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1 Uitgangspunten van de verslaggeving 

 

Voorwoord 

Open voor elkaar! In dit kader treft u de nodige informatie aan over het reilen en zeilen van 
Zorggroep Liante over 2016. 

Omdat verantwoording moet worden afgelegd in het kader van de zorgbrede governance code, 
heeft de Raad van Bestuur van Zorggroep Liante er voor gekozen om over 2016 in grote lijnen 
het oorspronkelijke document maatschappelijke verantwoording te gebruiken voor haar 
verslaggeving. Daarmee gebruikt de Raad van Bestuur een algemeen gehanteerde opzet van 
het document. 

 

  

Raad van Bestuur Zorggroep Liante 

10 mei 2017 
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2 Profiel van de organisatie 

 

 

2.1 Algemene identificatiegegevens  

Algemene identificatiegegevens  

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Liante 

Adres Postbus 116 

Postcode 8430 AC 

Plaats Oosterwolde 

Telefoonnummer 0516 568770 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41005051 

E-mailadres info@liante.nl 

Internetpagina www.liante.nl  

 

2.2 Structuur van het concern 

De volgende woon(zorg)centra en centraal kantoor vallen onder de verantwoordelijkheid van 
Zorggroep Liante (situatie ultimo december 2016). 

- Woonzorgcentrum De Warrenhove in Drachten 

- Woonzorgcentrum De Lauwers in Drachten 

- Wooncentrum ’t Suderhiem in Drachten 

- Woonzorgcentrum en wooncentrum Rikkingahof in Oosterwolde 

- Wooncentrum Vrijheidshof in Oosterwolde 

- Woonzorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk 

- Woonzorgcentrum Riemsoord te Appelscha  

- Woonzorgcentrum Sickenga-Oord te Wolvega 

- Woonzorgcentrum Lycklama Stins te Wolvega 

- Wooncentrum Lenna te Wolvega 

- Wooncentrum Krommestede te Noordwolde 

- Centraal kantoor te Oosterwolde 

De Zorggroep Liante kent sinds 1998 het Raad van Toezicht model met een tweehoofdige 
Raad van Bestuur.  

Bij het werven van leden van de Raad van Toezicht heeft de Centrale Cliëntenraad het recht 
om een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht. De OR wordt 
gevraagd haar advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming van een lid van de 
Raad van Toezicht.  

Elk woon(zorg)centrum heeft een locatieleider die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding 
over één of meer woonzorgcentra en – indien van toepassing – één of meer wooncentra. 

Onderstaand organogram geeft verkort de organisatiestructuur ultimo 2016 weer. 
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2.3 Kerngegevens 

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

Zorggroep Liante biedt diensten en producten aan op het gebied van wonen, welzijn, zorg en 
overige dienstverlening voornamelijk ten behoeve van ouderen in haar werkgebied.  

De kernactiviteit betreft het verzorgen van ongeveer 400 ouderen in woonzorgcentra. Daarnaast 
wordt zorg thuis (extramurale zorg) verleend in aanleunwoningen en dagopvang en 
dagverzorging aangeboden. Veel ouderen in de directe omgeving van de woonzorgcentra 
hebben een zorggarantie overeenkomst met Zorggroep Liante afgesloten waarmee ze in acute 
situaties een beroep kunnen doen op de medewerkers van Zorggroep Liante. 

De vier keukens van Zorggroep Liante produceren naast maaltijden voor intramurale cliënten 
ook warme maaltijden voor zelfstandig wonende ouderen. De meeste woonzorgcentra kennen 
een restaurant(functie).  

Andere activiteiten betreffen het aanbieden van zaalruimte met bijbehorende catering en 
dienstverlening voor groepen en organisaties die in de nabijheid van de woonzorg centra 
verkeren.  

 

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

De toegelaten intramurale WTZi capaciteit bedraagt 436 verzorgingsplaatsen. Deze zijn ultimo 
2016 als volgt verdeeld over de woonzorgcentra: 

Overzicht woon(zorg)centra 

Woonzorgcentrum Verz. Plaatsen 
WLz 

Woningen Eigenaar 

De Warrenhove  126 49 Zorggroep 
Liante/Accolade 

De Lauwers  14 14 Accolade, Heerenveen 

Rikkingahof 73 - Actium, Assen 

Sinnehiem 73 21 Habion, Houten 

Lycklama Stins 54 18 Woningstichting 
Weststellingwerf, 
Wolvega 

Sickenga-Oord 65 35 WoonFriesland, Grou 

Riemsoord  31 52 Actium, Assen 

Totaal WTZi 436 189  

Wooncentrum Verz. Plaatsen 
WLz 

Woningen   

’t Suderhiem - 42 Accolade, Heerenveen 

Lenna - 80 WoonFriesland, Grou 

Rikkingahof  - 104 Actium, Assen 

Krommestede - 50 WoonFriesland, Grou 

Vrijheidshof - 8 WoonFriesland, Grou 

Woonzorgcentrum Verz. Plaatsen 
GGZ 

Woningen Eigenaar 

De Lauwers 10 - Accolade, Heerenveen 

    

Totaal  446 473  

 

Rikkingahof en De Warrenhove kennen voor enkele cliënten het volledig pakket thuis (VPT) als 
substitutie voor intramurale verzorgingsplaatsen. 
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Kerngegevens VVT 

Kerngegeven 2016 2015 

Cliënten    

Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar 391 376 

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 45 46 

Aantal cliënten met volledig pakket thuis 1 1 

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per 
einde verslagjaar 

218 233 

Capaciteit   

Aantal beschikbare plaatsen met WLz-verblijf per einde verslagjaar 
(erkende capaciteit) 

436 436 

Productie   

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar WLz 143.547 139.843 

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar WMO (GGZ) 4.155 1.826 

Aantal dagen kortdurend verblijf o.b.v. subsidieregeling 861 1.157 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 10.528 8.407 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief 
dagactiviteiten en huishoudelijke hulp) 

71.370 64.093 

Aantal uren huishoudelijke hulp in verslagjaar  14.128 13.034 

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 
1
) 964 811 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 
2
) 418 473 

Bedrijfsopbrengsten   

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 29.960.782 28.437.677 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  22.568.395 21.625.152 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  7.392.387 6.812.525 
1
) inclusief betaalde stagiaires 

2
) inclusief stagiaires en nog te betalen vakantiedagen 

 

2.3.3 Werkgebieden  

Het werkgebied van Zorggroep Liante omvat de gemeenten Smallingerland en Oost- en 
Weststellingwerf en Noordenveld. De woonzorgcentra staan in Smallingerland en Oost- en 
Weststellingwerf. De maaltijdservice levert in alle genoemde gemeenten warme maaltijden, al 
dan niet bij clusters ouderenwoningen. 

Zorggroep Liante is werkzaam in de zorgkantoorregio Friesland. 

 

 

2.4 Samenwerkingsrelaties 

Zorggroep Liante wil midden in dat deel van de samenleving staan waar zij haar diensten 
aanbiedt. De lokale cliëntenraden en identiteitscommissies maar zeker ook ruim 650 vrijwilligers 
worden waar mogelijk betrokken bij de activiteiten die door de woonzorgcentra worden 
georganiseerd.  

Zorggroep Liante onderhoudt intensieve contacten met de eigenaren van de woonzorgcentra. 
Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot de volgende acties. 

Samen met Accolade en WoonFriesland is het voormalig verzorgingscentrum ’t Suderhiem 
verbouwd tot een gescheiden woon- en zorgvoorziening en door middel van een loopbrug 
verbonden met De Warrenhove. 

Woningcorporatie Accolade heeft samen met Zorggroep Liante in Drachten een woon-zorgzone 
op gezet in de wijk De Drait op het terrein van de voormalige school ‘De Lauwers’. Op 1 
november 2015 is het woonzorgcentrum De Lauwers opgeleverd en daarna in gebruik 
genomen. Er zijn 14 groepswoningen voor psychogeriatrische cliënten en 10 woningen voor 
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cliënten met psychische problemen. Ook zijn 14 woningen beschikbaar voor (echt)paren met 
een partner die dementerend is. In de loop van 2016 zijn zowel de 24 groepswoningen als de 
14 woningen bezet. 

Vanuit De Warrenhove wordt ondersteuning geboden aan de Serviceflat Drachten in de vorm 
van alarmering en het leveren van warme maaltijden. 

Woonzorgcentrum bij Riemsoord te Appelscha is gebouwd door Woonstichting Actium en op 1 
oktober 2011 geopend met een capaciteit van 31 verzorgingsplaatsen. Samen met Actium 
wordt gekeken welke invulling kan worden gegeven aan de zaalruimten. In 2015 is met Actium 
overeengekomen dat voor een deel van de woningen bij Riemsoord een koppeling geldt tussen 
het huren van deze woningen en de zorgverlening door Zorggroep Liante. In 2016 is subsidie 
gevraagd en verkregen voor het project ‘Jong ontmoet oud’. 

Woonzorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk is in 2012 door Habion uit Houten vervangen door 
nieuwbouw. Samen met ZuidOostZorg uit Drachten zijn 64 woonzorgappartementen en 28 
appartementen voor PG gerealiseerd. De bouw van nieuwe woningen op de plaats van het 
oude Sinnehiem is door Actium voorlopig stopgezet vanwege het ontbreken van vraag naar 
deze woningen. Enkele lokale partijen hebben in 2016 het initiatief genomen om daar tot 
woningbouw te komen. 

Er vindt structureel overleg plaats met de directeur/bestuurder van de Woningstichting 
Weststellingwerf over Lycklama Stins en de daarom heen staande woningen. 

In 2014 heeft WoonFriesland aangekondigd alle intramurale zorggebouwen te willen verkopen, 
waaronder Sickenga-Oord in Wolvega. In 2016 heeft WoonFriesland Sickenga-Oord te koop 
aangeboden aan Zorggroep Liante. Gelet op het gevraagde aankoopbedrag en de te voorziene 
kosten voor herstructurering heeft Zorggroep Liante afgezien van het aanbod. Daarna is 
Sickenga-Oord in een totaalpakket van zorggebouwen door WoonFriesland verkocht aan Estea 
Capital Friesland. Overdracht zal naar verwachting in 2017 plaatsvinden. Zorggroep Liante 
heeft vanwege het uitblijven van noodzakelijke herstructurering in relatie met de steeds hoger 
wordende zorgvraag het huurcontract met WoonFriesland betreffende Sickenga-Oord per 1 
september 2017 opgezegd met de intentie te komen tot een betere huisvesting op het terrein. 
De gesprekken over deze verlenging zijn in 2016 niet afgerond. 

WoonFriesland heeft ook Lenna verkocht aan Estea Capital Friesland. Welke gevolgen dit zal 
hebben voor de verdere exploitatie van Lenna is nog niet in beeld. De zorgverlener in Lenna, 
Senior Assist Care uit Assen, is in december 2016 failliet gegaan. Per 12 januari 2017 heeft 
Zorggroep Liante de zorgverlening aan 15 cliënten met de daarbij behorende medewerkers 
overgenomen. 

In 2014 is het plan om Krommestede tot een extramurale zorgvoorziening te bestempelen 
verder vorm gegeven en is een subsidieverzoek hiertoe bij de gemeente Weststellingwerf 
voorbereid. Het subsidieverzoek is toegekend en vanaf september 2015 is 24 uur per dag een 
verzorgende aanwezig in Krommestede. De belangstelling van cliënten die tot de doelgroep 
behoren is in 2016 gegroeid. 

Zowel eigenaar Actium als Zorggroep Liante waren het er over eens dat het woonzorgcentrum 
Rikkingahof functioneel is verouderd. Dit gegeven heeft geleid tot een plan, waarbij Actium het 
woonzorg vastgoed deel van Rikkingahof verkoopt aan Zorggroep Liante en Actium ca. 34 
nieuwe aanleuningen realiseert. Zorggroep Liante is dan zelf verantwoordelijk voor de 
herstructurering van het woonzorgcentrum. Op 1 juli 2015 is Zorggroep Liante eigenaar 
geworden van Rikkingahof. Actium heeft de bouw van 34 woningen bevestigd en in 2017 zullen 
deze worden opgeleverd. Zorggroep Liante zal deze woningen eerst gaan huren als tijdelijke 
huisvesting, zodat de herstructurering van de oudbouw kan plaatsvinden zonder dat de cliënten 
moeten verhuizen naar een andere locatie. De huidige intramurale capaciteit van Rikkingahof 
wordt teruggebracht en zal worden teruggebouwd in de vorm van groepswoningen voor PG 
cliënten, e.e.a. na besluitvorming over bovengenoemde plannen. Ter onderbouwing van deze 
plannen is in 2016 opdracht verleend aan bureau AAG om te komen met een rapport over de 
mogelijkheden voor de toekomst van Rikkingahof. In 2015 is met Actium overeengekomen dat 
voor een deel van de woningen bij Rikkingahof een koppeling geldt tussen het huren van deze 
woningen en de zorgverlening door Zorggroep Liante 
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In Oosterwolde zijn aan de Vrijheidshof door WoonFriesland ruim 30 seniorenappartementen 
gebouwd. Zorggroep Liante verzorgt toewijzing van 8 woningen. Tevens huurt Zorggroep Liante 
in het gebouw een ruimte als informatie- en zorgpunt vanuit Rikkingahof.. 

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is huisbankier voor Zorggroep Liante. Er is een 
kredietfaciliteit afgesloten om pieken en dalen op het gebied van liquide middelen op te kunnen 
vangen. Hier is tot en met 2016 geen gebruik van gemaakt. 

Met de gemeentebesturen van Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf vindt indien 
mogelijk structureel overleg plaats over het vormgeven van woon- en zorgactiviteiten, 
voornamelijk in het kader van de WMO en onroerend goed. De lage tarieven voor vervoer van 
dagactiviteiten in alle gemeenten en het lage tarief voor huishoudelijke zorg in Smallingerland 
heeft geleid tot extra overleg met de gemeenten. 

Met Meriant in Wolvega en Multimaat vindt samenwerking plaats op het gebied van de functie 
behandeling. Samen met Talant uit Heerenveen wordt zorg verleend aan hun cliënten 
woonachtig in aanleunwoningen, o.a. in Sickenga-Oord. De Friese Wouden (Drachten) levert de 
verpleegtechnische zorg via het verpleegtechnisch team. Met deze aanbieder is de 
verpleegkundige achterwacht geregeld. Overige collega zorgaanbieders waarmee wordt 
overlegd op het gebied van zorg- en dienstverlening zijn Buurtzorg, Ouderenpsychiatrie 
Friesland en GGZ Friesland. 

Zorggroep Liante neemt deel aan de netwerken palliatieve zorg in Friesland, samen met alle 

zorgbieders die te maken hebben met palliatieve zorg Het doel is het verbeteren van de 
kwaliteit van zorg voor de palliatieve cliënt zowel op organisatorisch, professioneel als 
relationeel vlak door het optimaliseren van de samenwerking met overige zorgorganisaties 
in Friesland. De Alzheimer cafés in Wolvega, Oosterwolde en Drachten zijn onderdeel van 
deze ketenzorg. 

Samen met Hof&Hiem uit St. Nicolaasga zijn twee systeembeheerders in dienst op basis van 
een overeenkomst voor gemene rekening. 

Zorggroep Liante is deelnemer aan TinZ, netwerkorganisatie dementiezorg, samen met 
Meriant, De Friese Wouden, Nij Smellinghe, Tjongerschans, GGZ Friesland en ZuidOostZorg. 
Per 1 januari 2017 is TinZ opgeheven en vindt specifieke dementiezorg plaats door 3 grote 
zorgaanbieders in Friesland. Zij beschikken ook over een kenniscentrum t.b.v. dementie. 

Er vindt regelmatig collegiaal overleg plaats met de directeur/bestuurder van Zorgcollectief 
Zuidwest Drenthe. Dit heeft in 2016 geleid tot samenwerking, waarbij de kwaliteitsmedewerkers 
kruislings worden ingeschakeld als zich een calamiteit voordoet. 

De woon(zorg)centra Rikkingahof, Sickenga-Oord, Lycklama Stins, Sinnehiem, De Warrenhove 
en Krommestede kennen een steunstichting, genaamd ‘stichting vrienden van (naam 
woon(zorg)centrum)’. Al deze steunstichtingen zijn door de belastingdienst aangewezen als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Naar gelang de financiële mogelijkheden van de 
steunstichtingen kunnen de woon(zorg)centra een beroep doen op financiële ondersteuning 
voor buiten de reguliere financiering vallende zaken. 

 

2.5 Verwachtingen toekomst WLZ en positie Zorggroep Liante  

Vanaf 2013 is in de ouderenzorg een aantal maatregelen genomen die de betaalbaarheid ervan 
in de toekomst moeten veilig stellen. Deze maatregelen zijn o.a. de overgang van nacalculatie 
kapitaallasten naar normatieve HuisvestingsComponent (NHC), het wegvallen van ZZP 1 en 2 
vanaf 2013, ZZP 3 vanaf 2014 en (deels) ZZP 4 vanaf 2015, het korten op WMO huishoudelijke 
hulp, de overgang van AWBZ naar Wet Langdurige Zorg (WLZ) vanaf 2015 en het overgaan in 
2015 van persoonlijke verzorging en verpleging naar de ZorgVerzekeringsWet (ZVW) onder de 
noemer van ‘wijkverpleging’. Onverkort doorgevoerd betekent dit een forse aanslag op de 
bedrijfsvoering, niet alleen van Zorggroep Liante maar op de gehele ouderenzorg. Zorggroep 
Liante heeft haar bedrijfsvoering hierop aangepast. De gemiddelde zorgzwaarte van de 
intramurale cliënten neemt toe en de extramurale zorg is gegroeid. 
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In 2016 heeft zorgverzekeraar De Friesland haar beleid voor wijkverpleging bijgesteld. Er is 
vanaf 2017 in Friesland sprake van 3 regioaanbieders die alle aspecten van wijkverpleging 
moeten kunnen aanbieden. Deze 3 regioaanbieders moeten samenwerken met de andere 
zorgaanbieders, vanaf 2017 genoemd ‘basisaanbieders’. Zorggroep Liante behoort tot deze 
categorie ‘basisaanbieder’. Het is in 2016 niet gelukt de samenwerkingsafspraken met een 
regioaanbieder vorm te geven, dit vindt plaats in de loop van 2017. 

