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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van onze Zorggroep Liante. Samen met de jaarrekening 

en de controleverklaring laten wij aan de betrokken instanties, stakeholders en de 

samenleving transparant zien hoe wij als Zorggroep Liante in 2018 hebben gepresteerd. 

 

Niet alleen voor externe partijen, maar ook voor onze medewerkers of potentiële 

medewerkers bevat het jaarverslag een goed beeld van het reilen en zeilen van de 

organisatie in 2018. Aan de orde komen onze beleidsmatige inspanningen, financiële, 

personele en bedrijfsvoeringszaken en het werk van onze cliëntenraden, van de OR en 

van de Raad van Toezicht.
1
 

 

In het hoofdstuk over het beleid beschrijven we de verschillende uitdagingen die wij in 

2018 hebben opgepakt. De financiële ontwikkeling bleek in de loop van 2018 zodanig dat 

ombuigingen in 2019 noodzakelijk zijn om de toekomstbestendigheid van te versterken. 

Ons vastgoed is nog voor een te groot deel gebaseerd op inmiddels verouderde 

verzorgingshuisconcepten, waardoor we inmiddels teveel collectieve ruimtes hebben die 

niet passen, ook financieel niet, bij moderne verpleeghuiszorg. Tevens bleek uit 

vergelijkende gegevens met andere zorgaanbieders dat de verhouding tussen de 

feitelijke zorgzwaarte en de indicaties verstoord was geraakt en gekwalificeerd 

zorgpersoneel zich onvoldoende op hun kerntaken kon focussen.   

 

De toegenomen zorgzwaarte vraagt om verdere investeringen in kwalitatief goede zorg 

en ondersteuning, met het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de zorgbrede 

Governancecode als kaders. Onze visie is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van 

leven van onze cliënten en bewoners, en daartoe willen wij hen liefdevolle zorg en 

ondersteuning bieden. Op het vlak van zorg en welzijn zijn in 2018 met veel 

enthousiasme verbeterslagen aangebracht en is er op twee locaties succesvol 

geëxperimenteerd met kleinschalige dienstverleningsconcepten die passen bij bewoners 

met een duidelijk hogere zorgzwaarte. Liantebreed zijn ondersteunende activiteiten die 

wij niet beschouwen als kernonderdelen van onze zorg- en welzijnsprofessionaliteit op 

een andere leest geschoeid. Zo wordt het wassen van kleding en het schoonmaken van 

appartementen inmiddels verzorgd door daartoe gespecialiseerde bedrijven. 

 

Ik ben mij er terdege van bewust dat deze veranderingen onzekerheid bij onze 

medewerkers en deels ook bij onze bewoners hebben veroorzaakt. Tegelijkertijd heb ik 

in 2018 ook gezien met hoeveel betrokkenheid en enthousiasme onze medewerkers zich 

hebben ingespannen voor onze bewoners en cliënten. De waardering daarvoor blijkt uit 

de positieve cliënttevredenheidsonderzoeken. Graag sluit ik mij aan bij deze waardering 

en wil ik alle medewerkers, vrijwilligers, leden van de RvT, OR en de leden van onze 

cliëntenraden van harte danken voor hun inspanningen in 2018. 

   

Anneke Groenenberg, 

                                                   
1
 Voor de goede orde: de jaarrekening en de controleverklaring zijn aparte documenten maar maken onderdeel uit van de 

totale jaarverantwoording. Volgens de huidige regelgeving ( zie jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2018-2019, VWS 
2017) hoeft Zorggroep Liante geen apart bestuursverslag of maatschappelijk verslag aan te leveren aan het CIBG, de 
uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die transparante en betrouwbare data en 
informatie in zorg en welzijn verzamelt. Naast het digitaal leveren van de verplichte gegevens zullen wij ook dit jaarverslag 
voor een maximale transparantie aanleveren aan het CIBG en uiteraard publiceren op onze website.  
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1. Profiel van de organisatie 
 

Structuur van de organisatie 

 

Zorggroep Liante is een stichting. Zij werkt met zeven woonzorgcentra in de gemeenten 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland.  

 

De stichting kent een éénhoofdige Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht, 

Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en zes lokale cliëntenraden. 

 

De organisatieopbouw wordt weergegeven in de bijlage. In de loop van 2018 zijn 

aanpassingen voorbereid en per 1 januari 2019 geïmplementeerd. Hoofdpunten hierbij 

zijn: 

 Vermindering van het aantal managers van drie naar twee 

 Aanstelling leidinggevenden Zorg en Dienstverlening voor de locaties én een 

leidinggevende voor ZorgThuis (extramurale zorg) 

 

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 voornamelijk wooncomplexen 

in de nabijheid van de woonzorgcentra en wordt er dagopvang en dagverzorging 

aangeboden. Veel ouderen in de directe omgeving van de woonzorgcentra hebben een 

overeenkomst voor zorgalarmering met Zorggroep Liante afgesloten waarmee ze in 

acute situaties een beroep kunnen doen op de medewerkers van Zorggroep Liante. 

De drie keukens produceren naast maaltijden voor intramurale cliënten ook warme 

maaltijden voor zelfstandig wonende ouderen. De meeste woonzorgcentra kennen een 

restaurant(functie). 

Een aantal woonzorgcentra biedt zaalruimte met bijbehorende catering en 

dienstverlening voor groepen en organisaties aan die zich in de nabijheid van deze 

centra bevinden. 

 

Cliënten, capaciteit, productie, personeel in opbrengsten 

De toegekende intramurale WTZi capaciteit bedraagt 435 plaatsen. De verdeling over de 

woonzorglocaties zijn als volgt: 

 

Woonzorgcentrum Plaats Aantal 

plaatsen WLZ 

Eigenaar 

Sinnehiem Haulerwijk 73 Habion Utrecht 

Lycklama Stins Wolvega 53 Woningstichting 

Weststellingwerf 

 

Rikkingahof Oosterwolde 73* Actium, Assen 

Sickenga-Oord Wolvega 65 Estea, Rotterdam 

De Warrenhove Drachten 126 Zorggroep  Liante 

Riemsoord Appelscha 31 Actium, Assen 

De Lauwers Drachten 14 Accolade, 

Heerenveen 

Totaal WLZ  435  
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Beschermd wonen    

De Lauwers Drachten 10 Accolade, 

Heerenveen 

    

*het huidig tijdelijk complex heeft 31 appartementen. 

 

 

Samenvattend overzicht kerngegevens Zorggroep  Liante 

Hieronder een tabel met daarin de belangrijkste kerngegevens van onze Zorggroep
2
.  

. 

