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1. Algemeen 

 
❖ Profiel van de organisatie 

Naam verslag leggende rechtspersoon Zintri Zorggroep B.V. 

Adres Hoofdstraat 53 

Postcode 5121 JA 

Plaats Rijen 

Telefoonnummer 0161-294777 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 67360939 

E-mailadres info@zintrizorggroep.nl 

Internetpagina/website www.zintrizorggroep.nl 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

 

Zintri Zorggroep is een specialistische instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg werkzaam in de 

regio’s West Brabant West, West Brabant Oost en Midden Brabant, gespecialiseerd in Autisme met 

een normale tot bovengemiddelde intelligentie (uitsluiting is IQ <75). 

 

Zintri is breed georiënteerd in de doelgroep: zorg van 5 jaar tot 65 jaar (jong en oud). Er is sprake van 

een Integraal zorgaanbod voor ambulante begeleiding en beschermd wonen, een totaalaanbod op 

alle levensgebieden, Multi methodisch. De werkwijze is ontwikkelingsgericht en systeemgericht.  

 

Er is een brede kennis en kunde aanwezig binnen Zintri voor aanverwante stoornissen en 

gedragsproblematiek naast de specialisatie in Autisme. Ook is er specifieke deskundigheid aanwezig 

betreffende geweld en misbruik. Binnen de Zintri Zorggroep worden deze activiteiten uitgevoerd 

door:  
 

❖ Zintri Zorggroep Nederland BV: 
Thuis in de Wijk, Ambulante begeleiding (Individueel of Systeemgericht) 

❖ Zintri Home 4 You BV: 
Beschermd wonen 

 
Daarnaast wordt er vanuit de maatwerkvoorziening WMO Huishoudelijke ondersteuning 
aangeboden in  Midden Brabant. 
 

❖ Zintri Huishoudelijke Ondersteuning BV: 
WMO maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@zintrizorggroep.nl
http://www.zintrizorggroep.nl/
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❖ Organogram Zintri Zorggroep: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Werkgebied Zorg in natura: 

West Brabant (West) 
West Brabant (Oost)  
Midden Brabant 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiThKqx1v_MAhXJthoKHWTpCJ0QjRwIBw&url=https://www.thebe.nl/Thuiszorg/Zorg-op-afstand/Personenalarmering/Aanvragen-Personenalarmering.htm&bvm=bv.123325700,d.d2s&psig=AFQjCNH-EHQyXdx7lCVr5GNdew3HW140Dg&ust=1464624704102423
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❖ Financieringsstromen: 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (31 contracten): 

• WMO 

• WMO Beschermd Wonen 

• Jeughulp (Jeugdwet) 

WTZi erkend:  

Er is sprake van een WTZi toelating voor de volgende prestaties: begeleiding, persoonlijke verzorging, 

verpleging, behandeling, behandeling medisch specialist. In 2018 is er géén WLZ zorg geleverd. 

 

WMO contracten West Brabant (Oost): 

❖ Breda 

❖ Oosterhout 

❖ Geertruidenberg 

❖ Woudrichem 

❖ Werkendam 

❖ Drimmelen 

❖ Aalburg 

❖ Baarle-Nassau 

❖ Chaam 

❖ Jeugdwet samenwerkende gemeenten West Brabant Oost 

❖ Centrumgemeente Breda (beschermd wonen) 

 

WMO Contracten West Brabant (West): 

❖ Roosendaal 

❖ Etten-Leur 

❖ Rucphen 

❖ Zundert 

❖ Moerdijk 

❖ Halderberge 

❖ Bergen op Zoom 

❖ Steenbergen 

❖ Woensdrecht 

❖ Jeugdwet 9 samenwerkende gemeenten West Brabant West 

❖ Centrumgemeente Bergen op Zoom (beschermd wonen) 

  

WMO Contracten Midden Brabant: 

❖ Loon op Zand 

❖ Kaatsheuvel 

❖ Waalwijk 

❖ Goirle 

❖ Dongen 

❖ Hilvarenbeek 



6 
 

❖ Oisterwijk 

❖ Heusden 

❖ Tilburg 

❖ Jeugdwet 9 samenwerkende Hart van Brabant gemeenten 

 

 

 

❖ Missie en Visie, Kernwaarden: 
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❖ Ambulante Zorg: 

 
Doelgroep 
Zintri is breed georiënteerd in de doelgroep: zorg van 5 jaar tot 65 jaar, meerdere 
intelligentieniveaus (enige uitsluiting is IQ < 75). Binnen de doelgroep Autisme wordt er zorg 
geboden aan Jong en Oud (kind, jongere, volwassene, gezin), Individueel en Systeemgericht, van 
Cognitieve beperking tot Hoogbegaafd.  

 

Ambulante zorg op maat vanuit de specialisatie Autisme 
❖ Daar waar zorg nodig is wordt zorg geboden, resultaatgericht  
❖ Systeem- en ontwikkelingsgericht via verschillende methoden werken aan het resultaat (bv. 

ZRM, Yucellmethodiek, Autisme Centraal methodiek, Brainblocks, Sociale netwerkstrategie, 
Contextuele therapie, Sensorisch profiel en signaleringsplan ASS). 

❖ Zorg op alle levensgebieden (praktisch, sociaal, psychisch, ouder-kind), multidisciplinair, 
integraal en domein overstijgend 

❖ Ambulante begeleiding: individueel én systeemgericht (opvoedondersteuning, 
gezinsbegeleiding, partnergesprekken) 

❖ Ervaren kwaliteit van leven en eigen kracht door de klant (en diens systeem)  
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Zintri onderscheidt zich door professionaliteit en de inzet van hooggekwalificeerd personeel zodat 
ook complexe zorgvragen bij ons op hun plek zijn voor kind, jongere, volwassene en gezin.  
 