Verder heeft De Friesland bekend gemaakt dat Zorggroep Liante in 2017 haar te leveren 
wijkverpleging fors naar beneden zal moeten bijstellen. Aanleiding zijn de relatief hoge 
zorgkosten die Zorggroep Liante per verzekerde declareert, deze zijn veel hoger dan de 
landelijk gemiddelde zorgkosten per verzekerde gebaseerd op alle vormen van wijkverpleging. 
Zorggroep Liante heeft deze hoge kosten per verzekerde omdat er alleen wijkverpleging wordt 
gegeven aan de specifieke doelgroep ouderen en niet aan alle mensen die een beroep doen op 
wijkverpleging. Ter uitvoering van deze maatregel zal in 2017 eerst een inhoudelijke toets op de 
verleende wijkverpleging plaatsvinden door De Friesland waarna De Friesland zal aangeven in 
hoeverre deze daling van het productieplafond met worden geëffectueerd. 

Naast ouderenzorg worden ook woningcorporaties getroffen door forse heffingen waardoor er in 
het werkgebied van Zorggroep Liante in de komende jaren minimaal geïnvesteerd zal worden in 
nieuwe woningen en/of aanpassen van bestaande woningen. Zowel WoonFriesland als Actium 
hebben aangegeven in de werkgebieden van Zorggroep Liante krimp te verwachten en daarom 
willen zij minimaal bouwen en vrijkomende huurwoningen deels te koop aanbieden. 

Zorggroep Liante heeft in vanaf 2012 scenario’s laten doorrekenen op basis van bovenstaande 
veranderingen. Elk jaar wordt dezelfde berekening uitgevoerd met inachtneming van 
bovenstaande stelselwijzigingen, de zgn. impairmentberekeningen. 

Het is wel duidelijk dat een aantal locaties zal moeten worden aangepast aan de nieuwe, 
verwachte situatie. In voorgaande paragrafen is daar reeds aandacht voor geweest. 

 

 

2.6 Risico’s en onzekerheden 

In 2014  zijn twee werksessies gehouden met medewerkers, de OR, de CCR, het MT en  de 
Raad van Toezicht in het kader van risico management. De resultaten van deze werksessies 
worden – waar noodzakelijk - vanaf 2015 uitgewerkt naar maatregelen. 

In onderstaande tabel zijn belangrijke gebeurtenissen met bijbehorende risico’s weergegeven 
en daarbij de wijze waarop Zorggroep Liante daarop reageert of kan reageren. 

 

Gebeurtenis  Risico  Maatregelen  

Stijgende zorgvraag en 
stringentere kwaliteitscriteria 
vereisen hogere kwaliteit 
van zorg 

Zorggroep Liante voldoet 
niet aan alle kwaliteitscriteria 

Aanscherpen en toezien op 
uitvoeren beleid t.a.v. 
kwaliteit 

Instellen werkgroepen om te 
komen tot kwaliteitsbeleid op 
onderdelen 

Nacalculatie kapitaallasten 
gaat over naar NHC 
(vergoeding wordt 
cliëntgebonden), 
invoertraject van 2012 tot 
2018 

Bij leegstand onvoldoende 
dekking voor kapitaallasten 

Algemene ruimten worden 
deels gefinancierd uit de 
kapitaallastenregeling 
zorginfrastructuur 

Bij nieuwe huurcontracten 
gebruik maken van 
overgangsregeling 

Kapitaallastenregeling 
zorginfrastructuur vervalt in 

Zorggroep Liante maakt bij 
vrijwel alle locaties gebruik 

Geen nieuwe initiatieven op 
basis van deze regeling 
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2015 in de huidige vorm. Tot 
2018 is er een vervanging in 
de vorm van een 
subsidieregeling. 

van deze regeling. Het is 
niet bekend wat er vanaf 
2018 met deze regeling gaat 
gebeuren en dus 
onzekerheid over structurele 
inkomsten uit deze regeling. 

uitvoeren. 

Gebruik maken van de 
vervangende 
subsidieregeling. 

Wegvallen ZZP 1 t/m 4 
(deels) zoals aangekondigd 
in regeringsbeleid, in 
december 2016 ruim 50% 
van de intramurale cliënten 
van Zorggroep Liante  

Onderbezetting als er geen 
cliënten met hogere ZZP 
komen of als het 
zorgkantoor geen 
vervanging door hogere 
ZZP’s toestaat 

Nieuwe locaties zijn geschikt 
voor zware zorgvragers 

Appartementen in nieuwe 
locaties kunnen als 
zelfstandige woonruimte 
worden verhuurd 

Deskundigheidsniveau van 
medewerkers wordt 
afgestemd op hogere 
zorgvraag 

Er worden meer 
appartementen aangeboden 
voor kortdurende opname 

Door regeringsmaatregelen 
krimpt de bedrijfsvoering en 
daarmee het financiële 
resultaat 

De toekomstige 
bedrijfsopbrengsten zijn 
lager dan de materiële vaste 
activa op de balans 

Er zijn scenario’s uitgewerkt 
waarmee op basis van de 
uitkomsten duidelijk wordt of 
de dekking voldoende is 

Fusie De Friesland en 
Achmea 

Vrije beleidsruimte van 
zorgkantoor Friesland kan 
door fusie worden beperkt. 
Achmea hanteert 
budgetkortingen op 
intramurale zorg, 
zorgkantoor Friesland 
hanteert principe ‘geld volgt 
cliënt’. 

Zorgkantoor Friesland 
behoudt tot 2019 haar 
beleidsvrijheid. Pas daarna 
zal er sprake zijn van meer 
integratie tussen beide 
zorgverzekeraars 

Door krimpende 
bedrijfsvoering dalen liquide 
middelen 

Uitbetalen vakantiegeld en 
eindejaarsuitkering zorgt 
voor uitgavenpiek die niet 
past binnen kasstroom 

Kredietlimiet afgesloten ter 
hoogte van € 1.200.000  

De omvang van de niet-
AWBZ gebonden 
activiteiten/omzet stijgt 
richting 10% van de gehele 
omzet 

Indien de niet-AWBZ 
gebonden activiteiten/omzet 
hoger wordt dan 10% van de 
totale omzet dan ontstaat 
Vennootschapsbelasting 
plicht 

PR maatregelen 
uitbrengmaaltijden beperken 

Onderzoeken of afsplitsing 
van niet AWBZ gebonden 
activiteiten naar zelfstandige 
rechtsvorm wenselijk is 

Macro budget WLz staat 
onder druk 

Lagere productie afspraken 
mogelijk dan wenselijk, 
hogere productie t.o.v. 
afgesproken productie wordt 
niet vergoed 

Vroegtijdig signaleren 
hogere productie dan 
afgesproken 

Vroegtijdig overleggen met 
zorgkantoor over productie 

Overwegen cliëntenstop bij 
dreigende overschrijding 
zonder vergoeding 

Zorgverzekeraar De De specifieke doelgroep van Overwegen cliëntenstop bij 
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Friesland wil komen tot 
landelijk niveau zorgkosten 
per verzekerde 

Zorggroep Liante (ouderen) 
kan  niet meer worden 
bediend door een 
omzetplafond 

dreigende overschrijding 
zonder vergoeding 

Beperken wijkverpleging 
indien mogelijk 

Cliënten dringend adviseren 
over te gaan naar WLz bij 
hoge zorgvraag 

Opleggen van heffingen aan 
woningcorporaties 

Woningcorporaties 
overwegen afstoten 
zorgvastgoed 

Er ontstaat een tekort aan 
geschikte woningen voor 
ouderen (mede door 
wegvallen lage ZZP’s) 

Structureel overleg met 
woningcorporaties over deze 
problemen 

Toewijzing 
ouderenwoningen nabij 
woon(zorg)centra door 
Zorggroep Liante  

Komen tot afspraken over 
zorglevering door Zorggroep 
Liante in combinatie met 
woninghuur 

De eigen bijdragen voor 
zorgverlening worden (fors) 
hoger voor mensen met 
vermogen 

Cliënten kiezen om 
financiële reden voor 
uitstel/afstel opname in zorg 

Aanbieden ouderenwoning 
(van woningcorporatie) met 
pakket zorg- en 
dienstverlening op maat 
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3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

 

3.1 Normen voor goed bestuur 

De zorgbrede Governance code is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen 
binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het 
model is de strikte scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies. Zorggroep 
Liante onderschrijft deze principes en hanteert deze. Het bestuur van de organisatie is in 
handen van de Raad van Bestuur.  
  