Cliënten 2018 2017 

Aantal intramurale cliënten per 31-12 (incl. beschermd 

wonen) 

383 385 

Aantal cliënten dagactiviteiten per 31-12   47   46 

Aantal cliënten volledig pakket thuis (vpt) per 31-12      1     1 

Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten en 

HV 

 233 238 

   

Productie   

Aantal intramurale dagen WLZ 133.884 141.757 

Aantal intramurale dagen WMO     5.693     5.240 

Aantal dagen eerstelijns verblijf     1.955     1.690 

Aantal dagdelen dagactiviteiten     9.865 

 

    8.245 

Aantal uren extramurale productie excl. huishoudelijke 

verzorging 

  61.774   70.443 

Aantal uren huishoudelijke verzorging   14.803   14.513 

   

Personeel   

Aantal fte medewerkers in loondienst ultimo verslagjaar 

inclusief stagiaires 

       445        446 

   

Bedrijfsopbrengsten x € 

1.000 

x € 

1.000 

Totaal bedrijfsopbrengsten 29.024 30.542 

Waarvan wettelijk budget WLZ  22.314 22.863 

Waarvan wijkverpleging    2.793   3.129 

Waarvan WMO    1.567   1.411 

Waarvan eerste lijnverblijf       286      274 

Waarvan overige zorgprestaties       139      110 

Waarvan subsidies       241          656 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten    1.684    2.099 

 

 

Samenwerkingsrelaties 

Zorggroep Liante staat midden in de samenleving en kiest voor de realisatie van haar 

doelstellingen voor de samenwerking met anderen, zowel binnen als buiten de eigen 

sector. Hieronder ziet u de belangrijkste relaties die wij hiervoor hebben ontwikkeld. 

 

Gemeenten 

Met de gemeente Smallingerland heeft in 2018 structureel overleg plaatsgevonden, 

voornamelijk over de WMO en over de plannen van Zorggroep Liante met haar 

woonzorgcentra  in Drachten. Het aanbestedingstraject van de gemeente Smallingerland 

                                                   
2
 Deze zijn ontleend aan onze jaarrekening 
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voor de WMO heeft in 2018 plaatsgevonden en is in maart 2018 afgerond met de 

ondertekening van een overeenkomst. Deze overeenkomst loopt tot 2022.  

In Ooststellingwerf en Weststellingwerf lopen de overeenkomsten inzake de WMO, via 

het OWO overleg, nog tot 2020. 

De gemeente Leeuwarden is voor Zorggroep Liante de contractpartij voor beschermd 

wonen. In 2018 is een overeenkomst afgesloten. 

 

Zorgkantoor 

Zorggroep Liante is werkzaam in de zorgkantoorregio Friesland. Er vindt regelmatig 

overleg en afstemming plaats met het zorgkantoor, onder meer over de 

productieplafonds en over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.  

Op uitnodiging van het Zorgkantoor Friesland is Zorggroep Liante met 12 andere 

ouderenzorgorganisaties deel gaan nemen aan het traject regionale aanpak 

Kwaliteitskader & Arbeidsmarkt in Friesland. De intentieverklaring voor het Regionaal 

convenant Friesland, Thuis in het Verpleeghuis is op 6 november 2018 ondertekend. 

Hiermee wordt invulling gegeven aan de extra middelen die de overheid beschikbaar 

heeft gesteld om de verpleeghuiszorg op regionaal niveau te verbeteren. Van de 

landelijk € 50 miljoen ontwikkelbudget is er voor Friesland 2 miljoen beschikbaar. De 

organisaties gaan aan de slag met overstijgende projecten over kwaliteit, innovatie en 

technologie. Ze bundelen hiermee de krachten om de grote uitdagingen op het gebied 

van de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden. De maatregelen zijn bedoeld om de 

zorg zoals die nu wordt geboden in de verpleeghuizen structureel te verbeteren zodat er 

meer tijd en aandacht komt voor bewoners van verpleeghuizen. Samen met 

ZuidOostZorg is Zorggroep Liante actief in de stuurgroep Project Nieuw Medisch 

perspectief op medische zorg en behandeling. 

 

Zorgverzekeraars 

Zorggroep Liante heeft voor de levering van wijkverpleging te maken met diverse 

zorgverzekeraars, waarvan De Friesland de belangrijkste is. Met deze verzekeraar vindt 

enkele malen per jaar overleg plaats over omzetplafonds, gemiddelde kosten per 

verzekerde en zorginhoudelijke zaken. 

 

Zorgaanbieders 

Geriatrisch Netwerk in Smallingerland 

Zorggroep Liante neemt deel aan het Geriatrisch Netwerk in Smallingerland, waarin 

vertegenwoordigd zijn de gemeente, andere zorgaanbieders en huisartsen om af te 

stemmen en de samenwerking te verbeteren t.b.v. kwetsbare ouderen in de regio. 

 

Huisartsen 

De medische zorg voor de bewoners van onze zorgcentra wordt geleverd door de eigen 

huisarts van de bewoners/cliënten. Waar meer expertise nodig is wordt, in afstemming 

met de wijkverpleegkundige en de huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een 

psycholoog of een professional met een andere expertise ingeschakeld. Zorggroep 

Liante heeft de samenwerking met deze zorgpartners vastgelegd in overeenkomsten. 

 

Thuiszorg De Friese Wouden 

Thuiszorg De Friese Wouden (Drachten) levert de verpleegkundige achterwacht op een 

aantal locaties van Zorggroep  Liante. Ook deze samenwerking is vastgelegd in een 

overeenkomst. 

Overige collega zorgaanbieders waarmee wordt overlegd op het gebied van zorg- en 

dienstverlening zijn Buurtzorg, Ouderenpsychiatrie Friesland en GGZ Friesland. 
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Waardigheid en Trots, bekostiging Specialist ouderengeneeskunde 

Zorggroep Liante heeft meegedaan aan het landelijk project ‘bekostiging Specialist 

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn’ (onderdeel van “Waardigheid en Trots”) met als 

uitgangspunt dat de huisarts in de lead is. We hebben in het kader van dit project 

gewerkt aan het genormaliseerd wonen voor kwetsbare ouderen met dementie in ons 

woonzorgcentrum De Lauwers in Drachten.  

 

Palliatieve zorg 

Zorggroep Liante neemt ook deel aan de netwerken van zorgaanbieders inzake de 

palliatieve zorg in Friesland. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg voor de cliënt zowel op organisatorisch, professioneel als relationeel 

vlak. De Alzheimer cafés in Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Smallingerland zijn 

onderdeel van deze ketenzorg.  

 

Dementiezorg 

Specifieke dementiezorg wordt in onze regio geleverd door enkele grotere 

zorgaanbieders. Zij beschikken over een kenniscentrum voor dementie. Onze 

wijkverpleegkundigen en de huisartsen kunnen daar terecht voor advies en afstemming. 

 

Functie behandeling 

In Wolvega wordt met zorgorganisatie Meriant samengewerkt op het gebied van  

behandeling.  

 

Talant 

Woonzorgcentrum Sickenga-Oord biedt plaats aan cliënten met een verstandelijke 

beperking en ouderdomsklachten in studio's in een eigen vleugel van zorgorganisatie 

Talant. 

 

Regionaal overleg met collega’s 

Collegiaal overleg vindt plaats met zorgaanbieders in de regio van min of meer dezelfde 

omvang als van Zorggroep  Liante. Onderzocht wordt op welke vlakken er 

samengewerkt kan worden. Deelnemers zijn naast Zorggroep Liante Hof en Hiem uit 

Sint Nicolaasga, Het Bildt uit Sint Annaparochie en Leppehiem uit Akkrum 

 

Lerend Netwerk 

Vanuit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is het aangaan van een lerend netwerk 

verplicht. Zorggroep Liante heeft hiervoor de samenwerking gezocht met Zorggroep Hof 

en Hiem in Sint Nicolaasga en de Saxenburgh Groep in Hardenberg. In 2018 werden 

met beide organisaties bijeenkomsten georganiseerd met als doel van elkaar te leren. 

