In 2020 hebben
we meer dan ooit
elkaar gevonden.
Zoals voor iedereen is 2020 ook voor GGZ
Rivierduinen een uniek en bewogen jaar
geweest. In een wereld waarin de pandemie
grote delen van het maatschappelijk leven
platlegde, hebben we als zorgsector collectief
de mouwen opgestroopt en hebben we laten
zien waar we voor staan.

Het werd een jaar waarin afstanden werden overbrugd en
waarin we op zoek gingen naar oplossingen voor onverwachte
problemen en belemmeringen. Samen hebben we die
oplossingen gevonden: we hebben voor elkaar gekregen dat
onze kwaliteitszorg onverminderd beschikbaar bleef voor
hen die ervan afhankelijk zijn. En voor ons als organisatie is
het ook in andere opzichten een succesvol jaar geworden.
Een jaar waarin we meer dan ooit de waarde van waarachtig
contact leerden waarderen.

Doorwerken tijdens
een pandemie

Op weg naar een
hernieuwde visie en missie

Een succesvol jaar
voor Rivierduinen

Wat wij doen is mensenwerk, onmogelijk
zonder contact van mens tot mens.
Daarom hadden we niet lang nodig om alle
maatregelen te nemen die nodig waren
om er ook tijdens corona te zijn voor wie
ons nodig hebben. We hebben onze
handen stukgewassen, overal waar nodig
coronastickers geplakt en verrassend goed
virtueel met elkaar gesproken: onze zorg
ging door. Dit is wat we cadeau kregen in
2020: we hebben onze eigen veerkracht
leren kennen. En we hebben nog beter
begrepen hoe hard we onze collega’s
nodig hebben.

In 2020 werden de eerste zaadjes geplant van
onze hernieuwde visie en missie, waarmee we
in 2021 de hele organisatie willen inspireren.
In die visie is mentale ontregeling iets
alledaags: het hoort erbij. We geloven
daarom in een samenleving die dat omarmt,
waardoor iedereen zichzelf kan zijn. En als dat
even niet gaat, een ieder houvast moet
kunnen vinden in een GGZ waar menswaarde
centraal staat. Daarom luidt onze missie:
Door waarachtig contact ontstaat inzicht en
vertrouwen, zodat we samen groeien.

Net als 2019 was ook 2020 weer een
succesvol jaar voor Rivierduinen. We
hebben ondanks alles bijna evenveel
mensen als in voorgaande jaren zorg
kunnen bieden. We hebben weer meer
collega’s mogen verwelkomen. Ook ons
vastgoed staat er goed voor.
Maar bovenal zijn we trots dat we
manieren hebben gevonden om in contact
te blijven, met onze cliënten en met elkaar.

Velen van ons hebben dit jaar aan wel
honderden, zo niet duizenden
zoom-meetings deelgenomen.
Opeens werkten we een groot deel
van onze week vanuit huis. En met
onverminderde inzet: de opname van
verlofuren daalde met 3,25 %.

We hebben 24.282 mensen zorg kunnen
bieden, slechts 685 minder dan het jaar ervoor.
Ondanks corona hebben we 657.159 uren
kunnen besteden aan directe zorgcontacten:
607.941 in persoonlijke ontmoetingen en
49.218 via beeldbellen. Ons contactcentrum
verwerkte 130.767 telefoontjes van cliënten,
relaties en verwijzers.

Ontmoeten
en verbinden
Talloze initiatieven werden ingezet om het contact
te behouden in coronatijd. Zo werd er massaal gehoor
gegeven aan de oproep om onze cliënten een hart onder
de riem te steken door deel te nemen aan de actie Het
Schrijfvirus. Onze collega’s verstuurden maar liefst
1500 kaarten en brieven. En meer dan ooit zochten we
ook verbinding via social media, waar duizenden mensen
ons al weten te vinden.

Blij zijn we met de Stichting Vrienden van
Rivierduinen. Zij verlenen, waar mogelijk,
financiële hulp aan cliënten in de GGZ die door
omstandigheden in een (nood)situatie zijn geraakt
en die geen beroep meer kunnen doen op
wettelijk voorliggende voorzieningen.

Op ons online symposium De GGZ
verandert, dus wij ook! maakten we
een sprong naar de toekomst.
Met kinder- en jeugdpsychiater en
voormalig hockey-international Carlijn
Welten hadden we een inspirerend
gesprek over hoe we onze zorg willen
vernieuwen en verbeteren.
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We zijn onszelf nog meer gaan profileren op het
gebied van eetstoornissen en suïcidepreventie
en vervullen hierin landelijk een voortrekkersrol
binnen de GGZ. Een mooi voorbeeldbeeld
hiervan is de wekelijkse GGZ Rivierduinen
Eetstoornissen “room” op Clubhouse.

YOUTUBE

Inspireren
en innoveren
Op het Nieuwe Duinen Festival pitchten collega’s,
teams en afdelingen hun vernieuwende zorg-ideeën.
De 1e prijs ging uiteindelijk naar ‘de Traumatrein’. En in
het afgelopen jaar gingen 4 bouwteams van start.
Bouwteams die tot doel hadden om een verbetering
aan te brengen in de toegankelijkheid, betrouwbaarheid
en beschikbaarheid van onze expertise. Ook nieuw in
2020: het Moreel Beraad en het Kenniscentrum Herstel
en Ervaringsdeskundigheid.

Onze Rivierduinen Academie gaf 207 trainingen voor
48 verschillende doelen, met in totaal 2235
deelnemers. 55 collega’s behaalden een diploma.
1 promovendus ontving een Best Thesis Award.
70 wetenschappelijke onderzoeken resulteerden in
50 publicaties. 51 collega’s zijn inmiddels geschoold
in de Virtual Reality-behandeling.

Duurzaam groeien
en presteren

Ook in 2020 investeerden we weer volop in
duurzaamheid. Al ons vastgoed voldoet nu aan
alle richtlijnen die door de overheid aan
zorginstanties worden gesteld. En we hanteren
de landelijk geldende Governance Code Zorg.

De harde cijfers. De begroting is gerealiseerd.
De afstoot en herinrichting van ons vastgoed is
zo goed als voltooid: we zijn uitgekomen op
zo’n 102.000 m2. En ons werknemersbestand
groeide alweer verder, naar 1695 fte.
Meer weten? Lees ons jaarbericht:
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