 
Korte film Ambulante zorg: 

https://www.youtube.com/watch?v=UgqSEiPX9SM&feature=youtu.be 

 

 

❖ Beschermd Wonen: 

 
Beschermd Wonen bij Zintri is op basis van Scheiden wonen en zorg. Het betreft een geclusterde 

beschermde woonvorm voor mensen met Autisme (al dan niet met een normale begaafdheid) en/of 

overige psychiatrische problematiek. Vanaf 23 jaar is wonen bij Zintri mogelijk (ivm het recht op 

huursubsidie). De zorg wordt geboden vanuit WMO Beschermd Wonen (en WLZ m.i.v. 2019).  

Zintri werkt intensief samen met woningbouwcorporaties en particuliere ontwikkelaars vanuit een 

maatschappelijk doelstelling en op basis van Scheiden wonen en zorg. In totaal zijn er 2 

woonvoorzieningen (de 3e voorziening zal met ingang van juli 2019 openen in Bergen op Zoom): 

❖ Breda, Heusdenhout: 20 klanten 

❖ Tilburg, Gendringenlaan de Reyshoeve, 10 klanten 

❖ M.i.v. juli 2019: Bergen op Zoom, Bredasestraat de Statie, 28 klanten 

Deze woonvormen zijn een tussenstap tussen intramurale zorg en verblijf en zelfstandig wonen in de 

wijk. In iedere woonvoorziening is er een steunpunt aanwezig met begeleidingsteam en 24 uurs 

bereikbaarheid en oproepbaarheid. De overige huurders in het gebouw zijn regulier (geclusterde en 

gemengde woonvorm).  

Je kunt hier wonen wanneer je toe bent aan meer zelfstandigheid (eigen woning) maar nog wel de 

directie nabijheid en zorg nodig hebt (intramurale voorzieningen). Zo normaal mogelijk wonen in de 

wijk met de zorg en nabijheid die je nodig hebt. Voor sommigen is deze woonvorm maximaal 

haalbaar (intramuraal voorkomen) en voor anderen is er een uitstroomdoelstelling naar zelfstandig 

wonen in de wijk. Doel van Beschermd wonen binnen Zintri is toewerken naar zelfregie en 

zelfstandigheid in wonen en welbevinden. Doel is het ervaren van kwaliteit van leven, autonomie en 

eigen kracht. 

 

Korte film Beschermd Wonen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cub41OGw4zA 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UgqSEiPX9SM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Cub41OGw4zA
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2. Kernprestaties (feiten & cijfers) 

 
 
❖ Kwaliteit van Zorg: 

 
1. Klanttevredenheid: 

 
Jaarlijks wordt klanttevredenheid gemeten door een onafhankelijke organisatie FACIT. Dit 
middels de Quality Cube (o.g.v. C.Q. index), deze meet vanuit verschillende perspectieven: 
klant, vertegenwoordiger, begeleider.  

 
Uitkomst cliënten: 
7,8 voor Zintri 
8,3 voor begeleiders 
  
Uitkomst vertegenwoordigers: 
7,5 voor Zintri 
8,5 voor begeleiders 
  
Uitkomst medewerkers: 
7,7 voor ondersteuning van Zintri 

 
 

2. Cliëntenaantal: 
 

Zintri Zorggroep NL Volwassenen Jeugd Totaal 

2017 643 (83%) 131 (17%) 774 

2018 818 (84,2%) 154 (15,8%) 972 

Groei 175 (27,5%) 23 (17,5%) 198 (25,5%) 

Instroom 220  (26,9%) 32 (20,7%) 252 (25,9%) 

Uitstroom 45 (5,5%) 9 (5,8%)  54 (5,5%) 
* meetpunt 31 december  
 

Zintri Home 4 You Volwassenen Jeugd 

2017 30 - 

2018 34 - 

Groei 4 (1,2%) - 

Instroom 8 (2,7%) - 

Uitstroom 4 (1,4%) - 
* meetpunt 31 december  
 
 

Zintri huishoudelijke 
ondersteuning 

Volwassenen Jeugd 

2017 195 - 

2018 235 - 

Groei 40 (20,5%) - 

Instroom 61 (25,9%) - 

Uitstroom 21 (8,9%) - 
* meetpunt 31 december  
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3. Klachten: 
 
Zintri beschikt over een vertrouwenspersoon cliënten en heeft een interne 
klachtencommissie voor klanten en medewerkers waarvan de procedure openbaar is 
gemaakt. De klachtencommissie is door de raad van bestuur benoemd en bestaat uit 3 leden. 
Er is sprake van 2 interne leden en een externe, onafhankelijke voorzitter welke ingehuurd 
kan worden vanuit de LKGZ (hetzelfde geldt voor de plaatsvervangend voorzitter). De 
commissie is zo samengesteld dat een deskundige en zorgvuldige beslissing op een klacht 
gewaarborgd is.  
 
Daarnaast is er sprake van een externe klachten- en geschillencommissie voor klanten en 
medewerkers. Zintri is aangesloten bij de LKGZ, landelijke klachtencommissie geestelijke 
gezondheidszorg. Ten slotte is er naast de LKGZ sprake van de inhuur van een externe 
Klachtenfunctionaris (via Inservo Amarant) zodat de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. 
Zintri voldoet aan de nieuwe wetgeving Wkkgz met betrekking tot klachten in de geestelijke 
gezondheidszorg.  
 
In 2018 is er 1 klacht geweest (Jeugdwet), voor welke de onafhankelijke klachtenadviseur is 
betrokken. Deze klacht is afgehandeld. 
 

 
 

❖ Kwaliteit van Arbeid: 
 

1. Medewerkerstevredenheid: 
 
Jaarlijks wordt medewerkerstevredenheid gemeten middels het Meter 
tevredenheidsonderzoek door een onafhankelijke organisatie FACIT. In 2018 is gekozen voor 
een combinatie van medewerkerstevredenheid met een nulmeting zelforganisatie. Dit 
volgens het KIM model, uitvoering door Vandaag Zorgvernieuwing (onafhankelijk eveneens).  
 