 

Cliënten en bewoners uit de buurt 

Op initiatief van Plaatselijk belang Haulerwijk zijn in 2017 plannen gepresenteerd aan de 

bewoners en omwonenden van Sinnehiem om op de plaats van het oude Sinnehiem 

nieuwe woningen te realiseren. In november 2018 heeft de gemeente Ooststellingwerf 

het bestemmingsplan met wijzigingen vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een 

planologisch-juridische regeling voor ten hoogste 21 woningen tegenover het huidige 

Sinnehiem. De verwachting is dat er door de nieuwe buren gebruik wordt gemaakt van 

de voorzieningen van Sinnehiem.  

Rondom Rikkingahof in Oosterwolde is in 2018 veelvuldig overleg geweest met 

verschillende belanghebbenden. Betrokken waren o.a. de gemeente Ooststellingwerf, 
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natuurorganisatie Fryske Gea, een projectontwikkelaar, omwonenden en cliëntenraad. 

De gezamenlijke wens is uitgesproken om te komen tot een leefbaar gebied met mooie 

voorzieningen. 

 

Vastgoedsector 

Woningcorporatie Accolade 

Wooncomplex De Lauwers ligt in Drachten in een woonzorgzone die samen met 

woningcorporatie Accolade is ontwikkeld. Het complex omvat onder meer 10 woningen 

voor cliënten met psychische problemen. Ook zijn er 14 (aanleun-)woningen beschikbaar 

voor (echt)paren met een partner met dementie. De bezetting van dit wooncomplex is 

goed en ook de aanleunwoningen en de extramurale zorg die wij daar leveren voorzien 

duidelijk in een behoefte. 

 

Estea Capital Friesland 

Woonzorgcentrum Sickenga-Oord te Wolvega, waarvan Zorggroep Liante huurder is, is 

na de aankoop door Estea Capital Friesland in 2017 onze gesprekspartner als het gaat 

om de huurovereenkomst en de plannen/wensen van voor verbetering en/of vervanging 

van (delen van) het vastgoed. 

 

WoonFriesland 

Zorggroep Liante werkt samen met WoonFriesland inzake het wooncentrum 

Krommestede (50 wooneenheden) te Noordwolde. De bewoners hebben een 

huurcontract met  WoonFriesland. In 2018 is het aantal bewoners dat gebruik maakt van 

Zorg Thuis van Zorggroep Liante toegenomen tot 30.  

 

Woningcorporatie Weststellingwerf 

Wij hebben een goede samenwerking met woningcorporatie Weststellingwerf inzake het 

door ons gehuurde woonzorgcentrum Lycklama Stins te Wolvega en de omliggende 

aanleunwoningen. 

 

Woningcorporatie Actium 

Op de locatie van woonzorgcentrum Rikkingahof en de omliggende aanleunwoningen 

werken wij samen met Actium. Sinds 2017 is het verouderde woonzorgcentrum (73 

plaatsen) van Zorggroep Liante buiten gebruik gesteld en hebben wij, bij wijze van 

tijdelijke vervangende huisvesting voor de bewoners van Rikkingahof, een 

nieuwbouwcomplex met 31 wooneenheden van Actium gehuurd. De herbestemming of 

sloop van het oude Rikkingahof is nog in studie. Hierbij zijn naast Actium ook 

nadrukkelijk de cliëntenraad, omwonenden, gemeente en ontwikkelaars betrokken. 

Woonzorgcentrum Riemsoord in Appelscha (31 verzorgingsplaatsen) huren wij ook van 

Actium. Aan de bewoners van omliggende aanleunwoningen leveren wij Zorg Thuis. 

 

Woningcorporatie Habion 

Van Habion huren wij Woonzorgcentrum Sinnehiem te Haulerwijk (73 plaatsen). Ook hier 

leveren wij Zorg Thuis aan de bewoners van de aanleunwoningen. 

 

Serviceflat Drachten 

Vanuit De Warrenhove wordt ondersteuning geboden aan de Serviceflat ‘t Suderhiem, 

de aanleunwoningen van De Warrenhove en kwetsbare ouderen in de wijk rondom De 

Warrenhove en de Lauwers in de vorm van Zorg Thuis, alarmering en het leveren van 

warme maaltijden. 
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Vriendenstichtingen 

De woon(zorg)centra Rikkingahof, Sickenga-Oord, Lycklama Stins, Sinnehiem en De 

Warrenhove kennen een steunstichting. Deze steunstichtingen worden door de 

belastingdienst erkend 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. In 2018 is voor het eerst een gezamenlijke bijeenkomst met de bestuursleden van 

deze vriendenstichtingen en de directeur-bestuurder georganiseerd. Het betrof een 

wederzijdse kennismaking en iedere stichting vertelde iets over haar geschiedenis en 

activiteiten. Afgesproken werd om deze bijeenkomst jaarlijks te organiseren. 
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2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en 
medezeggenschap 
 

Bestuur 

Gedurende het verslagjaar werd het bestuur van Zorggroep Liante gevormd door mevr. 

J.C. Groenenberg-Mossel. Na een periode van 3 jaar arbeidsongeschiktheid werd het 

dienstverband met de heer Jonkman per 1 juli 2018 beëindigd. De heer Jonkman was in 

februari 2018 reeds uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 

Gegevens bestuur Zorggroep Liante ultimo 2018 

 

Naam Functie In dienst vanaf Nevenfuncties 

Mw. J.C. 

Groenenberg-

Mossel 

Directeur-

bestuurder 

1 december 2017 geen 

 

 

Normen voor goed bestuur en goed toezicht 

De Governancecode Zorg is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen 

en principes over goed bestuur en toezicht binnen de zorg. Zorggroep Liante 

onderschrijft de Governancecode Zorg en past deze toe.  

 

Voor de bestuurlijke gremia van Zorggroep  Liante, de Raad van Toezicht en het 

bestuur, gold in 2018 dat voldaan werd aan de eisen die voor deze gremia gelden. Deze 

eisen zijn vastgelegd in het reglement voor De Raad van Bestuur en het reglement voor 

de Raad van Toezicht. 

 

Voor zowel de leden van de Raad van Toezicht als de directeur-bestuurder gold dat zij in 

het verslagjaar geen andere verbinding met Zorggroep Liante hadden dan die van intern 

toezichthouder c.q. bestuurder. Daarmee voldeden zij aan de eis van onafhankelijkheid 

en heeft zich geen (risico op) belangenverstrengeling voorgedaan. 

 

De honorering van de RvT leden is gebaseerd op het advies van de Nederlandse 

Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. In 2018 heeft de RvT besloten om 

de vergoeding van de leden van de RvT per 1 januari 2018 vast te stellen volgens de 

percentages van de NVTZ adviesregeling, maar gebaseerd op 70 % van de honorering 

van de bestuurder. Voorheen was dat 50 % van de bezoldiging van de bestuurder. De 

motivering voor de verhoging is dat hiermee meer recht gedaan wordt aan de 

toegenomen inspanning van de Raad van Toezicht. De bezoldiging blijft  binnen de 

bandbreedte die in de NVTZ adviesregeling wordt gehanteerd. 

