiebeveiligingsbeleid ingevoerd dat

geval van Niet gefinancierde zorg zal dit

er voor zorgt dat we rekening houden met

middels nuanceringen voldoende worden

risico’s rond de beschikbaarheid, integriteit

vertaald naar de financiële verslaglegging.

en vertrouwelijkheid van gegevens binnen
de organisatie.

Eigen vermogen
Philadelphia wil altijd voldoende eigen

Arbeidsmarktontwikkelingen

vermogen hebben. Daarom willen we het

Philadelphia krijgt de komende jaren – net

huidige omzetniveau met de markt mee

als alle zorgorganisaties – te maken met

laten groeien. Dat betekent dat we een

schaarste aan personeel. Daarom hebben

rendementspercentage nastreven tussen

we een actief beleid om mensen te werven

de 2 en 2,5%. Zo garanderen we de conti-

(recruitment) en zetten we in op het blijven

nuïteit van onze organisatie en houden we

binden en boeien van onze medewerkers.

voldoende financiële armslag om de doelen
ren. We kunnen dan ook eventuele risico’s

Impact en continuïteit
coronavirus (Covid-19)

opvangen.

Philadelphia is geconfronteerd met de

uit het meerjarenbeleidsplan te realise-

gevolgen van de coronapandemie (Covid-19).

Werkkapitaal en liquiditeit

Vanaf medio maart 2020 hebben wij een

Philadelphia heeft te maken met nieuwe

aantal maatregelen genomen om de effec-

financiële risico’s. Zo hebben we bijvoor-

ten van het corona virus te bewaken en te

beeld meer cliënten die zelf hun huur

voorkomen, zoals het vormen van veilig-

moeten gaan betalen. We lopen daarmee

heids- en gezondheidsmaatregelen voor

het risico dat cliënten hun huur niet of niet

onze cliënten en medewerkers. De zorg

op tijd betalen. Een ander risico is dat zorg-

van onze cliënten en veiligheid van onze

kantoren en gemeenten zorg op een andere

medewerkers heeft de hoogste prioriteit.

manier gaan betalen. Ze geven bijvoorbeeld

Er is zoveel mogelijk capaciteit ingezet om
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de zorg onder de aangescherpte hygiëne-

kan worden. Ook de minister van VWS heeft

en veiligheidsvereisten te continueren.

in zijn brief van 15 april 2020 aan de Tweede

Op onze zorgprofessionals is een beroep

Kamer laten weten dat de overheid de

gedaan op extra flexibiliteit. Medewerkers

zorgsector in staat wil blijven stellen om te

in niet- kritische functies zijn verzocht thuis

doen wat nodig is om voor de lange termijn

te werken. Tijdens deze crisis werken veel

de continuïteit van zorg en ondersteuning

medewerkers op de toppen van hun kun-

te borgen.

nen. Nog niet duidelijk is wat het eventuele
effect daarvan kan zijn. Er is expliciete aan-

De effecten op liquiditeit, resultaat en

dacht vanuit Philadelphia voor de vitaliteit

vermogen zijn op dit moment nog onvol-

van al onze medewerkers. Tot het moment

doende duidelijk. Op basis van de intentie

dat de pandemie onder controle is, is het

afspraak van de verschillende financiers en

niet duidelijk wat het uiteindelijke beslag op

de minister, hebben wij de verwachting dat

de organisatie zal zijn. Op dit moment zijn

de financiële risico’s van deze crisis rela-

er nog veel onzekerheden.

tief beperkt blijven. Immers Philadelphia
houdt op eigen kracht, met daarboven op

Impact op activiteiten

de mogelijkheid middels bevoorschotting,

Door de hoge mate van urgentie om verdere

voldoende liquiditeit en middels com-

verspreiding van het virus te voorkomen en

pensatie voor gederfde opbrengsten en

de strenge veiligheidseisen is de productie

extra gemaakte kosten kan een acceptabel

extramurale begeleiding vanaf begin maart

bedrijfsresultaat over 2020 worden gereali-

gedaald. Ook andere activiteiten, zoals

seerd. Op basis van de hierboven genoemde

scholing en opleidingen zijn aanzienlijk ge-

gemaakte afspraken vinden wij de continuï-

reduceerd dan wel stopgezet en uitgesteld.

teitsveronderstelling passend.