Organisatiegerichte domeinen: 
7,2 Kwaliteit van Arbeid   
7,2 Kwaliteit van Organisatie   
Opvallend zijn: 
8,4 Functievolledigheid  
  
Persoonsgerichte domeinen: 
7,6 Werk – privébalans  
7,6 Werkplezier  
7,8 Leren en Ontwikkelen  
 
Opvallend zijn: 
Hoge score: Sociale relaties 
Lage score: Timemanagement – Om feedback vragen 
  
Aanvullende vragen (op verzoek Zintri): 
80,9% ervaart dat zij zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen bij Zintri. 
81% van de medewerkers is trots om voor Zintri te werken. 
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Meest aantrekkelijk aan het werken bij Zintri: 
Zelfstandigheid, autonomie en vrijheid in de functie 
Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
  
Minst aantrekkelijk aan werken bij Zintri: 
Administratieve werkzaamheden in het kader van WMO en administratieve lasten. 
  
Rapportcijfer Zintri:   7,7 

 
 

2. Capaciteit en Productie: 
 

Zintri Zorggroep NL 2017 (incl. Zintri Huishoudelijke 

ondersteuning en Zintri Home 4 
You) 

2018 

Jeugd 8.888 begeleidingsuren 9.630 begeleidingsuren 

WMO 69.579 begeleidingsuren  50.166 begeleidingsuren 

Totaal (Jeugd en WMO) 78.467 begeleidingsuren  60.166 begeleidingsuren 

Verhoudingen Jeugd 11,3% o.g.v. uren 10,7% o.g.v. uren 

Verhoudingen WMO 88,7% o.g.v. uren 89,3% o.g.v. uren 
* meetpunt 31 december  

 

Zintri Home 4 You 2017 (zie tabel 2017 hierboven, 

informatie is geconsolideerd in 
2017) 

2018 

Jeugd  N.v.t. 

WMO  18.142 begeleidingsuren 

Verhoudingen Jeugd  N.v.t. 

Verhoudingen WMO  100% o.g.v. uren 
* meetpunt 31 december  
 

Zintri huishoudelijke 
ondersteuning 

2017 (zie tabel 2017 hierboven, 

informatie is geconsolideerd in 
2017) 

2018 

Jeugd  N.v.t. 

WMO  25.190 begeleidingsuren 

Verhoudingen Jeugd  N.v.t. 

Verhoudingen WMO  100% o.g.v. uren 
* meetpunt 31 december  
 

 
3. Personeelsformatie: 

 

Zintri Zorggroep (Thuis in de Wijk, 
ambulant en Home 4 You) 

2017 2018 

Totaal 54 FTE 63,2  FTE 

Overhead vs uitvoering** 6 FTE overhead (9%) vs 49 
FTE uitvoering (91%) 

9,47 FTE (15%) vs 54,7 FTE 
uitvoering (85%) 

Instroom 27 FTE (50%) 13,5 FTE (21%) 

Uitstroom  6,5 FTE (10,3%) 9,4 FTE (14,8%) 

Werkzaam binnen WMO 40 FTE (76%) 44,6 FTE (70,6%) 

Werkzaam binnen Jeugdwet 8 FTE (15%) 9,1 FTE (14,4%) 

Personeel niet in loondienst - 0,8 FTE 
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* meetpunt 31 december  
**  in 2018 is de overhead gestegen met 3,5 FTE, dit betreft een uitbreiding van de back- en frontoffice om toekomstbesteding te kunnen 
blijven groeien/ontwikkelen.. 
 
 

Zintri huishoudelijke ondersteuning 2017 2018 

Totaal 8,03 FTE 8,83 FTE 

Overhead vs uitvoering 1,22 FTE 1,22 FTE 

Instroom 0,8 FTE - 

Uitstroom  - - 

Personeel niet in loondienst** - 9,7 FTE 
* meetpunt 31 december  
** door een fors tekort op de arbeidsmarkt wordt er structureel personeel ingeleend, de marge die dit met zich meebrengt resulteert in een 
negatief resultaat. 

 
 

4. Ziekteverzuim: 
 

Zintri Zorggroep (Thuis in de 
Wijk, ambulant en Home 4 
You) 

2017 2018 

Kortdurend verzuim 0,88% 0,87% 

Middellang verzuim 0,81% 0,91% 

Langdurig verzuim** 5,19% 10,45% 

Totaal 6.88% 12,23% 
* meetpunt 31 december  
** het percentage langdurig verzuim is hoog door personeel met langdurige ernstige ziekten, niet werk gerelateerd. 
 

Zintri Huishoudelijke 
Ondersteuning 

2017 2018 

Kortdurend verzuim 0,31% 0,35% 

Middellang verzuim 2,32% 1,11% 

Langdurig verzuim** 3,87% 6,66% 

Totaal 4,73% 8,12% 
* meetpunt 31 december  
** het percentage langdurig verzuim is hoog door personeel met langdurige ziekten, niet werk gerelateerd. 

 
 
 

❖ Financieel: 
 

1. Opbrengsten Zorgprestaties en Maatschappelijke ondersteuning: 
 

 

Zintri Zorggroep (Thuis in de wijk, ambulant) 2017 2018 

 €  

ZIN WMO en Jeugdwet 2.430.776 3.316.442 

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 329.814 201.350 

Totaal 2.760.590 3.567.792 

 
 

Zintri Home 4 You (beschermd wonen) 2017 2018 

 €  

ZIN WMO  964.183 1.124.826,37                   

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties - - 
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Totaal 946.183 1.124.826,37 
 
 

Zintri Huishoudelijke Ondersteuning 2017 2018 

 €  

ZIN WMO  538.246 629.742,43 

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties - - 

Totaal 538.246 629.742,43 

 
 

2. Beschrijving positie op de balansdatum: 
 

Zintri Zorggroep (Thuis in de wijk, ambulant) 2017 2018 

   

Omzet 3.127.131 4.097.829 

Resultaat (na belastingen) -61.157 8.512 
*Toelichting:  meetpunt 31 dec. 

 

Zintri Home 4 You (Beschermd wonen) 2017 2018 

   

Omzet 964.183 1.124.826 

Resultaat (na belastingen) 198.413 48.155 
*Toelichting:  meetpunt 31 dec. 