 

In 2018 was een Klokkenluidersregeling van toepassing. Hier is geen gebruik van 

gemaakt. 
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Raad van Toezicht 

 

Samenstelling 

De Raad van Toezicht bestond ultimo 2018 uit zes leden. De samenstelling van de raad 

is in 2018 gewijzigd. Drie leden zijn in 2018 afgetreden te weten mevrouw Van der 

Velde, de heer Ter Heide en de heer Rooks. Voor de volledigheid volgen hieronder hun 

relevante gegevens: 

 

 

Naam en functie Aandachtsveld Functie(s): Afgetreden 

Mw. R.I. van der 

Velde 

Voorzitter 

Zorg-

inhoudelijk  

Directeur GFI-consultancy 

Directeur st. Mienskipssoarch 

Directeur/bestuurder stichting 

sociale teams Borger-Odoorn 

31-7-2018 

Dhr. S. ter Heide 

Vice-voorzitter 

Juridisch  Voorzitter st. De Oolde Schoele 

voorzitter 'Stichting Ergli-

Ooststellingwerf' 

voorz. 'Stichting Dorpsblad De 

Dreijer' 

31-7-2018 

Dhr. A.Rooks 

Lid 

Financiën  Geen  31-7-2018 

 

 

Per 1 augustus 2018 zijn 3 nieuwe leden benoemd: mevrouw Jager, mevrouw 

Husselman en de heer Alserda. De nieuwe leden en de voorzitter zijn geworven op basis 

van een door de Raad van Toezicht opgesteld profiel via een openbare procedure. De 

heer Van de Star heeft per 1 januari 2018 het vicevoorzitterschap overgenomen van de 

heer Ter Heide. Mevrouw Jager-Wöltgens heeft per 1 augustus 2018 het voorzitterschap 

overgenomen van mevrouw Van der Velde. 

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht ultimo 2018 is als volgt: 

 

Lid: Aandachtsveld: Functies: 
3
 Termijnen: 

Mevr. M. 

Jager-

Wöltgens 

Voorzitter 

Bestuurlijk Lid Dagelijks Bestuur Wetterskip 

Fryslân, Vicevoorzitter RvT Fier, 

Vicevoorzitter RvC Afvalsturing 

Fryslân, Voorzitter 

Programmaraad NVTZ Academie 

1-8-2022  

Herkiesbaar 

Dhr. A. van 

der Star 

Vice-

voorzitter 

Kwaliteits-zorg 

en veiligheid 

ZZP/eigenaar QRS-Consulting 

bestuurslid JaGDaF 

1-1-2023 

Aftredend 

Dhr. H.P. de 

Ruiter 

Lid 

Bestuurlijk Lid RvT CSG Vincent v Gogh  

Assen 

ZZP/eigenaar HR-impact 

Voorzitter El Fuego Groningen 

1-1-2020 

Herkiesbaar 

Dhr. R. 

Oeben 

Lid 

P en O Geen  1-1-2020 

Herkiesbaar 

Mevr. D. 

Husselman 

Kwaliteits-zorg 

en veiligheid 

Zelfstandig adviseur 

eerstelijnsgezondheidszorg  

vice vz RvT Stichting klachten en 

1-8-2022 

Herkiesbaar 

                                                   
3
 Als (neven)functies zijn aangemerkt de functies die zijn geregistreerd in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel. 
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geschillen 

eerstelijnsgezondheidszorg 

(SKGE) 

Dhr. A. 

Alserda 

Financiën Zelfstandig gevestigd financieel 

adviseur/consultant onder de 

naam “Alserda Finance”, 

Voorzitter Raad van Toezicht 

stichting Zorggroep  Drenthe, 

penningmeester Stichting 

Streekhistorisch Centrum te 

Stadskanaal, lid Raad van 

Toezicht stichting Vlechter te 

Groningen 

1-8-2022 

Herkiesbaar 

 

 

Werkwijze 

Uitgangspunt voor het functioneren van de Raad van Toezicht is de Governancecode 

Zorg.  

De Raad van Toezicht hecht er aan haar toezichthoudende rol op integrale wijze uit te 

oefenen en daarin voor de organisatie zichtbaar te zijn. Vanuit die visie bespreekt de 

raad alle documenten in het kader van de planning en controlcyclus en het beleid van de 

organisatie, maar ruimt ook tijd in voor actuele thema's en werkbezoeken. In 2018 

werden 5 locaties bezocht, te weten De Lauwers, Lycklama Stins, Sickenga-Oord, 

Krommestede en Rikkingahof.  Er waren rondleidingen en er vonden gesprekken met 

verschillende medewerkers plaats. Ook vond er overleg plaats met de 

Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het managementteam; dit maakt 

onderdeel uit van de werkwijze van de Raad van Toezicht. De bevindingen van de 

bezoeken en overleggen, voor zover deze buiten aanwezigheid van de Raad van 

Bestuur plaatsvinden, worden met de Raad van Bestuur besproken. De volledige Raad 

van Toezicht heeft deelgenomen aan de Radendag die plaats vond op 26 september 

2018. Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en 

Managementteam werden hier geïnformeerd over de financiële situatie van Zorggroep 

Liante en gingen met elkaar in gesprek over de gevolgen hiervan. 

 

Aanpassing in de governance 

De Raad van Toezicht heeft, na overleg met en goedkeuring door de Ondernemingsraad 

en de Centrale Cliëntenraad, besloten tot verandering van de bestuursstructuur en de 

benoeming van één directeur-bestuurder. De overeenkomst met de nog zittende vorige 

bestuurder is na een periode van 3 jaar arbeidsongeschiktheid per 30 juni 2018 

beëindigd.  

Tevens is het besluit van de bestuurder goedgekeurd om vanaf 1 januari 2019 het aantal 

managers te verkleinen van drie naar twee. 

 

 

Reguliere vergaderingen 

In 2018 heeft de Raad van Toezicht negenmaal formeel met de Raad van Bestuur 

vergaderd. Onder meer de volgende onderwerpen hebben op de agenda gestaan: 

 Het jaarplan 2018 en de voortgang van de daarin opgenomen activiteiten; 

 De jaarverantwoording 2017, bestaande uit de jaarrekening 2017, inclusief de 

controleverklaring, de toelichting op de jaarrekening en het document 

maatschappelijke verantwoording; 

 De implementatie van strategisch plan 'Persoonsgerichte zorg voor kwetsbare 

ouderen in een vertrouwde omgeving'; 
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 De studie vastgoed; 

 De businesscases Schoonmaak en Linnen; 

 Ziekteverzuim; 

 De financiële en kwaliteitsrapportages conform de planning & control cyclus; 

 Benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht en taakverdeling; 

 Reglementen Remuneratiecommissie, Auditcommissie en Commissie Kwaliteit en 

Veiligheid; 

 Benoeming directeur-bestuurder voor onbepaalde tijd; 

 ICT-ontwikkelingen en vervangingsinvesteringen ; 

 Begroting 2019;  

 Plan van aanpak Ombuigingen. 

 

Overleg door voorzitter en vicevoorzitter 

Gedurende het verslagjaar hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van 

Toezicht 10 maal overleg gevoerd met de Raad van Bestuur. Tijdens deze 

bijeenkomsten werden de vergaderingen van de Raad van Toezicht voorbereid. Naast 

deze overlegmomenten heeft er regelmatig tussentijds overleg plaatsgevonden tussen 

de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. 