Extramurale begeleiding is niet gedaald
maar anders vorm gegeven weliswaar

Naast de reeds bekende effecten leiden de

intramuraal!

ingrepen die moeten worden gedaan zowel
op korte termijn als op middel lange termijn

Steun van zorgverzekeraars
en overheden

tot verstoring van het reguliere zorgproces

Op landelijk niveau zijn de koepels (ZN en

gen op langere termijn voor onze bedrijfs-

VNG) met elkaar overeengekomen passende

activiteiten zijn. Op dit moment is nog geen

financiële maatregelen te nemen. Dit

reële inschatting te maken van de extra

betreft o.a. aanvullende bevoorschotting

kosten en het effect op de opbrengsten.

tot 100% op de langdurige zorg en Wmo en

Wel hebben de financiers en het ministerie

JW, passend bij de omvang van contractueel

toegezegd de zorginstellingen te onder-

overeengekomen omzet, maar ook hoe om

steunen in de zorgverlening en in financieel

te gaan met meer- en minder kosten (zowel

opzicht.

en is het onbekend wat de eventuele gevol-

personeel, materiaal als geneesmiddelen)
en meer- en minder omzet. ZN en VNG
hebben aan de zorginstellingen via verschillende brieven in maart en april 2020 laten
weten hen te ondersteunen, waarbij de
beschikbaarheid en continuïteit van zorg op
langere termijn zo goed mogelijk geborgd
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Bijlages

Bijlage 1

De zeven principes van MVO
MVO. Deze normen en waarden vormen een ‘paraplu

4 Respect voor de belangen van
stakeholders

voor goed bestuur’ voor elke organisatie. Uiteraard is

Voor het maken van de juiste (strategische) keuzes

er wereldwijd sprake van maatschappelijke, politieke,

en het snel kunnen inspelen op veranderingen in de

economische en culturele diversiteit. Elke organisatie

complexe zorgketen vindt Philadelphia een continue

dient deze zeven MVO-principes te respecteren en toe

externe focus noodzakelijk. Philadelphia heeft haar

te passen, waarbij het vrij staat om eigen principes toe

belanghebbenden (stakeholders) in kaart gebracht en

te voegen.

betrekt hen zo veel mogelijk bij de besluitvorming met

Wereldwijd zijn er zeven principes afgesproken voor

betrekking tot de koers van de organisatie (zie bijlage 2

1 Rekenschap afleggen

voor het schematische overzicht van stakeholders).

Het ministerie van VWS heeft de Regeling VerslaggePhiladelphia haar jaarverantwoording af. Daarnaast

5 Respect voor de rechtsorde
(wet- en regelgeving)

legt Philadelphia rekenschap af over haar prestaties

Philadelphia opereert als zorginstelling binnen alle voor

door middel van een openbaar verslag. Dit verslag – het

haar relevante wetgeving, waaronder:

ving WTZi vastgesteld. Op basis van deze regeling legt

•
•
•
•
•

geïntegreerd Jaarverslag 2019 – is een bundeling van
informatie die Philadelphia online publiceert.

2 Transparant zijn
Philadelphia is transparant in al haar activiteiten en

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
Wet Toelating Zorginstelingen
Governancecode Zorg

besluiten. De website en dit verslag geven inzicht in

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt

bestuur en organisatie, beleid, inspanningen en pres-

mede toezicht op de naleving van deze wetgeving.

taties. Ten behoeve van het opstellen van het verslag
mingsraad gevraagd hun bevindingen van het afgelo-

6 Respect voor internationale
gedragsnormen

pen jaar te delen en deze zijn opgenomen.