De Raad van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 
bestond in 2016 uit zes personen. Deze personen hebben allen een verschillende, voor 
Zorggroep Liante maatschappelijke relevante, professionele achtergrond. Geen van de leden 
van de Raad van Toezicht heeft of had op enigerlei wijze een verbinding met Zorggroep Liante, 
anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van deze Raad.  
 
In 2016 is geen beroep gedaan op de Klokkenluidersregeling.  

3.2 Raad van Bestuur 

Leden van de Raad van Bestuur ultimo 2016 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

J. Jonkman Voorzitter Geen  

G. Jager Lid  Voorzitter bestuur begrafenisvereniging De 
Laatste Eer Oosterwolde 
Penningmeester huurdersvereniging GCO 

A. van Kalsbeek Voorzitter a.i. Voorzitter Bestuur Stichting Hospice 
Zwolle 

Als nevenfuncties zijn aangemerkt de functies die zijn geregistreerd in het handelsregister van de kamer van 
Koophandel en Fabrieken Noord Nederland. 

Het bestuur van de Zorggroep Liante is door de Raad van Toezicht opgedragen aan de Raad 
van Bestuur. Vanaf eind september 2015 is de heer Jonkman wegens ziekte niet meer 
werkzaam geweest. Van 6 maart tot 6 september 2016 is mevrouw C. Deckers werkzaam 
geweest als bestuurder a.i. Per 1 oktober 2016 is mevr. A. van Kalsbeek benoemd als voorzitter 
a.i. van de Raad van Bestuur.  

Het salaris voor de heren Jonkman en Jager is vastgesteld op basis van de uitgangspunten 
gehanteerd in de NVZD/VDZ adviesregeling (Nederlandse vereniging van directeuren van 
instellingen in de gezondheidszorg/vereniging directies zorgsector). Deze regeling leidt tot 
marktconforme, maatschappelijk aanvaarde beloningen voor Raden van Bestuur. De Raad van 
Toezicht onderschrijft laatstgenoemd oordeel. De beloningen van mevrouw Deckers en 
mevrouw Van Kalsbeek zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht met inachtneming van de 
kaders van de Wet Normering Topinkomens. 

In 2016 is in het kader van de WNT de indeling van Zorggroep Liante vastgesteld in klasse 2 
met een bezoldigingsmaximum van € 120.000. De bezoldiging van de heer Jonkman bleef in 
2016 onder dit maximum. De bezoldiging van de heer Jager overschreed dit maximum. De 
Raad van Toezicht heeft gebruik gemaakt van het overgangsrecht in dezen waardoor de 
bezoldiging van de heer Jager op termijn binnen het maximum van deze klasse zal vallen. 

De aandachtsgebieden van de leden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het reglement 
van de Raad van Bestuur. Met de komst van mevrouw Deckers en later mevrouw Van Kalsbeek 
zijn de aandachtsgebieden enigszins aangepast. 

In 2009 is vastgelegd welke informatie de Raad van Toezicht (minimaal) ontvangt van de Raad 
van Bestuur, met welke regelmaat en op welke wijze. De Raad van Bestuur informeert het 
Management Team, de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad 
4 maal per jaar met een ‘reader’ over relevante ontwikkelingen.  
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3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) 

 

Leden van de Raad van Toezicht ultimo 2016 

Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties  

R.I. van der Velde Zorginhoudelijk  Directeur GFIconsultancy 
Directeur st. Mienskipssoarch 
Directeur/bestuurder a.i. stichting sociale 
teams Borger-Odoorn 

S. ter Heide Juridisch  Voorzitter st. De Oolde Schoele 
voorzitter 'Stichting Ergli-Ooststellingwerf' 
voorzitter 'Stichting Dorpsblad De Dreijer' 

A. Rooks Financiën  Geen  

A. van der Star Kwaliteitszorg en 
veiligheid 

zzp/eigenaar QRS-Consulting 
bestuurslid JaGDaF 

H.P. de Ruiter Bestuurlijk Lid RvT CSG Vincent van Gogh te Assen 
ZZP/eigenaar HR-impact 
Voorzitter El Fuego Groningen 

R. Oeben P en O Geen  
Als nevenfuncties zijn aangemerkt de functies die zijn geregistreerd in het handelsregister van de kamer van 
Koophandel en Fabrieken Noord Nederland. 

 
Overzicht functies en zittingstermijnen leden Raad van Toezicht ultimo 2016 

Naam Functie Aftredend Herkiesbaar 

R.I. van der Velde Voorzitter 1-1-2018 Nee   

S. ter Heide Vicevoorzitter 1-7-2018 Nee   

A. Rooks Lid 1-1-2019 Nee   

A. van der Star Lid  1-1-2019 Ja  

H.P. de Ruiter Lid 1-1-2020 Ja    

R. Oeben Lid  1-1-2020 Ja  

 
Gedurende het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit zes leden. Als nieuwe leden zijn 
per 1 januari 2016 toegetreden de heren R. Oeben en H.P. de Ruiter.  
In 2016 heeft de Raad van Toezicht elf keer met de Raad van Bestuur vergaderd.  
De voornaamste reden voor dit hoge aantal vergaderingen was gelegen in het ziek zijn van de 
heer Jonkman en zijn vervanging evenals het opstellen van het strategisch plan. Er is een 
functieprofiel opgesteld voor zijn vervanging, afgestemd met alle geledingen, en daarna is na 
werving mevrouw Christel Deckers aangesteld van 6 maart tot 6 september 2016 als bestuurder 
ad interim. Mevrouw Deckers was tot 1 september 2016 beschikbaar voor Zorggroep Liante. 
Ondanks alle inspanningen en het aanvankelijk enthousiasme is het niet gelukt het strategisch 
plan, het Kompas, vastgesteld te krijgen in de periode van haar aanwezigheid binnen Zorggroep 
Liante. Na het vertrek van mevrouw Deckers is per 1 oktober 2016 na een nieuwe procedure 
van werving en selectie benoemd mevrouw Aukje van Kalsbeek in de functie van voorzitter 
Raad van Bestuur ad interim tot 1 maart 2017 met een optie op verlenging. 
Tijdens de elf vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur werden 
verder onder meer de volgende onderwerpen besproken: 
 Het jaarplan 2016 en de voortgang van de daarin opgenomen activiteiten; 
 De jaarverantwoording 2014, bestaande uit de jaarrekening 2014, inclusief de 

accountantsverklaring, de toelichting op de jaarrekening en het document maatschappelijke 
verantwoording; 

 De begroting 2016 en het jaarplan 2016; 
 De financiële kwartaaloverzichten; 
 De voortgang van de bouw- en ontwikkeltrajecten van Rikkingahof, Sickenga-Oord en De 

Warrenhove; 
 Het plan van aanpak en opzet concept strategisch plan, (Expeditie Kompas); 
 Het voorstel een werkconferentie te houden met alle geledingen; 
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 De stand van zaken betreffende kwaliteit en veiligheid 
 Het plan van aanpak van de Voorzitter van de Raad van Bestuur a.i. om te komen tot een 

strategisch plan, jaarplan 2017 en een lijst met urgente zaken. 
 
Gedurende het verslagjaar werd door de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van 
Toezicht 8 maal overleg gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur. Tijdens deze 
bijeenkomsten werden de vergaderingen van de Raad van Toezicht voorbereid. Daarnaast werd 
de voortgang van lopende zaken besproken en werd van gedachten gewisseld over in de 
toekomst - gelet op het op nationaal en lokaal niveau voorgestane beleid - te ontplooien 
initiatieven. Van het besprokene tijdens de bijeenkomsten werd een verslag gemaakt, dat ter 
beschikking werd gesteld van de overige leden van de Raad van Toezicht. Naast deze 
overlegmomenten heeft er enkele malen tussentijds overleg plaatsgevonden tussen de 
voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en de heer Jager en mevrouw Deckers. 
In 2016 is met geen van de leden van de Raad van Bestuur een functioneringsgesprek 
gehouden wegens de drukke werkzaamheden gepaard gaande met de vervanging van de heer 
Jonkman en het opstellen van het strategisch plan.  
 