 

Zintri Huishoudelijke ondersteuning 2017 2018 

   

Omzet 538.246 629.743 

Resultaat (na belastingen) -39.888 -58.506 
*Toelichting: meetpunt 31 dec. 

 

Zintri Zorggroep (holding) 2017 2018 

Omzet 4.263.019 5.322.424 

Resultaat 141.431 671 

Solvabiliteit 36,1% 35% 

Quick ratio 1,6% 1,4% 
*Toelichting: meetpunt 31 dec. 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die invloed hebben op het resultaat. 
 

3. Eenmalige investeringen: 
 

 2017 2018 

Herstructurering 90.000 45.000 

Zelforganisatie en Scholings- en 
ontwikkelingskosten (boven het reguliere Cao 
budget) 

101.000 189.000 

ICT en strategisch ICT management  121.000 

Genormaliseerd resultaat 332.431 355.671 
*Toelichting:  meetpunt 31 dec. 
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❖ Organisatie: 
 

2018 is een dynamisch jaar geweest waarbij er strategisch een nieuwe koers is ingezet met 

nieuwe doelstellingen.  

 

Er is een nieuw organisatie en businessmodel ontwikkeld waarbij synergie, faciliterend 

leiderschap en integraliteit op alle niveaus wordt nagestreefd. Dit alles vanuit de missie en visie 

en kernwaarden als vertrekpunt. Concreet vertaalt dit model zich in onder andere een nieuwe 

bestuur- en organisatiestructuur (bottom up en faciliterend), zelforganisatie vanuit inhoudelijke 

motieven (voor hoge mate van eigenaarschap), eclectisch scholings- en ontwikkelingsmodel 

(binden en boeien medewerkers), integrale bedrijfsvoering en managementinformatie, ICT 

dienend aan primair proces, Dit organisatiemodel sluit maximaal aan bij de behoeften van de 

klant, personeel en organisaties in het huidige, immer veranderende, dynamische sociale domein. 

Zelfregie en eigen kracht staan hierbij centraal, zowel voor de klant als voor personeel en 

organisaties. Innovatie en ICT spelen hierbij een cruciale rol. 
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Er is veel geïnvesteerd in kwalitatieve zorg aan klanten, met als doel excellente klantzorg én 

kwaliteit van arbeid, met als doel professioneel en persoonlijk leiderschap van medewerkers en 

eigenaarschap van teams. Personeel is het middel voor het bieden van excellente klantzorg.  

 

❖ Integrale managementinformatie: 

Er zijn in 2018 aan de hand van 5 stuurcriteria strategische doelstellingen bepaald en 

integrale managementinformatie ontwikkeld organisatie-breed: 

- Kwaliteit van Zorg (klanten) 

- Kwaliteit van Arbeid (personeel) 

- Stakeholders 

- Financiën 

- Organisatie & Kwaliteit 

 

❖ Zelforganisatie: 

In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van zelforganisatie. Dit op 

grond van een analyse van het primair proces in voorbereidende, ondersteunende en 

uitvoerende activiteiten. Datgene wat hoort bij de uitvoering is in het team geland waarbij er 

een duidelijk beleid is dat er: 

- Doel van de zelforganisatie is Inhoudelijke en kwalitatieve doorontwikkeling in plaats 

van een financiële grondslag. Eigenaarschap, excellente klantzorg en professionaliteit 

(professioneel en persoonlijk leiderschap), zijn de speerpunten.  

- Er sprake is van zelforganisatie met kaders (de teams worden gefaciliteerd door de 

organisatie) en zijn gebonden aan outcomecriteria en procesindicatoren waarbij ze 

ondersteund worden om deze te behalen. 

- Bedrijfsvoering en overige processen (secundair proces), dienen niet te landen in de 

teams en het primaire proces. 
 
Mission Statement: 
Zorg voor Eigen Kracht (Ambulant) 
Bouwen aan Eigen Kracht (Beschermd wonen) 
 
Onze medewerkers zijn hiervoor het instrument: 
Professioneel & persoonlijk Leiderschap →  
Excellente Klantzorg 

 

In april 2018 is deze implementatie daadwerkelijk van start gegaan en in december 2018 is de 

basis gelegd voor de implementatie van Zelforganisatie. Alle teams en medewerkers zijn 

intrinsiek gemotiveerd en hebben commitment. Enerzijds doordat zij meer besef van invloed 

ervaren en anderzijds ervaren zij ondersteuning vanuit de organisatie in deze ontwikkeling. 

Beleid wordt bottom up ontwikkeld op basis van werkgroepen waarbij het primair proces 

maximaal wordt betrokken. Enkele voorbeelden van Werkgroepen in 2018: 

- Ontwikkeling van een nieuw Competentiemanagement (waaronder TOP en POP, 

teamontwikkelingsplan en persoonlijk/professioneel ontwikkelingsplan). 

- Ontwikkeling van een nieuwe Werving & Selectieprocedure (waar de Teams onderdeel 

van uitmaken). 

- Werkgroep FWG functieprofielen primair proces. 

 



17 
 

Voor de zelforganisatie wordt er gebruik gemaakt van het Sterrolmodel (en daaraan 

gekoppelde outcomecriteria en procesindicatoren), die tevens zichtbaar zijn in een 

Teamdashboard. 

 

 

Sterrolmodel Zintri 

 

 
 

  

 

❖ Teamdashboards: 

In het primair proces zijn Teamdashboards ontwikkeld aan de hand van de outcomecriteria / 

kritische procesindicatoren per Sterrol (Sterrolmodel). Deze zijn de vertaling van de 

Stuurcriteria (beleid) op uitvoeringsniveau. Te denken valt aan: declarabiliteit, verzuim, 

aanwezigheid beschikkingen en zorgrapportages, resultaatgericht werken, klanttevredenheid. 