Philadelphia is onderdeel van de zorgketen in Neder-

worden de cliëntenraad, familieraad en de onderne-

land. De internationale gedragsnormen met betrekking

3 Ethisch gedrag vertonen

tot de activiteiten van Philadelphia, zijn verweven in de

Philadelphia geeft een eigen klank en kleur aan haar

Nederlandse wet- en regelgeving waar de organisatie

cultuur door het hanteren van vier kernwaarden: aan-

aan moet voldoen. Dit betreft o.a. de internationale

dacht en plezier, professionaliteit, verantwoordelijkheid

gedragsnorm over de behandeling van werknemers zo-

en passie. De cliënten van Philadelphia zijn mensen die

als vastgelegd in de International Labour Organization

net als ieder ander gelukkig willen leven. Zij willen het

(ILO) Conventies voor de Rechten van Werknemers.

beste uit zichzelf halen en zelf keuzes maken. Meedoen

Op 21 januari 2016 heeft de Tweede Kamer met

in de maatschappij is voor hen net zo belangrijk als voor

algemene stemmen het verdrag inzake de rechten

ieder ander. Philadelphia is er voor deze mensen. Het

van personen met een handicap aangenomen.

DNA van de organisatie – als doorvertaling van de kern-

Het verdrag heeft tot doel om het volledige genot

waarden – is gebaseerd op de volgende waarden:

door alle personen met een handicap van alle mensen

a. cliëntwaarde; waarbij de cliënt – in zijn sociale net-

rechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijk-

werk – leidend is en de organisatie en de medewer-

heid te bevorderen, beschermen en waarborgen en

kers dienend zijn;

ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid

b. medewerkerwaarde; waarbij de kwaliteit van de

te bevorderen.

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

60

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.
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Bijlage 2

Stakeholderoverzicht Philadelphia
Philadelphia gaat uit van vier groepen stakeholders:

•

Stakeholders die input leveren ten behoeve van het

•

Stakeholders die output ontvangen als gevolg van

•
•

primaire proces (inputrelaties).
het primaire proces (outputrelaties).
Voorwaardenscheppende stakeholders (enabling
relaties).
Stakeholders die het functioneren van de
organisatie (direct en indirect) mogelijk maken
(normatieve en overige relaties).

In het volgende schema 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

Cliëntenraden

Stichting
Philadelphia
Zorg
Familieraden

Werkgevers
Kennisinstituten

Ouders en
Verwanten

1704HKE_002

Toezichthoudende
organen

Toeleveranciers

Familieraden

Kennisinstituten

Ondernemingsraad
1e-lijnszorg

Collegazorginstellingen
Brancheorganisaties
Zorg
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Publieke
opinie
Media

Normatieve en
overige relaties

•

Stakeholders die input leveren
ten behoeve van de organisatie
(functionele inputrelaties)

Ondernemingsraad: De ondernemingsraad bespreekt op landelijk niveau de ontwikkelingen in
de organisatie en het medewerkersbeleid met de

Deze stakeholders leveren directe (fysieke) input voor

raad van bestuur. Daarnaast behartigt in elk cluster/

het primaire proces van de organisatie.

regio en hoofdkantoor een Onderdeelcommissie de

•
•
•
•
•

Cliënten: Als toonaangevende zorgaanbieder wil

belangen van medewerkers. Hierdoor is de mede-

Philadelphia haar cliënten professionele zorg en

zeggenschap dichter bij de medewerkers gekomen

ondersteuning bieden. De cliënt is het bestaans-

en is de (ver)binding tussen alle commissies en de

recht van Philadelphia.

ondernemingsraad gewaarborgd.