In 2011 is besloten om de informatiepositie van de Raad van Toezicht te versterken en een 
actievere rol te spelen bij het verzamelen van informatie ten behoeve van de initiërende, 
adviserende en controlerende rol van de Raad van Toezicht. In dit kader werd door 
vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht - buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur 
– meerdere malen vergaderd met respectievelijk het Managementteam, de Centrale 
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Daarnaast werden een aantal locaties van Zorggroep 
Liante door een delegatie van de Raad van Toezicht bezocht. De resultaten van de bezoeken 
werden - aan de hand van de van deze bezoeken opgemaakte verslagen – teruggekoppeld naar 
de aanwezigen en besproken met de leden van de Raad van Bestuur. 
De heer Rooks is in 2016 aanwezig geweest bij de inhoudelijke voorbespreking van het rapport 
betreffende uitkomsten controle jaarrekening 2015 en de management letter 2016 met de 
accountant EY, conform de afspraak hierover gemaakt in de Raad van Toezicht. 
In het verslagjaar werd door de Raad van Toezicht wegens de drukke werkzaamheden gepaard 
gaande met de vervanging van de heer Jonkman en het opstellen van het strategisch plan het 
eigen functioneren niet geëvalueerd.  
 
Vergoedingen van de leden van de Raad van Toezicht. 
De vergoeding is gebaseerd op het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders 
in Zorginstellingen. Besloten is per 1 juli 2010 de vergoeding vast te stellen op 50% van de 
geadviseerde vergoeding, zulks onder de afspraak, dat met ingang van 1 juli 2011 in een 
periode van vijf jaren via een jaarlijkse verhoging van 10% de vergoeding zal worden gebracht 
op 100% van de door de NVTZ geadviseerde bedragen. 
In 2016 heeft de Raad van Toezicht de WNT klasse-indeling vastgesteld in klasse II. De 
vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht bevindt zich onder het maximaal 
toegestane bedrag van deze klasse en is in 2016 niet aangepast. 

 
In 2016 zijn de volgende vergoedingen betaald: 
De vergoeding over 2016 van de voorzitter was € 9.000, van de vicevoorzitter € 7.500 en van 
de leden € 6.000. Deze vergoedingen zijn exclusief de toerekening van de belastbare 
vergoeding voor het aanhouden van de Bestuurders Aansprakelijkheid Verzekering door 
Zorggroep Liante. Deze vergoeding varieerde van € 287 tot € 314 per persoon. 
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3.4 Bedrijfsvoering 

 

Leden van het management ultimo 2016 

Naam Functie 

A.W. Otter Locatieleider Sinnehiem en Riemsoord  

A. Wennekendonk  Locatieleider De Warrenhove, ’t Suderhiem en De 
Lauwers 

G.G. Meijering Locatieleider Rikkingahof en de Vrijheidshof 

J. Blaauw Locatieleider Sickenga-Oord, Lycklama Stins, 
Krommestede en Lenna 

J. Hes Hoofd bedrijfsbureau 

H. Hamstra Facilitair manager 

 

Op 29 februari 2016 is mevrouw Wennekendonk in dienst getreden als nieuwe locatieleider 
voor de locaties in Drachten als opvolger van de heer Kobes. Op 31 december 2016 heeft de 
heer Otter zijn werkzaamheden als locatieleider van Sinnehiem en Riemsoord beëindigd. Zijn 
taken worden vanaf 1 januari 2017 waargenomen door de heer Blaauw. 

Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur in december een begroting (inclusief investeringen) en een 
jaarplan vast over het eerstvolgende jaar. Beide documenten komen tot stand in overleg met 
het management en worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht, waarna ze worden 
besproken met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. 

De begroting is leidend voor de financiële control cyclus. Maandelijks worden in het bestuur en 
daaropvolgend in het management overzichten besproken met daarin opgenomen de cijfers 
betreffende: 

- Werkelijke personeelskosten en WLz/WMO opbrengsten ten opzichte van begroot 

- Werkelijke productie (intra- en extramuraal) ten opzichte van begroot, zowel in bedragen als 
in aantallen ZZP’s en zorgproducten 

- Werkelijk ingezette formatie ten opzichte van begroot 

- Verzuimcijfers, per maand en 12 maandelijks voortschrijdend 

Per kwartaal wordt een overzicht samengesteld met daarin opgenomen bovengenoemde cijfers 
samen met het exploitatieoverzicht over het betreffende kwartaal. De locatieleiders koppelen 
deze resultaten terug naar de Raad van Bestuur in de vorm van een standaard 
analyseformulier. Per halfjaar wordt een balans met resultatenrekening opgesteld. 

Na afloop van elke maand levert het bedrijfsbureau een controleoverzicht over de productie in 
het kader van de (voormalige) kaderregeling AO/IC.  

In het najaar vindt een interim-controle plaats door de accountant, vanaf het verslagjaar 2011 is 
dat EY. Deze controle spitst zich toe op de AO/IC maatregelen die Zorggroep Liante heeft 
genomen om ‘in control’ te zijn. Deze interim-controle leidt tot een management letter die wordt 
besproken in het bestuur, management en Raad van Toezicht. De bevindingen uit het najaar 
2016 zijn gerapporteerd in december 2016.  

Na afloop van het boekjaar wordt een jaarrekening opgemaakt vergezeld van een 
accountantsverklaring. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht en besproken met het management, de 
Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. 

Het jaarplan is leidend voor de prioriteiten die Zorggroep Liante zich heeft gesteld. Per kwartaal 
vindt monitoring plaats van het jaarplan. 

Naast bovengenoemde documenten wordt jaarlijks een scholingsplan door de Raad van 
Bestuur vastgesteld. Dit scholingsplan komt voort uit een meerjarig scholingsbeleidsplan. In het 
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scholingsbeleid worden de speerpunten vastgelegd, het scholingsjaarplan is de uitwerking per 
jaar. In 2012 is een meerjaren scholingsbeleidsplan opgesteld.  

In 2009 is het besluit genomen het kwaliteitsbeleid te stoelen op PreZo, Prestaties in de Zorg. In 
2011 zijn daartoe audits uitgevoerd die er toe hebben geleid dat voor alle onderzochte 
woonzorgcentra het gouden keurmerk is behaald. In 2016 zijn heraudits uitgevoerd met als 
resultaat dat de gouden keurmerken zijn behouden. Tegelijkertijd heeft de Raad van bestuur 
vastgesteld dat Zorggroep Liante extra inspanningen zal moeten plegen om te kunnen (blijven) 
voldoen aan de kaders van verantwoorde zorg. 

Alle documenten die te maken hebben met de bedrijfsvoering worden vastgelegd in het 
documentbeheer systeem Plancare. Elk document kent een evaluatiedatum. Daarmee is 
verzekerd dat alle in Plancare vastgelegde elementen van de bedrijfsvoering periodiek tegen 
het licht worden gehouden. Vanaf 2012 is het systeem opnieuw opgebouwd en worden alle 
documenten geactualiseerd opgenomen in de nieuwe versie van PlanCare. In 2016 is het 
besluit genomen PlanCare te vervangen door Infoland. In de loop van 2017 wordt deze 
applicatie in gebruik genomen. 

In het kader van compliance, het naleven van wet- en regelgeving, is een beleidsnotitie 
‘Compliance’ vastgesteld in 2011. Deze beleidsnotitie is voornamelijk gericht op naleven van 
het mededingingsrecht zoals dat door de NMa wordt gehandhaafd. In 2013 is de bedrijfscode 
voor mededinging vastgesteld en is een toolbox beschikbaar waarmee medewerkers kunnen 
zien wat de spelregels op het gebied van mededinging zijn als het gaat om samenwerking. 

Bovenstaande opsomming geeft voldoende zekerheid aan de Raad van Bestuur dat eventueel 
optredende zwaktes in de bedrijfsvoering snel worden getraceerd waarna, indien noodzakelijk, 
bijstelling kan plaatsvinden. 
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3.5 Cliëntenraad 

In de statuten is vastgelegd dat Zorggroep Liante naast lokale cliëntenraden een Centrale 
Cliëntenraad kent.  

Leden van de Centrale Cliëntenraad ultimo 2016 

Naam Namens woon(zorg)centrum 

E. de Groot Rikkingahof 

J. Bruinsma Sinnehiem 

B. Sloot Lycklama Stins 

J. Hoornstra Sickenga-Oord 

F. Wouda De Warrenhove en De Lauwers  

A. Spaa  Riemsoord  

M. Elzenaar Krommestede 

 

De Vereniging Bewonersbelangen Lenna (VBL) vertegenwoordigt de belangen van de 
bewoners van Lenna. Zij overlegt – indien noodzakelijk geacht - met de locatieleider van Lenna. 
De VBL is niet vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad. 

De centrale cliëntenraad heeft haar jaarverslag over 2016 zelfstandig verspreid. 
 
 

3.6 Ondernemingsraad 

De Zorggroep Liante heeft één Ondernemingsraad (OR). 

Leden van de Ondernemingsraad ultimo 2016 

Naam Functie  

R. van Solkema Voorzitter 

A. van den Akker Vicevoorzitter 

J. Dillerop Secretaris 

D.J. Brinks Lid 

H. van Buiten Lid 

H. Hut Lid  

R. van der Kloet Lid 

F. de Lange Lid  

P. Meijer Lid  

A. Prinsen Lid  

J. Sloot Lid 

G. Smid Lid  

J. Wind Lid 

 

De Ondernemingsraad heeft haar jaarverslag over 2016 zelfstandig verspreid. 
 