 

❖ Functiehuis: 

Het volledige functiehuis van Zintri is opnieuw opgesteld en beoordeeld. Dit met FWG als 

betrokken partij. In de functieprofielen is de zelforganisatie betrokken (Sterrolmodel) als 

werkwijze. Het primair proces heeft de 4 bestaande functieprofielen doorontwikkeld in een 

werkgroep. Voor het secundair proces zijn interviews gehouden met de desbetreffende 

functionarissen om tot een nieuw functieprofiel te komen. De huidige functieprofielen zijn 

passend bij het huidige sociale domein en wat er hierin van medewerkers wordt gevraagd, er 

is sprake van duidelijk verwachtingsmanagement (voor zowel werknemer als werkgever). 

 

❖ Scholings en Ontwikkelingsmodel: 

Er is binnen Zintri een eclectisch scholings- en ontwikkelingsmodel ontwikkeld. Dit is multi 

methodisch en het betreft verplichte scholing per functieprofiel. Hiermee wordt bereikt dat 

personeel op uniforme wijze en conform de visie van Zintri werkt. Daarnaast is er sprake van 
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binden en boeien van personeel wat in deze tijd van een fors tekort op de arbeidsmarkt 

(2020 zorg zonder zorg) wenselijk is. Zintri heeft in 2018 dan ook voldoende instroom van 

kwalitatief personeel dat intrinsiek gemotiveerd is voor inhoudelijk werk en werken bij Zintri. 

Boven alles krijgt de klant middels toepassing van dit model kwalitatieve zorg op maat. 

 

 
Termijn 2 jaar 2 jaar 3 jaar 3 jaar 

Functie Assistent (MBO) Begeleiding (HBO) Begeleiding Complex 
Individueel (HBO en WO) 

Begeleiding Complex 
Systeem (HBO en WO) 
 

Basis Yucell methode Yucell methode Yucell methode Yucell methode 

Basis Pilar Pilar Pilar Pilar 

Basis ZRM ZRM ZRM ZRM 

Basis intern Autisme Specialisatie Autisme Specialisatie Autisme Specialisatie Autisme Specialisatie 

Basis intern Basis Contextueel  Basis Contextueel Basis Contextueel Basis Contextueel 

Basis intern Sociale 
Netwerkstrategie 

Sociale Netwerkstrategie Sociale Netwerkstrategie Sociale Netwerkstrategie 

Basis intern Meervoudige 
partijdigheid 

Meervoudige 
partijdigheid 

Meervoudige partijdigheid Meervoudige partijdigheid 

Basis intern Agressie en Meldcode Agressie en Meldcode Agressie en Meldcode Agressie en Meldcode 

Specialisatie 
intern 

 Geweldspiraal Geweldspiraal Geweldspiraal 

Specialisatie 
intern 

 Karakterstructuren Karakterstructuren Karakterstructuren 

Specialisatie  Transactionele analyse Transactionele analyse Transactionele analyse 

Specialisatie  Mindfullness Mindfullness Mindfullness 

Specialisatie  NLP NLP NLP 

Specialisatie  Brainblocks Heijkoopmethode (jeugd) 
FP 

Heijkoopmethode (jeugd) 
FP 

Specialisatie   Ouderbegeleiding GGZ 
opvoedstijlen 

Ouderbegeleiding GGZ 
opvoedstijlen 

Specialisatie   Brainblocks Systeemopleiding 
(therapeut) Leren over 
Leven 

Specialisatie    Brainblocks 

 

 

❖ ICT: 

AVG en strategisch informatiemanagement: 

Januari tot december 2018 is er een extern strategisch informatiemanager ingeleend (C. vd 

Brekel, Synergasia), voor de realisatie van: 

- Mobiele werkplekken voor alle medewerkers. 

- Implementatie wet AVG (van beleid tot uitvoering en bewustwording). 

- Volledige overgang naar de Cloud (SAAS oplossing), veilig, efficiënt en effectief werken 

conform wet AVG en privacy. 

- Van werken met verschillende systemen naar werken met één integrale oplossing (o.a. 

single sign on). 

- Release van intranet. 

Dit traject is succesvol afgerond en heeft een doorloop in 2019 voor opvolging en bijstelling.  

 

Interne ICT all-rounder 

Tevens is er in juli 2018 een ICT-allrounder aangesteld die toeziet op het functioneren en de 

kwaliteit van de integrale toepassingen ICT met als doel dat deze maximaal faciliterend te zijn 

aan het primair proces (ter verbetering van het rendement en de maximale administratieve 

ontlasting van personeel). 
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Inrichting Dashboards primair proces in registratie en declaratiesysteem: 

In 2018 is er een externe specialist zorgadministratie ingehuurd welke het registratie- en 

declaratiesysteem op maat heeft ingericht. Maximaal dienend aan het primair proces (proces 

klant en medewerkers) en secundair proces. Concreet zijn er dashboards ingericht op grond 

van de outcomecriteria / procesindicatoren van het team, conform het zorgproces van de klant 

(primair proces) en conform de procesindicatoren secundair proces. Dit alles zowel op 

kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren. Deze Dashboards zijn per medewerker, team en op 

niveau van de klant(en) te genereren. Hiermee wordt het primaire proces (en parallel daaraan 

secundaire processen) geoptimaliseerd. Is er sprake van maximaal efficiënt en effectief werken 

wat rendement oplevert en bewustzijn bij medewerkers. Administratieve lasten worden hier 

maximaal mee teruggedrongen. 

  

 Cliëntportaal en zorgrapportages: 

Met ingang van oktober 2018 is gestart met de implementatie van een cliëntportaal, dit voor 

inzage in het dossier en digitale ondertekening door klanten, de implementatie loopt door in 

2019. Tevens het veilig verzenden van berichten, mails, rapportages is hierbij geïntegreerd. 

Het cliëntportaal is gekoppeld aan het registratie- en declaratiesysteem van Zintri. Hierin 

worden voor alle gemeentelijke contracten de specifiek vereiste zorgrapportages ingebouwd 

(zoals arrangementen). Dit levert een tijds- en kostenbesparing op. Het bevordert tevens het 

wijk- en gemeentegericht werken en dringt administratieve lasten terug omdat er maximaal 

in het systeem wordt opgenomen wat mogelijk is. Dit voorkomt dubbele registratie. 