 

Met de directeur-bestuurder heeft de raad in 2018 een regulier functioneringsgesprek 

gehouden. Daarnaast is in verband met de contractverlenging een evaluatieproces 

georganiseerd met betrokkenheid van de Centrale Cliëntenraad (CCR), MT en OR.  

 

Commissies / werkgroepen 

Met het aantreden van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht hebben drie 

commissies een meer formele status gekregen en werden er reglementen opgesteld: 

 Remuneratiecommissie, bestaande uit de heer Oeben (vz), mevrouw Jager; 

 Auditcommissie, bestaande uit de heer Alserda (vz), de heer Van der Star; 

 Commissie Kwaliteit en Veiligheid, bestaande uit mevrouw Husselman (vz), de heer 

Van der Star, de heer De Ruiter. 

De commissies deden schriftelijk verslag van de vergaderingen aan de Raad van 

Toezicht.  

 

Voor het aantreden van de nieuwe leden zijn de heren Rooks en Van der Star in 2018 

aanwezig geweest bij de inhoudelijke voorbespreking rapport betreffende uitkomsten 

controle jaarrekening 2017 en de managementletter 2017 met de accountant, conform 

de afspraak hierover gemaakt in de Raad van Toezicht. Mevrouw Van der Velde en de 

heer Van der Star hebben in het eerste half jaar deelgenomen aan een vergadering van 

de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Met de directeur-bestuurder en stafleden is 

gesproken over de kwaliteitsrapportage, het kwaliteitsplan 2018, calamiteitenrapportages 

en verbetermaatregelen. 

 

De commissie K&V kwam in de nieuwe samenstelling één maal bijeen. De meerjaren-

locatieplannen voor het kwaliteitsbudget vormden  een belangrijk gespreksonderwerp. 

De remuneratiecommissie kwam éénmaal bijeen. Aan de orde kwamen o.a. de 

benoeming van de directeur-bestuurder voor onbepaalde tijd en de bezoldiging. De 

werkgroep Governance kwam in 2018 nog één laatste maal bijeen en werd daarna 

opgeheven. Namens de Raad van Toezicht namen de heren Ter Heide en Oeben deel 

aan deze werkgroep. 
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Zelfevaluatie 

De Raad van Toezicht heeft naar aanleiding van de zelfevaluatie in november 2017 de 

volgende aandachtspunten voor 2018 geformuleerd: 

1. eigen, scherpere visie op toezicht houden in een document vastleggen; 

2. werken aan het verbeteren van de relatie met de interne stakeholders MT, OR 

en CCR;  

3. de overlegvergadering RvT-RvB tevens gebruiken voor bespiegeling.  

Deze aandachtspunten zijn in 2018 opgepakt. De RvT heeft concreet benoemd welke 

gegevens zij wenst te ontvangen in het kader van de kwartaalrapportages. Tevens is een 

intensievere rapportagelijn afgesproken m.b.t. de ombuigingsplannen die in 2019 

geëffectueerd worden. 

De relaties met de OR en de CCR zijn verbeterd, mede door de radendagen die nu 

periodiek georganiseerd worden. Tenslotte heeft de RvT over diverse onderwerpen meer 

inhoudelijk van gedachten gewisseld met de directeur-bestuurder en feedback gegeven 

op analyses en voornemens. Dit was o.a. het geval bij de opzet van de 

ombuigingsplannen en het noodzakelijke herzieningsproces van het strategisch plan dat 

eind 2018 is ingezet. Door wisselingen in de Raad van Toezicht heeft er in 2018 geen 

zelfevaluatie plaatsgevonden, maar dit wordt in de eerste helft van 2019 opgepakt.  

 

Deskundigheidsbevordering 

Leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van 

Toezichthouders in de Zorg en Welzijn (NVTZ). Enkele leden hebben deelgenomen aan 

door de NVTZ georganiseerde bijeenkomsten:  

 

Mevrouw Jager ICT 

Mevrouw Husselman Waardegericht toezicht houden 

De heer De Ruiter ICT 

 

 

 

Cliëntenraad 

Zorggroep Liante heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) en in haar vestigingen een 

Lokale Cliëntenraad.   

Leden van de Centrale Cliëntenraad (ultimo 2018) zijn: 

 

Naam Namens woon(zorg)centrum 

Dhr. E. de Groot Rikkingahof 

Dhr. J. Bruinsma Sinnehiem 

Mevr. A. Ter Horst Lycklama Stins 

Dhr. J. Hoornstra Sickenga-Oord 

Dhr. F. Wouda De Warrenhove en De Lauwers  

Dhr. A. Spaa (vz. CCR)  Riemsoord  

 

Omdat Krommestede een wooncentrum is waar extramurale zorg wordt geleverd en er 

geen draagvlak voor een cliëntenraad was, is de lokale cliëntenraad voor Krommestede 

bij het vertrek van de voorzitter in 2017, opgeheven.  

Voor de lokale cliëntenraden werd in november 2018 een cliëntenraadconferentie 

georganiseerd. Aan de orde kwamen de ontwikkeling van het welzijnsbeleid bij 

Zorggroep Liante, geestelijke verzorging en ideeën over de behandelfunctie bij 

Zorggroep Liante. Omdat de deelnemers een dergelijke conferentie met deelnemers uit 

alle lokale cliëntenraden als zeer nuttig hebben ervaren, is besloten om een dergelijke 

conferentie jaarlijks te organiseren. 
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Op de locaties is regulier overleg tussen de lokale cliëntenraden en de verantwoordelijk 

leidinggevende voor de locatie. In 2018 was dit in het algemeen een van de twee 

zorgmanagers. In 2019 zal de betrokkenheid van de leidinggevende zorg en 

dienstverlening bij het lokaal overleg toenemen gezien hun directe verantwoordelijk voor 

de locaties. 

De directeur-bestuurder heeft in het verslagjaar intensief overleg gevoerd met de CCR. 

Vergaderingen met de directeur-bestuurder vonden in het verslagjaar acht maal plaats. 

Ook is de CCR door de directeur bestuurder in tussentijdse bijeenkomsten geïnformeerd 

over de voortgang van de implementatie van het strategisch plan en organisatiezaken 

zoals ZorgThuis, het financiële reilen en zeilen van de organisatie, de 

vastgoedontwikkelingen en de transitie schoonmaak en linnen.  

De CCR heeft in 2018 mondelinge en schriftelijke adviezen gegeven over:  

 invoering nieuw klachtenreglement 

 de MIC-standaard 

 de businesscase schoonmaak en linnen 

 de werkbalanstool 

 organisatieaanpassingen (o.a. het gaan werken met twee i.p.v. drie zorgmanagers, 

diverse functiebeschrijvingen) 

 het kwaliteitsplan 2019-2021 

 het ombuigingsplan 2019 

 de kwartaalrapportages en de begroting 2019 

 

Individuele CCR leden namen deel aan o.a. de werkgroepen Governance, Waardigheid 

& Trots en waren betrokken bij o.a. de meting cliënttevredenheid en de ontwikkelingen 

rondom Rikkingahof. Tevens hebben CCR-leden diverse regionale en landelijke LOC-

bijeenkomsten bijgewoond.  