Ouders en verwanten: Voor Philadelphia is het be-

Stakeholders die output ontvangen
als gevolg van het primaire proces
(functionele outputrelaties)

langrijk 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 de zorg.
De vrijwilligers in het netwerk van de cliënt bieden

•

aanvullende ondersteuning.
Cliëntenraden: De cliëntenraad levert waardevolle
input ten aanzien van het beleid van Philadelphia.

•

Lokaal wordt er in huiskameroverleggen met cliënten gesproken. Op regio- en clusterniveau zijn er
cliëntenraden ingesteld die een verbinding hebben

•

•

met de landelijke cliëntenraad.
Familieraad: Ook de familieraad levert waardevolle

•

spraakorganen 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
bijvoorbeeld door ze in dienst te nemen.

•

de landelijke familieraad.

Kennisinstituten: Philadelphia benut en biedt
tientallen universiteiten, hogescholen en andere

Gemeenten & provincies: Gemeenten hebben een

kennisorganisaties de mogelijkheid (wetenschappe-

belangrijke rol met betrekking tot de Jeugdzorg,

lijk) onderzoek te doen binnen diverse vastgestelde

werk en inkomen (o.a. dagbesteding), zorg aan

domeinen.

•

Eerstelijnszorg: Uitstekende relaties en samenwerking van Philadelphia met de eerstelijnszorg,

zijn met name belangrijk voor Philadelphia voor het

verpleeg- en verzorgingshuizen en organisaties voor

verlenen van vergunningen.

thuiszorg, zijn een cruciale voorwaarde voor de kwa-

Werkgevers: Philadelphia nodigt werkgevers uit leer-

liteit van de transmurale zorgpaden voor de cliënt.

en opleidingsplaatsen voor cliënten beschikbaar te

Voorwaarden scheppende
stakeholders (enabling relaties)

stellen.
Kennisinstituten: Philadelphia benut de kennis

•

van universiteiten, hogescholen en andere kennis
organisaties om binnen diverse vastgestelde

•

De cliëntenraad en de familieraad als officiële in-

de afvalverwerker) die zich inzetten voor cliënten,

cruciale stakeholder voor Philadelphia. Provincies

•

zorg- en dienstverlening van Philadelphia.

Op lokaal, regionaal en clusterniveau zijn er familie-

langdurige zieken en ouderen. Daarmee zijn zij een

•

zin de ontvanger van de functionele output van de

input ten aanzien van het beleid van Philadelphia.
raden. Ook deze raden hebben een verbinding met

•

Cliënten: De cliënten van Philadelphia zijn in directe

Zorgverzekeraars en -kantoren: De raad van bestuur
en vertegenwoordigers van Philadelphia hebben

domeinen onderzoek te laten verrichten.

overleg met de zorgverzekeraars en zorgkantoren

Zorgverzekeraars en zorgkantoren: De raad van

waar Philadelphia mee contracteert. De raad van

bestuur en vertegenwoordigers van Philadelphia

bestuur spreekt tweejaarlijks met de besturen van

hebben overleg met de zorgverzekeraars en zorg-

zorgverzekeraars.

•

kantoren waar Philadelphia mee contracteert.
Toeleveranciers: Leveranciers van vervoer, inventaris, medische apparatuur, gebruiksartikelen,

Brancheorganisaties zorg: Philadelphia is lid van
brancheorganisatie VGN. De brancheorganisaties
in de zorg zijn verenigd in de Branche Organisaties

medicijnen, ICT-diensten, etc. maken de zorg voor

•

de cliënt fysiek mogelijk. Philadelphia hecht daarom
aan goede relaties met haar toeleveranciers.
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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 func-

•
•

tioneren 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 mede mogelijk.