3.7 Vertrouwenspersonen 

Voor alle cliënten zijn mevrouw E. Zijlstra –Smeding en mevrouw S. Kuiper-Miedema werkzaam 
als vertrouwenspersoon.  
Voor medewerkers zijn mevr. T Kuiper en mevr. M.I.S. Dijkstra respectievelijk intern en extern 
vertrouwenspersoon. 
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3.8 Identiteitscommissies 

In 2012 is de discussie over de positie van identiteitscommissies binnen Zorggroep Liante 
afgerond. Identiteitscommissies hebben niet langer een verplichtend karakter en de invloed van 
identiteitscommissie op de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht is niet meer 
aanwezig. De statuten van Zorggroep Liante en de reglementen dan de identiteitscommissies 
zijn hier op aangepast. Er zijn ultimo 2016 identiteitscommissies actief voor de woonzorgcentra 
Sinnehiem, Lycklama Stins en Sickenga-Oord.  

3.9 Vrijwilligers 

Zorggroep Liante is trots op haar ruim 650 vrijwilligers die op allerlei zeer nuttige gebieden voor 
de cliënten ondersteuning verlenen. De bijdrage van hen is onmisbaar voor de bewoners en de 
cliënten van Tafeltje Dekje (uitbrengmaaltijden). Zij werken onder anderen mee aan de 
volgende activiteiten binnen de stichting: 

- Ondersteuning van identiteitsgebonden activiteiten 
- Externe warme maaltijdvoorziening 
- Sociale en culturele activiteiten 
- Realiseren van huiskranten 
- Bestuurswerk voor steunstichtingen, cliëntenraden en identiteitscommissies 
- Ondersteuning bij dagverzorging en dagopvang 
- Bezoek bij individuele bewoners 
- Begeleiding bij ziekenhuisbezoek van cliënten 
- Bijhouden van de lokale kabelkranten  
- Ondersteuning van diverse overige diensten en festiviteiten 

In 2010 is het vrijwilligersbeleid vastgesteld. De uitvoering ervan met het benoemen van 
vrijwilligerscoördinatoren per locatie en het onderbrengen van de centrale coördinatie bij 
P&O heeft in 2011 plaatsgevonden.  

Met elke vrijwilliger wordt een overeenkomst opgesteld waarin rechten en plichten zijn 
vastgelegd. Voor alle vrijwilligers is een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten.  

Als een vrijwilliger gedurende 12½ jaar of 25 jaar zich heeft ingezet voor de stichting dan 
wordt daar aandacht aan geschonken bij het woon(zorg)centrum waar de vrijwilliger aan 
verbonden is en de vrijwilliger wordt beloond met een passend cadeau. 

In 2012 is een enquête gehouden naar de tevredenheid van vrijwilligers. Op een schaal van 
1 t/m 5 gaven de vrijwilligers het cijfer 4.14, volgens de onderzoekers een relatief hoog 
cijfer. De resultaten van deze enquête zijn per locatie verwerkt door de lokale 
vrijwilligerscoördinatoren. 
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4 Beleid, inspanningen en prestaties 

 

 

4.1 Meerjarenbeleid  

 

In 2010 is binnen het management en Raad van Toezicht uitvoerig gesproken over doelstelling, 
missie en visie voor Zorggroep Liante. Als nieuwe visie is voorgelegd ‘Mensen een inspirerende 
en uitdagende omgeving bieden’.  

Uit die discussies is het volgende vastgesteld over de lange termijn strategie van Zorggroep 
Liante. 

- Ouderen moeten de regie over hun leven zo lang mogelijk kunnen behouden. Zorg, 
welzijnsdiensten en overige ondersteuning moeten de woonfunctie ondersteunen en mogen 
niet leidend zijn. 

- Zorggroep Liante streeft naar het bieden van ouderenzorg in zoveel mogelijk woonkernen in 
Smallingerland en de Stellingwerven. Daarbij is een minimum schaalgrootte van belang om 
een vestiging rendabel te houden. 

- De intramurale capaciteit dient in stand te blijven. Deze capaciteit is nodig om 24-uurs zorg 
in nabijgelegen wooncentra te waarborgen. 

- Het verlenen van extramurale zorg in de nabijheid van woonzorgcentra dient waar mogelijk 
en haalbaar jaarlijks te groeien. 

- Het leveren van warme maaltijden aan ouderen vanuit de keukens van Zorggroep Liante 
blijft in stand. 

In 2012 en 2013 zijn symposia gehouden met (o.a. vertegenwoordigers van) alle interne 
geledingen van Zorggroep Liante om te spreken over de nieuwe strategie en het verdienmodel. 
De uitkomsten van deze bijeenkomsten hebben in 2014 geleid tot vaststelling van de visie- en 
structuurnotitie Zorggroep Liante. De implementatie van deze notitie is 2015 niet doorgezet. In 
overleg met de Raad van Toezicht en het Management Team heeft de Raad van Bestuur 
ervoor gekozen een start te maken met de evaluatie van het ondernemingsplan van Zorggroep 
Liante.  

Zoals reeds verwoord in hoofdstuk 3 is in maart 2016 een bestuurder a.i. aangetrokken, 
vanwege de afwezigheid wegens ziekte van de voorzitter van de Raad van Bestuur, met als 
opdracht het opstellen van een gedragen strategisch plan (Expeditie Kompas) voor Zorggroep 
Liante. Ondanks de forse inspanning van allen die betrokken waren bij dit proces is het niet 
gelukt deze opdracht te voltooien binnen de gestelde benoemingsperiode.  

Per 1 oktober 2016 is de voorzitter van de Raad van Bestuur a.i. gestart met een aangepaste 
opdracht. In 2016 is een plan van aanpak gepresenteerd voor het tot stand komen van een 
strategisch plan, het jaarplan 2017 en de aanpak van diverse urgente zaken. Het ziet er naar uit 
dat in het voorjaar van 2017 er een gedragen strategisch plan aanwezig is waarmee Zorggroep 
Liante de toekomst (weer) met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. 

 

4.2 Algemeen beleid 

 

In 2016 is het kader van de lange termijn strategie zijn alle relevante gegevens over cliënten die 
zorg ontvangen van Zorggroep Liante in het elektronisch cliënten dossier van Nedap (ECD) 
ingevoerd. 
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4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid  

 

Zorggroep Liante hanteert als kwaliteitszorg model PreZo, het kwaliteitssysteem voor de sector 
Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis, ontwikkeld door Stichting Perspekt in opdracht van ActiZ.  
De naam PreZo is een samenvoeging van PREstaties en ZOrg. PreZo is gebaseerd op de 
normen voor Verantwoorde zorg en biedt concrete handvatten om op deze normen te sturen. 
Centraal staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt.  Het 
model onderscheidt zich van andere systemen door niet de structuur en de processen, maar de 
uitkomsten leidend te laten zijn. 
Met de term algemeen kwaliteitsbeleid wordt gedoeld op beleid dat de gehele organisatie betreft 
dus niet specifiek beleid dat gericht is op cliënten of medewerkers maar het geheel van: 
* het gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem 
* kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging 
* kwaliteit gebouwen 
* brandveiligheid.  
 
In maart 2016 zijn de “Domeinen” en “Pijlers” van het PREZO Keurmerk succesvol getoetst.  
In het verslagjaar is gestart met de implementatie van een nieuw Kwaliteitshandboek en 
verbeteringen van de evaluatiecyclus van de documentatie. Verder is gestart met voorbereiding 
op het werken met de Balanced Scorecard en verbetering van de Planning- & control cyclus. De 
uitvraag van de risico-indicatoren van de IGZ over verslagjaar 2015 is hiervoor mede aanleiding 
geweest.  
 
Het keurmerk van Veiligvoedsel.nl is in het verslagjaar van toepassing op de keukens en 
overige organisatieonderdelen die met voeding te maken hebben in de locaties Rikkingahof, 
Sinnehiem, Riemsoord, De Warrenhove, Lycklama Stins, Krommestede en Sickenga-Oord. Dit 
houdt in dat daar gewerkt wordt binnen de normen van HACCP, een norm voor veilig werken 
met voedselbereiding en – verstrekking.  
 
Door de Voorzitter van de Raad van Bestuur a.i. is een scan uitgevoerd betreffende alle 
relevante aspecten van het gevoerde kwaliteitsbeleid. Uit die scan is gebleken dat een aantal 
aspecten op korte termijn extra aandacht nodig hebben om te kunnen voldoen aan de normen 
voor verantwoorde zorg. 
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4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten  

 

4.4.1 Kwaliteit van zorg VVT: verantwoorde zorg 

 
In het najaar van 2016 is een Cliëntervaringsmeting afgenomen (“CQ-meting”). Resultaten zijn 
in januari 2017 bekend worden en opgepakt in overleg met de cliëntenraden. De meldingen 
incidenten cliënten (MIC) in de lokale MIC commissies besproken.  
 