 

❖ Integrale voordeur voor klanten en stakeholders (afdeling Zorgtoeleiding): 

Er was reeds een centrale en integrale voordeur/aanspreekpunt voor klanten, verwijzers en 

personeel. Dit is afdeling Zorgtoeleiding, zij zijn betrokken en hebben een coördinerende, 

monitorende en adviserende/ondersteunende rol over het hele zorgproces van een klant: 

Aanmelding & Intake – Beschikkingen – Caseloads (invulling en mutaties) – Netwerk en 

relatie stakeholders – Bemiddeling & Zorgadvies. 

 

Deze afdeling is inhoudelijk doorontwikkeld, aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve 

indicatoren. Ook hier is er een specifiek Dashboard ontwikkeld met outcomecriteria en 

procesindicatoren waar de Teams en personeel op worden aangestuurd. Dit met als doel 

maximaal faciliterend te zijn aan het primaire proces van de klant, stakeholders (en 

medewerkers) tevens aan het secundaire proces. Integraliteit en synergie wordt hier 

nagestreefd op basis van de missie en visie en kernwaarden van Zintri. 

Ook op deze afdeling heeft ICT een cruciale rol, wat er administratief ingeregeld kan worden, 

is ingeregeld, dit levert rendement op in tijd en geld, administratieve lasten worden 

teruggedrongen. Teams worden daarnaast maximaal gefaciliteerd door deze afdeling zodat 

zij zich kunnen focussen op hun uitvoerend werk en de klant.  

 

 

❖ Kwaliteit: 
 

❖ ISO 9001 versie 2015: 
Zintri hanteerde tot en met 2015 HKZ GGZ versie juni 2009, incl. het addendum Veiligheid). In 
juli 2016 is er de overgang gemaakt naar ISO NEN 9001 versie 2008. Mei 2017 is er de 
overgang gemaakt naar ISO 9001 – 2015 voor het gehele Concern (Ambulant, Beschermd 
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Wonen en Huishoudelijke ondersteuning). Ook in 2018 is er sprake van een ISO 9001 2015 
certificering.  

 
 

❖ HACCP kleinschalige woonvormen: 

Binnen de beschermd wonen locaties van Zintri is er sprake van een HACCP certificering voor 

kleinschalige woonvormen (aangezien hier sprake is van maaltijdverzorging). 

 

❖ Prospectief risicomanagement en LEAN:  

Zintri is in het huidige dynamische sociale domein voortdurend acterend op veranderingen 

en de kansen en risico’s die dit met zich meebrengt. Er wordt doorlopend aandacht besteed 

aan prospectief risicomanagement middel verschillende methoden. Middels de LEAN 

methodiek worden de processen intern of extern geaudit bij veranderingen of naar behoefte 

(wanneer er wijzigingen zijn en/of risico’s). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de 

Bowtie en HFMEA methode voor prospectief risicomanagement. Over alle primaire en 

secundaire processen zijn deze analyses beschikbaar, zij zijn centraal inzichtelijk in het 

digitale kwaliteitsmanagementsysteem Qarebase. 

 

❖ AVG: 

Beleid, uitvoering en bewustwording omtrent de wet AVG die per 25 mei 2018 van kracht is gegaan is 

efficiënt en effectief geregeld binnen Zintri. Gedurende het jaar 2018 is er een strategisch 

informatiemanager ingehuurd welke de organisatie hierin heeft begeleid. In het kader van 

bewustwording van de implicatie van de wet AVG, is er een korte film gemaakt voor personeel. Het 

proces omtrent datalekken is ingeregeld via het reguliere meldingssysteem en valt onder de 

verantwoordelijkheid van de privacyfunctionaris van Zintri. 

 

 

 

4. Medezeggenschap, toezicht en bestuur 
 
Medenzeggenschap binnen Zintri bestaat uit een CCR (centrale cliëntenraad) als 
vertegenwoordiging voor cliënten en een GOR (groepsondernemingsraad) als 
vertegenwoordiging voor personeel.  

 

❖ CCR (centrale cliëntenraad): 
 

In 2016 is er een nieuwe cliëntenraad opgericht, in 2018 heeft de cliëntenraad zich uitgebreid 
naar 5 personen, augustus 2018 is er 1 lid afgetreden (4 leden totaal). Directie en 
cliëntenraad hebben in 2016 een instellingsbesluit en samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld.  Eveneens is het huidige reglement opnieuw opgesteld. Aan de hand van een 
jaarplanning wordt de samenwerking vormgegeven.  
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De cliëntenraad heeft in 2017 gewerkt aan een het toepassen van ervaringsdeskundigheid 
binnen de organisatie en een selectie gemaakt voor een opleiding hiervoor (TOED). In 2018 
hebben 2 cliënten van Zintri deelgenomen aan de opleiding voor Ervaringsdeskundigheid 
(TOED), in 2019 zal de ervaringsdeskundigheid worden geïmplementeerd in de organisatie. 
 
Thema’s waaraan de cliëntenraad in 2018 heeft gewerkt zijn: 

- Crisisprotocol 
- Incidentmelding 
- Suïcideprotocol 
- Ziekteverzuim personeel 
- Beschermd Wonen 
- Privacy en AVG 

 

❖ GOR (groepsondernemeningsraad): 
 

Zintri Zorggroep heeft een groepsondernemingsraad van 7 personen.  
De GOR is ingedeeld in vier commissies, die ieder hun eigen aandachtsgebied hebben.  

- Financieel beleid 
- Sociaal beleid en arbeidsomstandigheden 
- Strategisch beleid  
- PR 

 
De GOR komt tweewekelijks bij elkaar en bespreekt lopende zaken, geluiden van de 
achterban en/of instemmings- en adviesverzoeken om hierop een antwoord te formuleren 
richting de bestuurder. Er zijn jaarlijks ten minste 6 vergaderingen tezamen met de 
bestuurder. 
 