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 om 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, 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 (weten-

•
•
•
•

schappelijke) 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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Bijlage 3

Energieverbruik
Data gas en elektriciteit
Jaar

Elektriciteit (kWh)

Gas (in m3)

Gecorrigeerd gas (in m3)

2019

12.668.509

2.332.170

2.332.170

2018

13.119.923

2.459.711

2.410.539

-451.414

 -127.541

 -78.368

-3,4%

-5,2%

-3,3%

Besparing (absoluut)
Besparing %

Besparing / Vermeden CO2 -uitstoot*

Overzicht slimme meters
In totaal is nu 95,4 % slim (van de panden in scope)

Slim

Elektra

Gas

Totaal

1.721

1.358

3.079

26

121

147

1.747

1.479

3.226

Niet slim
Gas:
-78.368 m3

Elektriciteit:
-451.414 kWh

CO2

Totaal

CO2

UITSTOOT

UITSTOOT

Vervoer

-293 ton

-148 ton

Het brandstof verbruik is in 2019 toegenomen doordat
de organisatie is gegroeid.

CO2

UITSTOOT

Het aantal leaseauto’s is toegenomen met

•

Het aantal locatiegebonden voertuigen (auto’s en

•

-441 ton
in 2019

33 voertuigen;
busjes voor personenvervoer is toegenomen met
6 voertuigen;
Er is de overstap gemaakt van dieselauto’s naar
benzineauto’s ingegeven door overheidsbeleid.

In 2019 is het aantal volledig elektrische auto’s gestegen

-518 ton
in 2018

=

•

met 8 tot in totaal 9 voertuigen. Dit is een ontwikkeling
die in 2020 verder doorzet.

959 vermeden
CO2 uitstoot

*Opmerking: in de hierboven genoemde
tonnen ‘vermeden CO2-uitstoot zijn de
nog niet ver-slimde meters en het vervoer
(brandstoffen) niet meegenomen.
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Bijlage 4

Referentietabel GRI 4
In onderstaande indextabel van het Global Reporting Initiative, 4de 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

Stichting Philadelphia Zorg

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
(met relevantie voor de duurzaamheidskwesties)

Philadelphia is actief in heel Nederland

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Philadelphia is een stichting. Zie hoofdstuk
‘Over dit verslag’

Afzetmarkten (geografische verdeling, secto
ren en soorten klanten)

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

Omvang van de organisatie in 2019

6959 medewerkers en gemiddeld 1000 leerlin
gen en stagiairs

Totaal personeelsbestand naar type werk,
arbeidsovereenkomst en regio

Philadelphia Zorg biedt werkgelegenheid aan
6959 medewerkers in vaste dienst, waarvan 86%
vrouw en 14% man.
Er is geen sprake van seizoensinvloeden met
betrekking tot het personeelsbestand

Percentage werknemers dat onder een
collectieve arbeidsovereenkomst valt

Alle werknemers – behoudens de leden van de
raad van bestuur – vallen onder de CAO Gehandi
captenzorg

De waarde- en leveringsketen van de
organisatie

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

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

Geen

G4-13

G4-14

Uitleg over de toepassing van het voor
zorgsprincipe door de verslaggevende
organisatie.

Zie hoofdstuk 3 en 8 Kwaliteitszorg en
Risico’s

G4-15

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

Philadelphia Zorg participeert in de Proeftuin
Vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Lidmaatschappen van verenigingen en/of
nationale internationale belangenorganisaties

Philadelphia Zorg is lid van de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland en partner van
MVO Nederland

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-16
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indicator

omschrijving

verwijzing / directe beantwoording

Materiële aspecten en afbakening
a. Overzicht van entiteiten opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van de organi
satie of in gelijkwaardige documentatie.
b. Entiteiten in de geconsolideerde jaarreke
ning die niet zijn opgenomen in het verslag

Voor de juridische structuur zie de paragraaf
‘Over dit verslag’

Proces voor het bepalen van de inhoud van het
verslag

Bij de totstandkoming van dit verslag zijn de
volgende stakeholders betrokken:
• Cliënten, verwanten en medewerkers
• Cliëntenraad
• Familieraad
• Ondernemingsraad
• Raad van toezicht
• Leveranciers

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)

De grenzen van de materiële aspecten die
binnen de organisatie vallen

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

G4-21

De grenzen van de materiële aspecten die
buiten de organisatie vallen

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

In haar jaarverslagen en Zelfverklaringen ISO
26000 besteedt Philadelphia Zorg al jaren veel
aandacht aan de in de G4-19 genoemde materië
le aspecten.