Er is ten opzichte van verslagjaar 2015 een algemeen stijgende lijn geconstateerd in de 
gemelde aantallen incidenten. Onder meer heeft het werken met het ECD een laagdrempelig 
effect gehad op het melden van incidenten. In het verslagjaar is gestart met vernieuwing van de 
Centrale MIC commissie. Verbetering van de adviezen over trends en preventieve maatregelen 
wordt beoogd met een meer multidisciplinaire samenstelling van de commissie.  
 
In 2016 heeft een valincident geleid tot het overlijden van een cliënt. Het incident is conform de 
regelgeving gemeld aan de inspectie. Er is een Prisma analyse uitgevoerd onder leiding van de 
kwaliteitsfunctionaris van ZZWD. De uitkomsten van deze analysen zijn verstrekt aan de IGZ en 
hebben intern geleid tot het aanscherpen van enkele werkprocedures. De Inspectie 
Gezondheids Zorg heeft na ontvangst van de analyse het dossier gesloten. 
 
 

4.4.2 Klachten  

De Zorggroep Liante kent een klachtenreglement. De procedure voor het indienen van een 
klacht is in hoofdlijnen als volgt. 
De cliënt of diens vertegenwoordiger dient de klacht eerst te bespreken met de direct betrokken 
medewerker, of diens leidinggevende, de directie of een lid van de cliëntenraad. 
Is de klager niet tevreden na dit gesprek dan kan een klacht worden ingediend bij de 
onafhankelijke klachtencommissie. Binnen een week na het indienen van de klacht ontvangt de 
klager een bevestiging van ontvangst.  
De klachtencommissie bespreekt de klacht, hoort de betrokken personen en doet binnen twee 
maanden na ontvangst van de klacht uitspraak. Deze uitspraak wordt gericht aan de klager, de 
betrokken medewerker(s) en de directie van Zorggroep Liante. Aan de hand van de uitspraak 
bepaalt de directie haar standpunt ten aanzien van de klacht en maakt dit standpunt bekend 
aan de klachtencommissie en de betrokken personen. Indien het standpunt tot maatregelen 
leidt worden deze tegelijkertijd bekend gemaakt. 
Is de klager nog niet tevreden met deze behandeling dan staat de weg open naar de provinciale 
klachtencommissie.  
Vanaf medio 2014 is de bovengenoemde klachtenregeling ook van toepassing voor 
medewerkers. 
 
De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) vereist een klachtenfunctionaris vanaf 
1 januari 2017. In het verslagjaar is opvolging van deze vereiste voorbereid.  

 
Leden klachtencommissie ultimo 2016 

Naam Functie  Voorgedragen door  

A. Rijpkema Voorzitter Onafhankelijk 

D. van der Weerd Lid  Cliëntenraad  

G. de Vos Lid  Ondernemingsraad 

 

In 2016 is geen formele klacht ingediend bij de klachtencommissie.  
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4.4.3 Toegankelijkheid 

 

Zorggroep Liante heeft haar centraal kantoor in Oosterwolde op de 2
e
 verdieping van het 

GezondheidsCentrum Oosterwolde. Het kantoor is open tijdens kantooruren. Alle 
telefoonoproepen komen binnen bij het centrale kantoor of de recepties van De Warrenhove en 
Lenna. Tijdens kantooruren beantwoordt de telefoniste de gesprekken, buiten kantooruren 
worden de oproepen doorgeschakeld naar de woonzorgcentra waar 24 uur per dag een 
medewerker de oproepen beantwoordt. 

Het zorgbemiddelingsbureau zetelt in het centrale kantoor in Oosterwolde. Zij ontvangt digitaal 
alle indicaties vanuit het zorgkantoor Friesland. Binnen de geldende normtijd (Treeknorm) wordt 
actie ondernomen naar de cliënt. 

Voor intramurale zorg gelden soms wachtlijsten, afhankelijk van het gekozen woonzorgcentrum. 
Indien een nieuwe cliënt moet wachten wordt actief gezocht naar een oplossing voor de periode 
totdat in het gewenste woonzorgcentrum ruimte beschikbaar is. 

Extramurale zorg (wijkverpleging) wordt direct ingezet zodra een indicatie is ontvangen. In geval 
van spoedeisendheid wordt als extra service zorg verleend voordat de indicatie is afgegeven. 
Cliënten met een zorg garantie overeenkomst kunnen 24 uur per dag een beroep doen op 
Zorggroep Liante in geval van calamiteiten. 

Bovenstaande directe inzet van zorg en dienstverlening is mogelijk omdat in alle 
woonzorgcentra 24 uur per dag gekwalificeerde medewerkers aanwezig zijn. 

Informatie over Zorggroep Liante is beschikbaar op www.liante.nl.  

 

4.4.4 Veiligheid  

 

Veiligheid krijgt binnen Zorggroep Liante op de door ActiZ geadviseerde wijze aandacht, 
verdeeld over zorg, werk, gebouwen en bedrijfsvoering. Voor elk aandachtsveld is een 
verantwoordelijke benoemd. 

Elk woonzorgcentrum en wooncentrum beschikt over een gebruiksvergunning of 
omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Periodiek controleert de brandweer of wordt voldaan 
aan de voorwaarden die bij deze vergunning horen. 

Alle woonzorgcentra, 't Suderhiem en Krommestede beschikken over een noodplan en een 
evacuatieplan. Deze plannen beschrijven de procedures die moeten worden gevolgd als zich 
een calamiteit voordoet. Voor Lenna is het noodplan opgesteld in samenwerking met de 
hotelier.  

Eenmaal per jaar worden alle bewoners van de woonzorgcentra en wooncentra geïnstrueerd 
over de procedures die gelden bij brandalarmering. Alle medewerkers dienen eenmaal per jaar 
een instructie bij te wonen over de werking van de brandmeldinstallatie en de bijbehorende 
procedures. 

Bij Zorggroep Liante bezitten ultimo 2016 ca. 200 medewerkers een BHV diploma (2015: 200). 
De stijging is het gevolg van het beleid om 24 uur per dag BHV dekking te realiseren in de 
woonzorgcentra. Jaarlijks doen alle BHV’ers mee aan een herhalingscursus en eenmaal per 
jaar oefenen de BHV’ers in hun eigen woonzorgcentrum met begeleiding van een extern 
adviesbureau. Verder wordt voor alle woonzorgcentra eenmaal per jaar een oefening voor 
BHV’ers samen met de lokale brandweer uitgevoerd. In elke locatie is een 
preventiemedewerker aangesteld. 

In elk woonzorgcentrum is een medewerker van de technische dienst aanwezig die 
gekwalificeerd is voor handhaving van de NEN 3140 norm voor elektra. Alle technische 
medewerkers beschikken over een liftcertificaat, certificaat opgeleid persoon en VCA. 
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Het transfermateriaal wordt jaarlijks gecontroleerd op de goede werking door een 
gecertificeerde onderneming. 

Elk woonzorgcentrum beschikt over een legionella beheersplan. Tweemaal per jaar vindt 
controle plaats door een gecertificeerde onderneming op het aanwezig zijn van 
legionellabacteriën. 

 

4.4.5 ICT beleid 

 

Zorggroep Liante kent een automatiseringscommissie waarin zowel het ICT beleid als de 
toepassing en uitvoering van dit beleid worden besproken. De commissie bestaat uit alle 
applicatiebeheerders, de systeembeheerders, de facilitair manager, de kwaliteitscoördinator en de 
directie. 

In 2015 is een geheel nieuw ICT beleidsplan opgesteld voor de periode 2015-2019 daarbij 
ondersteund door Qwstion. Aanleiding voor het opstellen hiervan zijn o.a. wijzigingen in wet- en 
regelgeving (bv de meldplicht datalekken en aanpassingen in de norm NEN 7510) en 
aanbevelingen uit de ICT audit uitgevoerd door accountant EY. Uitrol van de acties uit dit 
beleidsplan volgen in de planperiode. 

De norm NEN 7510 gaat over informatiebeveiliging binnen de zorgsector. Onder 
informatiebeveiliging in de zorg wordt verstaan: het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit 
en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen 
bieden. Naast het borgen van deze kwaliteitscriteria vereist deze norm ook dat de 
informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden 
gesproken over adequate informatiebeveiliging. 
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4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 

 

4.5.1 Personeelsbeleid 

 
Zorggroep Liante heeft voor scholing van medewerkers een scholingsplan. In 2012 is het 
scholingsplan 2013-2017 vastgesteld. Het scholingsplan bevat een aantal speerpunten dat in 
de jaarlijks vast te stellen scholingsjaarplannen wordt uitgewerkt. 