 

De CCR is in 2018 actief betrokken geweest bij de selectie van 3 nieuwe leden van de 

Raad van Toezicht. De Centrale Cliëntenraad heeft tevens in 2018 een aantal 

gesprekken gevoerd met de Raad van Toezicht. Belangrijke gespreksonderwerpen 

waren de stand van zaken rondom het strategisch plan en de evaluatie van het 

functioneren van de nieuwe directeur –bestuurder.  

 

De CCR heeft deelgenomen aan de Radendag in september. Op deze dag heeft de 

CCR samen met de OR, de bestuurder, het MT en de Raad van Toezicht gesproken 

over de ontwikkelingen rond het strategisch plan en binnen de bedrijfsvoering. De CCR 

heeft daarbij herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van een specifiek locatiegerichte 

benadering waarbij centraal vast te stellen waarden als aandacht en interesse voor en 

afstemming op de eigenheid van de ander, bereidheid tot zelfreflectie, en ontwikkeling, 

persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid goed terug te vinden zijn.  

 

In september heeft de CCR input geleverd voor het op te stellen Kwaliteitsplan 2019-

2021 in het kader van de kwaliteitsimpuls en de daarvoor beschikbare extra middelen die 

het kabinet beschikbaar heeft gesteld. De CCR was in 2018 meerdere malen op 

uitnodiging van het zorgkantoor aanwezig bij gesprekken over kwaliteit en het op te 

zetten systeem van monitoring van de uitvoering, waarbij de rol van de cliëntenraden 

essentieel is. 

Door middel van een inventarisatie van positief verlopen zaken én knelpunten per locatie 

zijn in een werkconferentie in september 2018 de belangrijkste prioriteiten ingebracht 

waarvan de CCR vond dat deze een plek dienden te krijgen in het kwaliteitsplan en de 
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daarmee verbonden lokale uitvoeringsplannen. Deze punten zijn ook daadwerkelijk 

overgenomen.  

 

Een van de conclusies die de CCR met de directeur-bestuurder in 2018 heeft getrokken, 

is dat de lokale inbedding van het kwaliteitsbeleid en de rol van de lokale cliëntenraden 

daarbij versterkt dienden te worden. Een interim-werkgroep Kwaliteit waarin de CCR 

vertegenwoordigd was, is d.m.v. een proces van cocreatie daarmee aan de slag gegaan. 

Deze werkgroep heeft geadviseerd binnen Zorggroep Liante te gaan werken met lokale 

kwaliteitsplatforms waarin lokale CR-leden met mensen van de werkvloer zoals 

verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers, de lokale kwaliteitsmedewerkers en de 

leidinggevende Zorg en Dienstverlening intensief spreken over het kwaliteitsbeleid en de 

voortgang daarvan op de locatie. Dit zal in 2019 geïmplementeerd worden.  

 

In 2018 is de CCR in samenspraak met de bestuurssecretaris gestart met de 

aanpassingen van de CCR-/LCR-reglementen aan nieuwe wet- en regelgeving zoals de 

nieuwe WMCZ. Dit zal in 2019 tot adviezen leiden m.b.t. de aan te brengen 

aanpassingen.   

 

 

Ondernemingsraad 

Zorggroep Liante heeft één centrale Ondernemingsraad. De leden van de 

ondernemingsraad zijn: 

 

Naam Functie 

Mevr. Hut Voorzitter (tot 1 september 2018) 

Mevr. Meijer Voorzitter (vanaf 1 september 2018) 

Mevr. Veen secretaris 

Mevr. Smit Lid 

Dhr. van der Kloet Lid 

Mevr. de Lange Lid 

Mevr. Wind Lid 

Mevr. Bron Lid 

Mevr. Vreeling Lid 

Mevr. Sloot Lid 

Dhr. Brinks Lid (voorzitter vanaf 1 maart 2019) 

Mevr. Postma Lid 

Mevr. Kroes Lid 

 

De ondernemingsraad wordt bijgestaan door een notuliste die een verslag maakt van de 

vergaderingen. Een keer per maand vindt er een Overlegvergadering plaats met de 

bestuurder.  

 

2018 was een bewogen jaar voor de ondernemingsraad. Naast de reguliere zaken is er 

veel tijd besteed aan de uitvoering van het strategisch plan waarbij, met name de 

overgang van onderneming van de schoonmaak (per 1 januari 2019) en het sluiten van 

de linnenkamers (op 1 februari 2019) intensieve dossiers waren.  

 

De OR heeft positief advies gegeven op: 

 Business Case Schoonmaak 

 Aanstellen HR manager  

 Opdracht Zorg Thuis 

 Van 3 naar 2 regiomanagers 
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 Business Case Onderhoud 

 Functieomschrijving leidinggevende Zorg en dienstverlening 

 Aanstellen nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht 

 Arbodienstverlening 2019 

 Akkoord op de wijziging in de gebruikersovereenkomst mobiele apparatuur 

 Tijdelijke verlenging contractenbeleid 

 Notitie Management ondersteuning 

 Vacature Controller 

 

De OR heeft ingestemd met: 

 Aanschaf van het Leer Management systeem 

 Scholingsjaarplan 2018 

 Protocol Beroeps Praktijk Vorming 

 

De OR heeft negatief advies gegeven op: 

 Business Case Linnen 

 VOG uit de WKR 

 

De OR was betrokken bij : 

 Werving en selectie van de nieuwe RvT leden 

 Evaluatie Rikkingahof 

 Evaluatie Fisc Free 

 Presentatie Benchmark 

 

OR heeft deelgenomen aan de volgende  werkgroepen 

 Kader Kanteling 

 Persoonsgerichte Zorg 

 

 

In de loop van 2018 bleek dat er verdergaande maatregelen noodzakelijk waren om de 

kosten omlaag te brengen. Er moest een ombuigingsplan gemaakt worden. Daartoe zijn 

onder leiding van enkele MT-leden enkele werkgroepen opgestart. OR-leden hebben als 

waarnemer meegedraaid in deze werkgroepen. Deze werkgroepen betroffen: 

 Aanpak Cliëntgebonden activiteiten/zorg 

 HMD/facilitaire zaken 

 Centraal kantoor 

Tevens hebben enkele OR-leden een klankbordrol voor de kwaliteitscoördinator 

ingevuld rond de productie van het Kwaliteitsplan 2019. 

 

 

Identiteitscommissies 

Er zijn ultimo 2018 identiteitscommissies actief voor de woonzorgcentra Sinnehiem, 

Lycklama Stins en Sickenga-Oord. Op 20 september 2018 kwamen de gezamenlijke 

commissies bijeen voor een wederzijdse kennismaking. Na een update van de directeur-

bestuurder over de stand van zaken bij Zorggroep Liante gaven de verschillende 

identiteitscommissies een presentatie over hun eigen werkzaamheden. Ook de geestelijk 

verzorger vertelde over haar werk. De bijeenkomst eindigde met de afspraak om in de 

toekomst jaarlijks bijeen te komen en de toezegging dat met de input van de commissies 

in 2019 een nieuw beleid op geestelijke verzorging wordt opgesteld.  
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Vrijwilligersbeleid in 2018 

Zorggroep Liante is trots op haar ruim 650 vrijwilligers die op allerlei gebieden 

ondersteuning geven. Hun inzet is van groot belang voor het welzijn van bewoners en 

cliënten. Zij werken onder andere mee aan de volgende activiteiten: 

- 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 

- Vervoer postkoffers 

- Bezoek bij individuele bewoners 

- Begeleiding bij ziekenhuisbezoek van cliënten 

- Bijhouden van de lokale kabelkranten/huiskranten 

- Ondersteuning van diverse overige diensten en festiviteiten 

Met elke vrijwilliger wordt een overeenkomst opgesteld waarin rechten en plichten zijn 

vastgelegd. Voor alle vrijwilligers is een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten en een informatiemap beschikbaar rondom declaratie, kilometervergoeding, 

gedragscode, MIM-formulieren (Meldingen Incident Medewerkers)  en hoe een  VOG-

aanvraag gedaan kan worden. 

