Bestuursverslag 2017

1. Oprichting en doelstelling
De Stichting PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg is als Stichting (statuten in
notariële akte) opgericht op 20 december 2013 en gevestigd te Laren.
De Stichting heeft als doel:
1. De kwaliteit van zorg aan ouderen in de samenleving te verbeteren door het
vergaren, delen en verspreiden van psychologische kennis.
2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder andere het organiseren van een
kennisnetwerk bestaande uit psychologen van de zorgorganisaties met welke een
aansluitovereenkomst is gesloten, het geven van scholingen en het organiseren van
supervisie voor psychologen.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en de staf van de Stichting bestaat uit 2
directieleden en 1 medewerker.
2. Geldmiddelen
Het vermogen van de Stichting is in 2017 toegenomen met € 95.676 tot € 105.892. Het
vermogen bestaat uit een startkapitaal van € 10.000 dat afkomstig is van de Vivium
Zorggroep om de start van de PgD als zelfstandige Stichting mogelijk te maken en de
exploitatiesaldi van 2014 t.m. 2017. Vóór 1-1-2014 maakten de activiteiten van de PgD deel
uit van de Vivium Zorggroep en vanaf 1-1-2014 is de PgD verzelfstandigd.
Het bestuur heeft besloten een continuïteitsreserve aan te willen houden van € 100.000 om
de werkzaamheden van de PgD te kunnen continueren mochten zich tegenvallers voordoen.
3. Verslag van activiteiten, gevoerd beleid en toekomstverwachting:
Op 31 december 2017 waren er 43 zorgorganisaties aangesloten met in totaal 422
Psychologen. Op 31 december 2016 had de PgD 39 aansluitingen met in totaal 388
psychologen. In januari 2017 zijn twee nieuwe aansluitingen afgesloten. Daarnaast zijn er in
juni nog twee nieuwe zorgorganisaties aangesloten.
Supervisie
Als onderdeel van de aansluiting kan elke vakgroep jaarlijks 9 uur (gratis) supervisie
afnemen via de PgD. Dit jaar heeft de PgD 3 uur extra gratis ter beschikking gesteld. Er
werden in 2017 482 uur supervisie gegeven. In 2016 werd in totaal 504 uur supervisie
gegeven.
Scholingsprogramma
In 2017 zijn vijf studiemiddagen, één masterclass, één workshop en 4 cursussen
georganiseerd. Hieronder een overzicht van de onderwerpen en het aantal deelnemers.
Activiteit/thema

Periode

Aantal interne

Aantal externe

deelnemers (PgD

deelnemers

leden)
Cursus Begrepen gedrag
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Januari - April

5

0

Juni 2018

Studiemiddag

1 februari

24

Autisme en ouderdom:

Niet toegankelijk voor
externen

Afnemende marges
Workshop

10 februari

16

Supervisie geven

Alleen toegankelijk voor
supervisoren waar de
PgD mee samenwerkt

Studiemiddag

24 maart

33

Big brother is watching:

Niet toegankelijk voor
externen

Domotica en de rol van de
psycholoog
Mei – Juni

10

0

Studiemiddag

23 juni

67

Niet toegankelijk voor

Het is ook nooit goed:

Met aansluitende

complexiteit in de omgang

netwerkborrel

Cursus
Doen bij depressie

externen

met familie
Cursus Begeleiden van

September –

Verzorgende teams

November

Cursus

29 september

24

4

4

1

6

Niet toegankelijk voor

Samen verder na de
diagnose

i.s.m. Trimbos

Masterclass

3 november

Therapeutische gesprekken

externen

bij dementie
Studiemiddag/ symposium

16 november

67

63

25

Niet toegankelijk voor

Hechting, zingeving en
levensloop: wortels van de

i.s.m. NIP SOP

ouderenpsychologie
Studiemiddag

29 november

Advies, benaderplan,

externen

behandelplan…:
eenduidigheid in
terminologie en aanpak
Cursus HAP

6 december

10

2

Cursus Financiering van de

13 december

26

4

15 december

17

Niet toegankelijk voor

zorg
Workshop
Staan voor je vak
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Kennismakelaar
Via de website en de mail komen vragen van deelnemende psychologen naar voren, die
door collega’s worden beantwoord of door de staf van de PgD worden verwerkt in het
onderwijsaanbod en of de informatie op de site. Via het Leden Forum zijn in 2017 19 vragen
ingediend. In 2016 waren dit 14 vragen. De meeste vragen leiden tot interessante discussie
en input voor het scholingsprogramma.
Deelname per vakgroep (supervisie, scholing)
Uit een analyse van de hoeveelheid diensten die de vakgroepen hebben afgenomen, blijkt
dat de vakgroepen in verschillende frequentie gebruik maken van het dienstenpakket van de
PgD. Zes vakgroepen (14 %) heeft geen gebruik gemaakt van deelname aan de gratis
studiemiddagen. Daarnaast heeft negen vakgroepen geen supervisie afgenomen en een
deel niet alle beschikbaar gestelde uren gebruikt.
Deze informatie gaan we in de toekomst beter volgen en gebruiken tijdens toekomstige
klantinterviews, zodat de vakgroepen bewust worden van hun eigen afname.
Gevoerd beleid en toekomstverwachting
Er is een zuinig beleid gevoerd om te trachten de gewenste continuïteitsreserve zo snel
mogelijk te bereiken. Gebleken is dat de afgelopen jaren door een aantal organisaties niet
alle uren supervisie zijn afgenomen waar op grond van de aansluiting recht op was. Dit heeft
geleid tot een niet voorzien positief resultaat.
Omdat de PgD niet het maken van winst beoogt en omdat de gewenste continuïteitsreserve
is bereikt, is besloten het surplus terug te geven aan de aangesloten instellingen.
Per 1 januari 2017 is de administratie van de PgD ondergebracht bij ANB (Administratie- en
Adviesburo Noord-Brabant B.V.) te Eindhoven.
4. Vaststelling jaarverslag en resultaatbestemming
De jaarrekening 2017 is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 10
september 2018.

Laren, juni 2018

Bestuur en directie
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