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Jaarverslag 2019, versie juli 
 

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 2 medewerkers. 
 

2. Geldmiddelen: 
Het vermogen van de Stichting is in 2019 afgenomen met € 4.805,-. In totaal heeft de PgD 
een eigen vermogen van € 113.231,-. 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 positieve exploitatiesaldi van 2014 t.m. 2019. 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 continueren, mochten zich tegenvallers voordoen. 
 

3. Verslag van activiteiten, gevoerd beleid en toekomstverwachting:  
Op 31 december 2018 waren er 48 zorgorganisaties aangesloten met in totaal 526 
Psychologen. Op 31 december 2019 had de PgD 53 aansluitingen met in totaal 618 
psychologen. In de loop van het jaar zijn er 6 nieuwe aansluitingen bijgekomen en heeft één 
zorgorganisatie afscheid genomen van de PgD. De PgD groeit dus nog steeds gestaag. 
Deze groei is dit jaar iets minder groot dan in 2018.  
 
Supervisie 
Als onderdeel van de aansluiting kan elke vakgroep jaarlijks 9 uur gratis supervisie afnemen 
via de PgD. In 2019 is net als in 2018 12 i.p.v. 9 uur gratis supervisie per aansluiting 
toegezegd. Er werden in 2019 679 uur supervisie gegeven. Zo’n 277 uur daarvan was extra 
(betaalde) supervisie (dus aanvullend op de gratis uren). In 2018 is in totaal 568 uur 
supervisie gegeven, waarvan 265 extra supervisie was. Als we uitgaan van de 12 uur gratis 
is bijna 35% van de gratis uren NIET benut. Als we uitgaan van 9 uur gratis (zoals 
vastgelegd in de contracten) is bijna 14% van de gratis uren (namelijk 63 uur) NIET benut. In 
vergelijking met 2018 is dit een duidelijke verbetering. Ook in 2020 willen we de vakgroepen 
meer gericht en persoonlijk motiveren gebruik te maken van deze gratis dienst. 
 
Scholingsprogramma 
In 2019 zijn zeven studiemiddagen, twee workshops en 10 cursussen georganiseerd. 
Hieronder een overzicht van de onderwerpen en het aantal deelnemers. 
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Activiteit/thema Periode Aantal interne 

deelnemers (PgD 

leden) 

Aantal externe 

deelnemers 

Cursus HAP incompany 

Florence 

29 januari 11 0 

Cursus HAP incompany 

Florence 

30 januari 10 0 

Cursus Begeleiden van 

Verzorgende teams 

incompany Noorderbreedte 

Januari - maart 15 0 

Studiemiddag  

Ademnood! 

15 maart 38 Niet toegankelijk voor 

externen 

Cursus Begeleiden van 

Verzorgende teams 

Voorjaar 

Maart - Mei 18 3 

Studiemiddag/ symposium 

Zorg zonder dwang 

16 mei 

i.s.m. NIP SOP 

55 55 

Workshop  

Supervisie geven 

17 mei 19 Alleen toegankelijk voor 

supervisoren waar de 

PgD mee samenwerkt 

Cursus  

Doen bij depressie 

Oktober - 

November 

15 1 

Studiemiddag  

Daar zit muziek in 

28 juni 

Met aansluitende 

netwerkborrel 

36 Niet toegankelijk voor 

externen  

Workshop Doceren bij de 

PgD 

21 augustus 9 Alleen toegankelijk voor 

docenten waar de PgD 

mee samenwerkt 

Training Samen verder na 

de diagnose dementie 

 

i.s.m. Trimbos 

September – 

oktober 

5 i.v.m. deelname aan het 

onderzoek zijn de kosten 

en opbrengsten hiervan 

niet voor rekening van de 

PgD gekomen. 

Cursus Begeleiden van 

Verzorgende teams  

Najaar 

September – 

November 

19 2 

Cursus Begeleiden van 

Verzorgende teams  

Najaar Rotterdam 

September – 

November 

10 0 
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Studiemiddag 

MMSE en MOCA 

30 oktober 

 

40 Niet toegankelijk voor 

externen 

Studiemiddag 

MMSE en MOCA 

(IN HERHALING) 

8 november 27 Niet toegankelijk voor 

externen 

Studiemiddag 

Persoonsgerichte zorg 

13 of 18 

december 

17 Niet toegankelijk voor 

externen 

Studiemiddag MGT 20 november  21  

Cursus Psychologisch 

handelen bij 

probleemgedrag (voorheen 

Begrepen gedrag 1) 

November 2019 – 

Januari 2020 

 

16  

Cursus HAP 15 november 10  

 
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 2019 20 vragen 
ingediend. In 2018 waren dit 13 vragen. De meeste vragen leiden tot interessante discussie 
en input voor het scholingsprogramma.  
 
Via de nieuwsbrief zijn elke maand gemiddeld 5 nieuwsberichten gedeeld met de 
deelnemers van het kennisnetwerk. Naast inhoudelijke thema’s betrof dit ook informatie over 
het scholingsprogramma en het overige aanbod. 
 
Deelname per vakgroep (supervisie, scholing) 
Momenteel kunnen we niet gemakkelijk een overzicht genereren.  
 
De vakgroepen maken in verschillende frequentie gebruik van het dienstenpakket van de 
PgD. Uit de presentielijsten kunnen we nog een inventarisatie maken van het aantal 
vakgroepen dat geen gebruik heeft gemaakt van het aanbod aan studiemiddagen etc. Dit 
willen we met de nieuwe website inzichtelijk krijgen zonder extra inspanning (turven vanuit 
de presentielijsten). In totaal hebben 8 vakgroepen geen supervisie afgenomen. Een van 
deze vakgroepen was nieuw aangesloten en had maar 4 uur beschikbaar. Verder hebben 18 
vakgroepen minder dan 9 uur supervisie afgenomen.  
We hebben ook dit jaar de vakgroepen hierover enkele keren gedurende het jaar 
geïnformeerd. 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 
 
Het aantal aansluitingen stijgt nog steeds evenals het aantal psychologen dat de PgD 
hiermee bereikt. Om de grotere doelgroep te kunnen blijven voorzien van kennis en 
supervisie is geïnvesteerd in: 

- uitbereiding van de ondersteuning door het aanstellen van een medewerker PgD voor 
4 uur in de week; 

- de kwaliteit van de scholingen via o.a. ondersteuning van de docenten; 
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- beter inzicht in de kosten in relatie tot de begroting gedurende het boekjaar.  
In september 2019 werd een beleidsbijeenkomst georganiseerd om terug en vooruit te 
kijken. Samen met het bestuur, klankbordgroep en directie werd ook de eerste opzet van een 
nieuw te bouwen website bekeken. Essentieel voor de PgD is het hebben van een goede en 
veilige website. Deze is toegankelijk voor de aangesloten organisaties en psychologen. 
De oude website is verouderd en niet meer actueel en daarom is in 2019 besloten om een 
extern bedrijf opdracht te geven een nieuwe website te ontwikkelen op basis van een 
programma van eisen. Dit heeft geresulteerd in een voorstel en offerte. Inmiddels is de 
opdracht voor het uitwerken hiervan verleend. Een bedrag van €60.654,- is voor de 
ontwikkeling gereserveerd. 
De nieuwe website zal naar verwachting in het laatste kwartaal 2020 opgeleverd worden.  
 

4. Vaststelling jaarverslag en resultaatbestemming 
De jaarrekening 2019 is besproken in de bestuursvergadering van 27 mei 2020 en 
vastgesteld eind juli. 
 
 
 
Laren, juli 2020 
 
 
Bestuur en directie 