 

Vrijwilligers krijgen op hun verjaardag een bloemetje en aan het eind van het jaar, net als 

onze medewerkers en stagiaires een kerstpakket. Er is aandacht voor jubilerende 

vrijwilligers bij 12 ½ jaar en 25 jaar. Een en ander is gebaseerd op het Beleid Attenties 

Vrijwilligers dat opgenomen is in ons kwaliteitshandboek Infoland. 

 

In 2018 zijn we gestart met vrijwilligers toe te voegen aan het zorgteam. Dit om de 

driehoek mantelzorger/vrijwilliger -cliënt-medewerker, zoals in het strategisch plan 2018-

2021, in te vullen  In 2019 zal dit een verdere uitrol op locaties krijgen. Elk zorgteam 

heeft hiervoor in 2018 een aandachtsvelder informele zorg aangesteld, om 

bovenstaande driehoek samenwerking te optimaliseren. 

 

 

Vertrouwenspersonen 

Zorggroep Liante werkt met twee vertrouwenspersonen. De interne vertrouwenspersoon 

(voor de medewerkers) heeft naar aanleiding van meldingen 5 gesprekken met 4 

medewerkers gevoerd. De aard van de meldingen had betrekking op 

reorganisatiekwesties, informatiebeveiliging, bejegening en specifiek op persoonlijk vlak. 

Bij een medewerker heeft de vertrouwenspersoon een tweede gesprek gevoerd samen 

met de teamleider. 

 

De externe vertrouwenspersoon (voor cliënten) heeft één telefonisch consult gehad. 

 

In 2019 zal een extra communicatieactie, o.a. via ons intranet  plaatsvinden om de 

bekend- en bereikbaarheid van de vertrouwenspersonen te vergroten.   
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3. Beleid, inspanningen en prestaties  
 

Toekomst en positie Zorggroep  Liante 

 

Ontwikkelingen in de zorg 

In de afgelopen periode tot en met 2015 heeft de overheid ingrijpende maatregen in de 

ouderenzorg doorgevoerd die de betaalbaarheid van deze zorg in de toekomst moeten 

veiligstellen. Deze maatregelen zijn o.a. de invoering van de normatieve 

huisvestingscomponent (NHC), het wegvallen van intramurale hulp voor mensen met 

een ZZP 1, 2, 3, het korten op de WMO op huishoudelijke hulp en het overgaan van 

(extramurale) persoonlijke verzorging en verpleging naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) 

als wijkverpleging.  

 

Het oude verzorgingshuis bestaat niet meer, de gemiddelde zorgzwaarte van intramurale 

cliënten is daardoor toegenomen en neemt nog steeds toe.  De overheid heeft ook 

maatregelen genomen om de verpleeghuiszorg  (verzamelnaam voor alle vormen van 

wonen met zorg) te verbeteren en stelt daarvoor naast de reeds beschikbare extra 

middelen in het kader van het programma Waardigheid en Trots budget beschikbaar in 

2019 en 2020. Deze extra kwaliteitsmiddelen zullen in 2021 in de tarieven verwerkt zijn.  

 

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg uit 2017 is de standaard op het gebied van 

kwaliteit van verpleeghuiszorg. Met het ‘Pact voor de ouderenzorg’ komen tal van 

partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere 

maatschappelijke partners, samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te 

doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de 

verpleeghuiszorg te verbeteren. 

 

Zorggroep Liante heeft zich in 2018 voorbereid op het bieden van passende zorg 

volgens haar visie en rekening houdend met de tarieven en kwaliteitsstandaarden. In de 

groei van verzorgingshuis naar verpleeghuis hebben wij ons  ingespannen de focus op 

alléén zorg te verleggen naar de focus op kwaliteit van leven voor haar bewoners. 

Daarbij gaan we minder uit van de gemiddelde vraag, maar werken we aan maatwerk 

voor bewoners. Dit zien we terug in de zorgleefplannen die met bewoners en verwanten 

opgesteld en geëvalueerd worden. 

 

Risico’s en onzekerheden 

Halverwege 2018 is door de directeur-bestuurder een overzicht gemaakt van de 

belangrijkste prioriteiten op basis van een inschatting van de ontwikkelingen per relevant  

onderwerp. De hoofdprioriteiten die voor de tweede helft 2018 bleken : 

 Toenemende budgetoverschrijdingen 

 Ziekteverzuim 

 Samenwerking huisartsen, herijking ontbreken behandelfunctie door Liante zelf 

 Kantelingproces 

In de loop van 2018 zijn onderwerpen als de kwaliteitsontwikkeling en de aanpak van de 

onrust en onzekerheid daarbij gekomen. 

  

In 2018 is, mede in het licht van het bovenstaande, een externe deskundige ingezet om 

onafhankelijk en objectief de stand van zaken op het gebied van onze financieel-

economische positie en bedrijfsvoering goed in beeld te krijgen. Verschillende 

businesscases zijn doorgelicht (Schoonmaak, Linnen, Eten en Drinken), de exploitatie 
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per locatie is geanalyseerd evenals de ontwikkeling van de zorgkosten. Eveneens is de 

verhouding overhead en primair proces onderzocht, daarbij is de Berenschot-benchmark 

voor de verpleeghuiszorg betrokken. 

  

Uit de analyses m.b.t. de zorgkosten kwamen diverse risico’s die een aanpak vroegen. 

De wijze waarop de werkbalanstool werd toegepast betekende dat er, vergeleken met 

andere zorgaanbieders, relatief veel tekorten in het primair (zorg-)proces konden 

ontstaan.  Deze bevindingen hebben geleid tot een ombuigingsplan dat in 2019 

geëffectueerd wordt.  

 

 

Extra kwaliteitsmiddelen 

Toen in 2018 bekend werd dat extra middelen beschikbaar kwamen voor de 

verpleeghuiszorg om te investeren in kwaliteitsontwikkeling, is Zorggroep Liante direct 

aan het werk gegaan om nieuwe en concrete kwaliteitsplannen te maken per locatie. 

Tevens is een pakket ondersteunende maatregelen samengesteld, waaronder de inzet 

van coaches op de werkvloer en een investeringspakket t.b.v. domotica. Deze plannen 

zijn tijdig bij het zorgkantoor ingeleverd 

 

Inmiddels is helaas duidelijk geworden dat de positief bedoelde impuls van de overheid 

om meer geld te investeren in de verpleeghuiszorg (aangeduid met Kwaliteitsmiddelen) 

een bureaucratische keerzijde heeft die wij niet onvermeld willen laten. De normen die 

gehanteerd worden voor het verkrijgen van extra middelen creëren geen gelijk speelveld 

voor organisaties. Wij zijn vanaf oktober met het Zorgkantoor DFZ in gesprek over de 

toekenning van budget. Het Zorgkantoor DFZ wordt bij deze verstrekking gecontroleerd 

door de NZa.   