In 2018 zijn onderwerpen als de jaarrekening, begroting en zelforganisatie besproken. Tevens 
is er een nieuwsbrief vanuit de GOR geïntroduceerd en een ideeënbus voor personeel. 
 
 

❖ Toezicht en bestuur: 
 

Het bestuur binnen Zintri bestaat uit één bestuurder (tevens directie) en het toezicht wordt 
uitgevoerd door de Raad van Commissarissen, bestaande uit 3 leden.  
 
Governance Code: 
Zintri Zorggroep hanteert als toegelaten Wtzi instelling de Zorgbrede Governance Code en 
past de principes toe. Er is sprake van een transparantie bestuurs- en toezichtstructuur ten 
dienst aan de uitvoeringsorganisatie Zintri Zorgroep. 

 
Toezichthoudend orgaan: 
Zintri Zorggroep heeft een Raad van Commissarissen welke toezicht houdt op de uitvoering 
van het beleid, het bestuur en de uitvoering van primaire en secundaire processen binnen 
Zintri. Er zijn thans nog 3 leden van de Raad van Commissarissen met variërende en 
aanvullende disciplines (financiën, juridisch fiscaal, integrale bedrijfsvoering en 
vakinhoudelijk).  
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Naam Benoeming 1e termijn Herbenoembaar 
per    

2e termijn 

P. Smittenaar, voorzitter 1 april 2016 2016- 2020 1 april 2020 2020-2024 

J. Graven, lid 1 april 2016 2016-2020 1 april 2020 2020-2024 

J. Meijsen, secretaris 1 april 2016 2016-2020 1 april 2020 2020-2024 

 
Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de samenstelling van de raad. Eind 2018 heeft de raad 
een rooster van aftreden vastgesteld. De bezoldiging van de commissarissen wordt conform 
de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
verantwoord. Daarvoor wordt verwezen naar de Jaarrekening 2018.  
 
De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar viermaal in gewone vergadering bijeen 
geweest. De bestuurder was ook telkens bij de vergadering aanwezig. Naast de periodieke 
terugkerende onderwerpen als begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening is er 
uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen die Zintri doormaakt zoals beschreven in dit 
jaarverslag en de impact, kansen en risico’s daarvan op de bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg 
en financieel beleid. In juni is er een bijzondere beleidsbijeenkomst geweest samen met de 
bestuurder waarin onder meer van gedachten is gewisseld over door de bestuurder 
wenselijke ontwikkeling van Zintri in het nieuwe organisatiemodel vanuit zelfgeorganiseerde 
teams. Voorts is nagedacht over de verdere ontwikkeling van Zintri als zorggroep vanuit de 5 
kerncriteria te weten: Kwaliteit van Zorg – Kwaliteit van Arbeid – Financiën – Organisatie – 
Stakeholders en kwaliteit. Aansluitend aan deze bijeenkomst heeft de Raad van 
Commissarissen haar eigen functioneren geëvalueerd. Daarbij is afgesproken de raad uit te 
breiden met een vierde lid. De bespreking van het eigen functioneren is gevolgd door een 
gesprek met de bestuurder over de wederzijdse verwachtingen. Afgesproken is daarbij 
(nieuwe) reglementen voor de raad van bestuur en commissarissen op te stellen. 
De code voor een goede Governance verwacht dat de raad contact onderhoudt met de 
medezeggenschapsorganen. In december zijn er openhartige gesprekken geweest met zowel 
de OR als de cliëntenraad waarbij de algemene gang van zaken binnen Zintri is besproken. 

 
Bestuur: 
De dagelijkse leiding en het bestuur ligt in handen van de directie, mevrouw S.F.A. de Nijs. 
Mevr. S.F.A. de Nijs heeft geen nevenfuncties. De bezoldiging wordt via de wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector verantwoord. Voor concrete 
cijfers betreffende de bezoldiging wordt er verwezen naar de Jaarrekening 2018.  
 
 

 

5. Stakeholders & integrale samenwerking 
 

Zintri Zorggroep heeft een maatschappelijke doelstelling. Mensen (burgers) met Autisme 
weer in verbinding brengen met zichzelf, hun omgeving en de maatschappij. Dit conform de 
ideologische doelstelling van Zintri: “Autisme, Zorg voor Eigen Kracht”.  
 
Om dit doel te bereiken wordt er naast het verlenen van kwalitatieve zorg een voortdurende 
dialoog en integrale samenwerking met Stakeholders (cliënten, hun omgeving, medewerkers, 
financiers, samenwerkingspartners) nagestreefd om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
mensen met een zorgvraag en een zo goed mogelijk resultaat na te streven (eigen kracht).  
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De focus die wij nastreven voor stakeholders en samenwerking staan beschreven in onze 
kernwaarden. Jaarlijks worden er voor alle stakeholders en leveranciers een evaluatiegesprek 
ketenpartner en/of een leveranciersbeoordeling afgenomen. 
 
Integrale samenwerking met financiers: 
In 2018 heeft Zintri gezamenlijk met andere collega instellingen (waaronder met name 
Prisma, SMO Breda en GGZ Breburg) en met gemeenten samengewerkt in het kader van 
optimalisering van de zorg binnen de WMO. Met name doelrealisatie (van beschikking tot 
zorg) door middel van resultaatsturing en domein overstijgend werken zijn hierbij 
speerpunten geweest. Zintri heeft tevens een bijdrage geleverd aan innovatie binnen het 
sociaal domein. De doorontwikkeling van “Scheiden wonen en zorg” is hierbij een belangrijk 
speerpunt geweest, samen met gemeenten en betrokken ketenpartners. 
 