Het scholingsjaarplan 2016 bevat de volgende speerpunten: 

 Aanbieden van de training agressie 

 Aanbieden van de opleiding maatschappelijk verzorgende niveau 3 

 E-learning programma ‘U woont nu hier’ 

 Aanvragen uit WLZ  
 Zorgvisie 

 Moreelberaad 

 werken met act. plannen 

 incontinentie 

 mondzorg 

 wondzorg 

 dementie 

 medicatieveiligheid 
 

Verloop personeel 

Verloop personeel Aantal 
personeelsleden 

Aantal 
fte 

Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 145 17,14 

Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 169 28,67 

 
Daarnaast is de formatie toegenomen omdat een aantal medewerkers meer uren heeft 
gekregen binnen hun contracten en een aantal stagiaires via de inzet intensiveringsmiddelen 
een leer/arbeidsovereenkomst aangeboden hebben gekregen. 

Ziekteverzuim medewerkers exclusief zwangerschap, bron Vernet. 

Personeelsformatie  2016 2015 

Verzuim % totaal personeel in loondienst  5,3 6,3 

 
Het verzuim is in het verslagjaar afgenomen. In het verslagjaar is het verzuimbeleid 
geëvalueerd maar nog niet opnieuw vastgesteld.  

 
Vacatures  

Vacatures Totaal aantal 
vacatures per einde 
verslagjaar van het 

verslagjaar 

Aantal moeilijk 
vervulbare vacatures 
per einde verslagjaar 
van het verslagjaar 

Totaal personeel 4 0 

Personeel met cliëntgebonden 
functies 

4 0 

 

 
Voor naleving van de Arbo-wet kent Zorggroep Liante een ARBOteam. In het verslagjaar is het 
ARBO handboek in concept besproken. Er zijn per woonzorgcentrum preventiemedewerkers 
aanwezig die toezicht houden op zaken betreffende ARBO in het algemeen.   
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Leden van het ARBOteam ultimo 2016 

Naam Functie Locatie/namens  

G. Jager Directeur/bestuurder Centraal kantoor 

C. van Asperen P&O adviseur Centraal kantoor 

H. Hamstra Facilitair manager Centraal kantoor 

A. Otter locatieleider Locatieleiders   

H. Hut Verzorgende IG OR 

R. Veen Preventiemedewerker  De Warrenhove  

 

4.5.2 Kwaliteit van het werk  

 
In 2014 is een medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd in samenhang met deelname 
aan het benchmarkonderzoek van ActiZ. Als gemiddeld cijfer voor tevredenheid inzake 
werkbeleving werd door de medewerkers 7,6 gegeven (in 2011 was dit 7,4). In 2016 is geen 
onderzoek uitgevoerd. 
 

 

4.6 Samenleving  

 
4.6.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

 

De Raad van Bestuur van Zorggroep Liante heeft in 2013 als doelstellingen met betrekking tot 
maatschappelijk verantwoord ondernemen geformuleerd te willen komen tot beleid op het 
gebied van MVO. In 2014 is hiervoor nulmeting uitgevoerd. MVO-beleid is ontwikkeld in 2015 
en vastgesteld in 2016, inclusief het ondertekenen van de zelfverklaring ISO 26000. De 
inbedding van Zorggroep Liante vindt met name op lokaal niveau plaats.  

De thema’s waar in 2016 aan is gewerkt zijn energiebesparing en duurzame inzetbaarheid. De 
website van Zorggroep Liante heeft specifieke aandacht voor MVO onder het tabblad 
‘duurzaam Liante’. 

Identiteitscommissies bewaken, voor zover aanwezig, de lokale identiteit van de 
woonzorgcentra. De leden zijn bekend binnen de gemeenschap. Er vindt regelmatig overleg 
plaats tussen de identiteitscommissies en de locatieleiders.  

De Raad van Bestuur overlegt waar mogelijk structureel met leden van de gemeentebesturen in 
het werkgebied over actuele zaken op het gebied van zorg en dienstverlening. Lokale 
geworteldheid is van toenemend belang nu de gemeente uitvoering geeft aan de WMO.  

 
4.6.2 Milieubeleid 

 
Binnen alle locaties wordt afval zoveel mogelijk gescheiden aangeleverd aan diverse 
afvalondernemingen.  
 

4.6.3 Energiebeleid 

Voor de locaties Lycklama Stins en Sickenga-Oord zijn energie prestatie adviezen uitgebracht, 
op basis van een dwingend verzoek hiertoe van de gemeente Weststellingwerf. In deze 
rapporten zijn geen maatregelen benoemd welke binnen een termijn van 5 jaar terug te 
verdienen zijn.  

Voor nieuwe locaties geldt dat installaties energiezuinig moeten zijn. Zo zijn de locaties 
Riemsoord en Sinnehiem uitgevoerd met een warmte-koude opslag voorziening waarmee 
verwarming en koeling is gewaarborgd met minimaal energieverbruik. De Lauwers is beter 
geïsoleerd dan de bouwnormen vereisten. 
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In 2016 is opdracht gegeven tot het uitvoeren van (wettelijk verplichte) energie-audits voor alle 
woonzorgcentra.  

 

4.7 Financieel beleid 

 
Resultaatratio 

Resultaatratio  2016 2015 

Resultaatratio: (resultaat / totale opbrengsten) 4,87% 1,25% 

Resultaat boekjaar 1.460.258 354.428 

Totale opbrengsten boekjaar 29.960.782 28.437.677 

 

Liquiditeit 

Liquiditeit 2016 2015 

Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden)  206,44% 178,46% 

Vlottende activa 9.644.759 7.333.648 

Vlottende activa (exclusief liquide middelen) 3.236.375 1.030.898 

Totaal liquide middelen 6.408.384 6.302.750 

Totaal kortlopende schulden 4.671.929 4.109.372 

 

Solvabiliteit 

Solvabiliteit 2016 2015 

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 60,47% 52,66% 

Totaal eigen vermogen 11.059.837 9.599.579 

Balanstotaal 18.288.308 18.228.099 

Solvabiliteit (tot. eigen vermogen / totaal opbrengsten) 36,91% 33,76% 

Totaal opbrengsten 29.960.782 28.437.677 

Totaal langlopende schulden kredietinstellingen 0 0 

Totaal langlopende schulden huur gebouwen 2.400.401 4.408.955 

 

 
(Bron: jaarrekening Zorggroep Liante 2016) 
 
Het financieel resultaat over 2016 is fors positief, ondanks een moeilijk sluitend te krijgen 
begroting over 2016. Er zijn twee specifieke redenen aan te wijzen voor dit hoge resultaat ten 
opzichte van de verwachting hierover: 
1. Er was gerekend op transitiekosten gepaard gaand met uitvoering van het strategisch plan. 

Aangezien het strategisch plan in 2016 niet is vastgesteld, zijn deze kosten niet gemaakt in 
2016 maar zullen naar verwachting drukken op de exploitatie 2017. 

2. De omzet WLz, ZVW en WMO was ca. € 2.000.000 hoger dan begroot. De personele 
kosten zijn wel fors gestegen t.o.v. begroot, maar de overige kosten zijn juist fors lager dan 
begroot. 

 
In de jaarrekening is de reserve ‘transitie’gevormd van € 800.000 waaruit de voor 2017 begrote 
transitiekosten kunnen worden betaald. Het bleek niet mogelijk een voorziening voor deze 
kosten te vormen. 
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Bijlage: lijst van gebruikte afkortingen 
 

Afkorting  Voluit 

  

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling 

AO/IC Administratieve Organisatie/Interne Controle 

ARBO ArbeidsOmstandigheden wet 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BBL Beroeps Begeleidende Leerweg 

BHV BedrijfsHulpVerlening 

CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg 

CQI Consumer Quality Index 

ECD Elektronisch Cliënten Dossier 

FTE Fulltime Equivalent 

GGZ Geestelijke GezondheidsZorg 

GVP Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie 

HACCP Hazard Analysis Critical Control Points 

ICT Informatie- en Communicatie Technologie 

IG Individuele Gezondheidszorg 

MIC Melding Incident Cliënt 

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

NEN NEderlandse norm 

NHC Normatieve Huisvestings Component 

NZa Nederlandse Zorgautoriteit 

OR OndernemingsRaad 

PGB PersoonsGebonden Budget 

P&O Personeel & Organisatie 

PR Public Relations 

PreZo Prestaties in de zorg 

SWOT Sterkte-zwakte analyse 

VBL Vereniging Bewonersbelangen Lenna 

VCA Veiligheid Gezondheid Milieu Checklist Aannemers 

VPT Volledig Pakket Thuis 

VVT Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WKKGZ Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg 

WLZ Wet Langdurige Zorg 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WNT Wet Normering Topinkomens 

WTZi Wet Toelating Zorginstellingen 

ZI Zorg Inhoudelijke Indicatoren 

ZVW ZorgVerzekeringsWet 

ZZP ZorgZwaarte Pakket 

 
 
  
 


