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“De Heer beschermt je.
Hij gaat met je mee,
bij Hem ben je veilig.
Er overkomt je geen kwaad,
niet overdag en niet in de nacht.”
Psalm 121:5,6 (BGT)

Vol vertrouwen op weg
Het jaar 2015 was in veel opzichten een bijzonder jaar. Een jaar dat afweek
van voorgaande jaren.
In 2014 waren we op beleidsniveau al voorbereid op de situatie dat in 2015
de zorgwereld behoorlijk op z’n kop zou gaan. De transitie van onderdelen
van het zorgaanbod van de Wlz (vh. AWBZ) naar de gemeenten heeft op
meerdere vlakken grote invloed gehad op de organisatie. In de jaren voor
2015 zijn we al druk geweest met de voorbereidingen voor de overgang naar
de WMO. Het was namelijk al in een vroeg stadium bekend dat bijna het
gehele aanbod van EBC Zorg over zou gaan naar de Wmo. Alleen de Maatschappelijk Opvang zou bij de Centrumgemeente Zwolle blijven. Drie factoren hebben een positieve bijdrage geleverd bij de transitie van AWBZ (nu
Wlz) naar Wmo. Deze factoren zijn: de goede positie van EBC Zorg binnen
het netwerk van zorgaanbieders op de Noord Veluwe; de constructieve werkrelatie met de Gemeenten en het in de regio bekend staan als probleemoplosser.
Het verslagjaar is ook belangrijk geweest voor de identiteitsontwikkeling.
Het identiteitsdocument is afgerond. Daarnaast zijn de diverse identiteitsdocumenten geactualiseerd en is een in 2016 af te ronden procedure rond
het verkrijgen van het christelijk keurmerk gestart. Het werken vanuit onze
identiteit en de ondersteuning van de medewerkers daarin, is voor EBC Zorg
de basis van waaruit we ons werk in 2015 deden en blijven doen. We zien
ons werk als een door God gegeven opdracht en werken dan ook vanuit ons
vertrouwen op Hem en Zijn zegen op ons werk.
Rien Brand,
directeur/bestuurder, mede namens allen die 2015 van een bijzonder tot
een waardevol jaar hebben gemaakt.
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cliënten in zorg

Algemeen

EBC Zorg biedt op professionele wijze hulp aan (jong)volwassenen die
met problemen kampen op psychosociaal of psychisch/psychiatrisch
gebied. De hulp bestaat uit tijdelijke opvang en begeleiding en ambulante
begeleiding. Er zijn twee locaties waarin 24-uurszorg wordt geboden. Op
vier locaties wordt begeleid (zelfstandig) wonen aangeboden. Verder zijn
er op de 24-uurslocaties dagbestedingsprojecten en worden, individueel
en in groepsverband, trainingen gegeven zoals sociale vaardigheidstraining en arbeidstraining. Een groeiend onderdeel van de zorgverlening
is de ambulante begeleiding.
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medewerkers
hebben zich in 2015
weer met hart en ziel
ingezet. Omgerekend
gaat dit om

31 FTE

Zelfregelende teams
Nadat team Schuilplaats is gestart als testteam om te experimenteren als
een zelfregelend team binnen gestelde randvoorwaarden zijn in 2015 ook
de teams Eikenhorst en Maatschappelijke Zorg hiermee gestart. Ieder in
een eigen tempo passend bij het team en de doelgroep. Dit is een continue
proces dat zich steeds zal moeten aanpassen aan de (externe) omgeving en
de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. De focus dient steeds gericht te
zijn op de cliënt in plaats van op het veranderingsproces naar zelfregelende
teams.
Ziekteverzuim
Het gemiddelde verzuimpercentage 2015 bedroeg 3,79%. Ruim onder de
norm, ondanks een aantal langdurig, niet arbeids-gerelateerde, zieke werknemers.

Kwaliteit
In heel 2015 zijn er geen officiële
klachten ingediend.

EBC Zorg is ook in 2015 weer met
vlag en wimpel geslaagd voor de
externe audit.

Financiën
Inspelen op veranderingen
Het jaar 2015 werd voor EBC Zorg gekenmerkt door grote veranderingen
binnen de zorgwereld: de AWBZ zorg ging over naar de Wmo. De Maatschappelijke Opvang was en bleef bij de Centrum-gemeente Zwolle.
Binnen de directe zorg van het EBC werd het traject van de invoering van
zelfregelende teams in gang gezet. Binnen de ondersteunende diensten
werd gewerkt aan de afronding van het samenvoegingsproces met Profila
Zorg.
Er is op alle fronten hard gewerkt, met als gevolg dat we het jaar 2015
positief konden afsluiten. Een deel van het resultaat heeft te maken met het
minimaliseren van de onderhoudskosten van de Schuilplaats in verband
met de te verwachten renovatie.
Doordat we het jaar positief konden afsluiten, is de financiële positie van
het EBC enigszins verbeterd. Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit en het
weerstandsvermogen ontwikkelen zich goed, ook al blijft de liquiditeit
vooralsnog kwetsbaar.
Met vertrouwen verder
De komende jaren zal goed ingespeeld moeten worden op de landelijke
ontwikkelingen binnen de zorgmarkt en zullen de kansen die zich hier
voordoen (nieuwe projecten, nieuwe doelgroepen), verzilverd moeten
worden. In dit alles blijft EBC Zorg het soberheidsprincipe toepassen. Een
adequate kostenbewaking en bijsturing zullen moeten resulteren in een
verdere versterking van de financiële positie van EBC Zorg.

Resultaten over 2014
Opbrengsten
Kosten
Resultaat

3.250.020
3.146.915
103.105

Totale resultaten
Opbrengsten
3.582.666
Kosten		
3.305.435
Resultaat

277.231