Integrale samenwerking in de keten met collega instellingen: 
Samenwerking is belangrijk voor Zintri. Met name de samenwerking in de Keten als het gaat 
om Autisme en het nieuwe Sociale Domein sinds de overgang van de zorgtaken naar 
gemeenten in 2015. Het nieuwe veld vraagt om een nieuwe dynamiek, doorlopend duurzaam 
en flexibel veranderen in het kader van kwaliteit en aandachtspunten, risicomanagement 
waarbij het van belang is de eigen en elkaars krachten te benutten en hierop aansluiting te 
vinden bij elkaar (samen ben je sterker). Enkele duurzame samenwerkingsrelaties van Zintri: 
 
Aansluiting in de keten bij in-, door- en uitstroom en/of op- en afschaling: 

o GGZ Breburg 
o GGZ WNB 

Duurzame samenwerkingspartners in innovatie: 
o Prisma 
o SMO Breda 
o RIBW 

Duurzame samenwerkingspartner op gebied van dagbesteding en werk: 
o Spectrum Multimedia 
o Tools to Work 

Duurzame samenwerkingspartner voorliggend veld: 
o MEE 
o IMW 
o Zorg voor elkaar Breda 

 
Integrale bedrijfsvoering: 
Ook als het gaat om integrale bedrijfsvoering is samenwerking en/of shared services van 
vitaal belang. Met name duurzame samenwerkingsrelaties waarbij je kunt vertrouwen op 
elkaars kennis en kunde en deze kunt inlenen en inzetten is als kleinere zorgorganisatie 
essentieel. Enkele duurzame samenwerkingspartners op het gebied van inleen, uitleen 
integrale bedrijfsvoering: 
 

o Scale MC (strategisch en financieel advies integrale bedrijfsvoering) 
o Vandaag Zorgvernieuwing (specialisme zorgadministratie) 
o DGS (duurzame samenwerkingspartner Huishoudelijke ondersteuning) 
o RIBW Brabant (Onder- en hoofdaannemerschap) 
o Inservo (dienstverleningscentrum Amarant) 

 
Sponsoring: 
Zintri sponsort sinds 2008 jaarlijks het Autisme Netwerk Brabant. Door de investering hierin 
kan in de regio het onderzoek, de samenwerking en het aanbod voor mensen met Autisme 
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sluitend worden gemaakt en verder ontwikkelen. Tevens neemt Zintri actief deel aan 
activiteiten en levert een inhoudelijke bijdrage aan het netwerk en de doorontwikkeling van 
onderzoek, samenwerking en aanbod voor mensen met Autisme. Het Autisme Netwerk 
Brabant is een onderdeel van Stichting MEE. 

 
 
 

 

6. Beleid, strategie & innovatie 
 

2018 is een dynamisch jaar geweest waarbij er strategisch een nieuwe koers is ingezet met 

nieuwe doelstellingen. Als organisatie is ons doel om excellente klantzorg te leveren waarbij toe 

wordt gewerkt naar eigen regie en eigen kracht bij de klant. Ervaren autonomie en kwaliteit van 

leven. Ook verbinding, met zichzelf, de ander en de maatschappij.  

 

Om dat te bewerkstellingen is er veel geïnvesteerd in kwaliteit van arbeid voor personeel. 

Aandacht voor professioneel en persoonlijk leiderschap, kennis en kunde met betrekking tot 

Autisme en het eigen functioneren. De ontwikkeling van zelforganisatie vanuit een inhoudelijke 

visie en met duidelijke kaders en procesindicatoren (kwalitatief en kwantitatief), zodat er meer 

eigenaarschap wordt ervaren. Ook is er geïnvesteerd in scholing- en ontwikkeling van personeel 

middels het eclectisch scholingsmodel. De medewerker is immers degene die de zorg levert aan 

de klant. Het is inmiddels bewezen dat de kwaliteit van arbeid in grote mate de kwaliteit van zorg 

bepaalt. Het tekort op de arbeidsmarkt is niet merkbaar voor Zintri Zorggroep (Thuis in de wijk, 

ambulant en Home 4 You). Voor Zintri huishoudelijke ondersteuning is dit wel aan de orde, om 

die reden wordt er duurzaam samengewerkt met DGS voor de inleen van personeel. 

 

 Er is vanuit de visie dat behoud van kleinschaligheid werkt (ongeacht grote) en verbinding (en 

behoud daarvan cruciaal is, een nieuw organisatie en businessmodel ontwikkeld waarbij 

synergie, faciliterend leiderschap en integraliteit op alle niveaus wordt nagestreefd. Dit alles 

vanuit de missie en visie en kernwaarden als vertrekpunt waarbij de klant centraal staat. Een 

bottom up cultuur waarbij zowel primair als secundair proces vanuit de eigen krachten integraal 

samenwerken. Een integrale bedrijfsvoering, integrale managementinformatie en integrale 

bedrijfsprocessen en ICT zijn essentieel en dienend aan het primair proces ingericht. Dit 

organisatiemodel sluit maximaal aan bij de behoeften van de klant, personeel en organisaties in 

het huidige, immer veranderende, dynamische sociale domein.  

 

Zelfregie en eigen kracht staan hierbij centraal, zowel voor de klant als voor personeel en 

organisaties. Innovatie en ICT spelen hierbij een cruciale rol. Zintri is een visie-gedreven 

organisatie, immer gericht op verbetering en innovatie van de zorg middels integrale 

samenwerking met partijen (collega instellingen en financiers), samen bereik je meer! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAxrX21__MAhVEBBoKHUM0DdIQjRwIBw&url=http://www.assist-breda.nl/1-partners-van-assist.html&psig=AFQjCNGQfGwceBsuTIbLBTOYIp2NmqMkew&ust=1464625127856020
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Duurzaamheid en maatschappelijk duurzaam ontwikkelen staan hoog in het vaandel. Zo heeft 

Zintri in 2018 deelgenomen aan de Green Deal. In het bijzonder is er tevens aandacht besteed 

aan de doorontwikkeling van ICT als facilitator, een integrale oplossing dienend aan de bron: de 

klant en medewerker als gebruiker. Daarbij het gebruik en de ontwikkeling van APP’s. Tevens aan 

de doorontwikkeling van Scheiden wonen en zorg, vernieuwende woonconcepten en afschaling 

en normaliseren van (zwaardere) zorg. 

 
 
Rijen, 1 mei 2019 
 
 
Mevr. Sonny de Nijs 
Bestuurder 
Zintri Zorggroep 
 
 
 
 
 