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-23
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indicator

omschrijving

verwijzing / directe beantwoording

Stakeholder engagement
Lijst van groepen belanghebbenden die de
organisatie heeft betrokken

Philadelphia betrekt ieder jaar de volgende stake
holders bij de samenstelling van het
jaarverslag:
• Cliëntenraad
• Familieraad
• Ondernemingsraad
• Raad van toezicht
• Leveranciers

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, toezicht
houders en werkgevers- en werknemersorgani
saties. Zie verder onder paragraaf 2e

G4-26

Benadering van het betrekken van belang
hebbenden

Zie bijlage 2
Zie hoofdstukken 3, 4, 5 en 6

G4-27

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

G4-24

G4-25

Verslagprofiel
Verslaggevingsperiode

Dit verslag betreft de periode 1 januari 2019 tot
en met 31 december 2019

Datum van het vorige verslag

Geïntegreerd Jaarverslag Philadelphia maart
2018

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks per kalenderjaar

Contactpersoon

Vragen en/of opmerkingen over dit verslag kunt
u richten aan: info@philadelphia.nl

G4-32

a) De ‘in accordance’-optie die de organisatie
heeft gekozen
b) GRI-index voor de gekozen optie
c) Verwijzing naar het externe assurancerapport, indien het rapport extern is geveri
fieerd

a) Philadelphia Zorg heeft gekozen voor in
accordance-optie: Core (kernachtig)
b) De GRI G4 Indextabel is toegepast
c) Er 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 zijn
gecontroleerd door de accountant.

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

Voor verslag Raad van Toezicht zie hoofdstuk 7

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

Governance

G4-34

Ethiek en integriteit
De waarden, principes, standaarden en
gedragsnormen van de organisatie, zoals
gedragscodes en ethische codes
G4-56
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De kernwaarden van Philadelphia Zorg zijn:
aandacht en plezier, professionaliteit,
verantwoordelijkheid en passie.
Philadelphia onderschrijft de zeven principes van
de richtlijn voor de maatschappelijke verant
woordelijkheid van organisaties ISO 26000 en
past deze toe.

CATEGORIE

ECONOMIE (Economic, afgekort ‘ec’)

Aspect

Inkoop en keten
- Philadelphia heeft als landelijke zorginstelling
een groot inkoopvolume

G4-DMA

- 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 dien
sten bij op een ‘inkoopbarometer’
Indirecte economische impact

Cliënten van Philadelphia halen het beste uit
zichzelf. Cliënten met een lichte verstande
lijke 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), belasting
dienst, scholen en zorginstellingen

G4-EC8

Aspect

Energie
- Als zorginstelling met ruim 600 locaties ver
bruikt Philadelphia veel energie.

G4-DMA

- 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 inge
lezen in een centrale Energie Benchmark
Energieverbruik binnen de organisatie

Philadelphia is in 2017 gecertificeerd voor
het energiemanagementsysteem ISO 50001

G4-EN3

Aspect

Vervoer
- Philadelphia heeft een wagenpark met 272
personenauto’s en 121 busjes voor voor
namelijk personenvervoer

G4-DMA

- De afgelopen jaren heeft Philadelphia ingezet
op de vergroening van het wagenpark (auto’s
met een A label, hybride of volledig electrisch)
- Alle relevante gegevens, waaronder jaar
kilometrage en CO2-uitstoot worden in een
database bijgehouden
De brandstoffen voor het wagenpark zijn
meegenomen in het energie-management
systeem ISO 50001.

G4-EN30
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