 

De kwaliteitsplannen per locatie van Zorggroep Liante zijn in 2018 gemaakt en 

geaccordeerd begin 2019. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is over de 

financiering nog steeds geen zekerheid en dit levert risico’s op voor onze bedrijfsvoering. 

Kernpunt in de onduidelijkheid is de wijze waarop het verantwoordingsmodel voor de 

extra middelen is ingericht, waarbij organisaties die al in 2018 extra investeringen 

hebben gedaan onevenredig benadeeld worden. Zorggroep Liante trekt op met collega-

aanbieders tegen deze werkwijze en is tevens in intensief rechtstreeks overleg met het 

zorgkantoor.  

 

 

Extramurale Zorg 

De extramurale zorg die Zorggroep Liante levert via haar team ZorgThuis is een 

financieel kwetsbaar onderdeel. Het is ons in de afgelopen jaren niet gelukt om de 

thuiszorg kostendekkend uit te voeren. In 2018 is een plan gemaakt waardoor een 

substantiële verbetering moet plaatsvinden in de productiviteit. Een éénduidiger 

managementaansturing en adequatere inzet en planning via de tool ONS van Nedap zijn 

belangrijke onderdelen hiervan. Wij vinden dat ZorgThuis rondom onze  locaties een 

waardevolle aanvulling vormt op onze intramurale activiteiten en daarnaast een 

passende overgang biedt voor cliënten van thuis naar een intramurale setting als thuis 

wonen niet meer mogelijk is. Vandaar dat wij in 2018 een basis hebben gelegd voor een 

verantwoorde bedrijfsvoering die in 2019 zijn beslag moet krijgen. Dit wordt eind 2019 

getoetst. 
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Linnenvoorziening 

In 2017 zijn maatregelen aangekondigd met betrekking tot de linnenvoorziening en 

bewassing voor bewoners die in 2018 en begin 2019 zijn uitgevoerd.  Zorggroep Liante 

heeft ervoor gekozen deze dienst uit te besteden omdat het veel handelingen vroeg van 

de medewerkers uit de zorg en de dienst  niet kostendekkend was uit te voeren in eigen 

beheer. De bewoner heeft de keuze de bewassing te laten uitvoeren door familie of door 

de firma Dokter. Ook een wasserij van eigen keuze is mogelijk. De afvloeiing van 

medewerkers heeft inmiddels plaatsgevonden onder het vigerende sociaal Plan. Het was 

een ingrijpende periode zowel voor medewerkers persoonlijk als voor teams en de 

organisatie. 

 

Schoonmaak 

In 2017 zijn er eveneens maatregelen aangekondigd die in 2018 zijn uitgevoerd met 

betrekking tot de schoonmaak, intra- en extramuraal op appartementen bij bewoners en 

de algemene ruimten van de locaties. De schoonmaaktaken zijn met de in deze dienst 

werkzame medewerkers overgegaan van Zorggroep Liante naar de firma Dokter 

(overgang van onderneming). Hierbij was onze visie leidend: Zorggroep Liante 

concentreert zich op haar hoofdtaak, en dat is het verlenen van zorg- en 

welzijnsdiensten. Schoonmaakwerkzaamheden, overigens uiteraard voor bewoners ook 

zéér belangrijke zaken, worden door een daarin gespecialiseerde professionele 

organisatie uitgevoerd. De plaatsing van medewerkers bij de firma Dokter heeft 

plaatsgevonden per 1 januari 2019. Hiermee heeft Zorggroep Liante een periode 

afgesloten van schoonmaak in eigen beheer, hetgeen een zeer ingrijpend traject was 

voor alle betrokkenen. 

 

Ontwikkelingsgericht werken 

Door de instroom van bewoners met een hoge zorgzwaarte die bij Zorggroep Liante 

komen wonen, is een periode van langdurige stabiliteit die wij kenden als 

verzorgingshuis ten einde gekomen. Er wordt door de hogere zorgzwaarte een andere 

deskundigheid en attitude gevraagd van medewerkers die past bij deze complexere 

zorg. Oude werkprocessen voldoen niet meer en moeten afgestemd worden op de 

feitelijke zorgbehoeften en passen bij tarieven die bij zorgprofielen/zorgzwaartepakketten 

horen. Het kan niet meer zoals het altijd ging en daardoor is de organisatie in 2018 

uitdrukkelijk in een nieuwe ontwikkelingsfase beland. De organisatieontwikkeling heeft 

vele gezichten, sommige medewerkers missen de oude doelgroep ( die nu langer thuis 

blijft wonen) en moeten zich verhouden tot de nieuwe situatie. 

 

De transformatie van een relatief lange periode waarin de Zorggroep vooral als 

verzorgingshuis opereerde naar een verpleeghuissetting met bewoners met een 

aanmerkelijk hogere zorgzwaarte vraagt aanpassingen in onze cultuur, wijze van 

aansturing en leidinggeven en onze zorginhoudelijke werkwijze. Zorggroep Liante laat 

zich ondersteunen bij deze ontwikkeling door bureau Van der Bunt. De bestuurder, MT-

leden en de leidinggevenden worden door coaching geholpen om de bij deze fase van 

organisatieontwikkeling gewenste cultuur en stijl van leidinggeven te versterken. De kern 

van de benadering is dat wij helder en concreet zijn op het vlak van onze visie en te 

behalen doelen, en dat medewerkers doelgericht ondersteund worden dit te realiseren.  

 

Vastgoedbeleid 

In 2019 formuleert Zorggroep Liante haar vastgoedstrategie. Het vormgeven van een 

nieuwe strategie vraagt om overleg en afstemming met collega-zorgaanbieders en de 

input van regioanalyses van het Zorgkantoor DFZ. De vastgoedstudie die in 2017 is 
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gemaakt door AAG wordt tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Voor een 

financieel gezonde uitgangspositie om te investeren en eventueel leningen aan te gaan 

is doel van onze  financiële strategie dat wij een rendement van 2% behalen in 2020. De 

exploitatie van kleine locaties van Zorggroep Liante leert dat een minimale omvang van 

48 plaatsen het best rendeert, de actualisatie van de studie zal uitwijzen of en onder 

welke voorwaarden Zorggroep Liante kan bouwen en productie toegekend kan krijgen. In 

de contacten met woningcorporaties valt op dat zij (ook) op hun kerntaken zijn 

teruggeworpen. Hun mogelijkheden om te investeren in woon-zorgcomplexen is beperkt. 

Dit heeft impact op Zorggroep Liante vanwege de omvangrijke portefeuille vastgoed die 

Zorggroep Liante van corporaties afneemt.  

In 2018 is de basis gelegd voor de herijking van onze vastgoedstrategie, hetgeen in 

2019 zal worden afgerond. 

 

Herindicatiestelling 

In december 2018 is in het MT besloten bureau Magnificat in te schakelen voor het 

vergroten van kennis op het gebied van het herindiceren van bewoners op onze locaties. 

Aanleiding daartoe was een steekproef op zorgdossiers en indicatiestellingen door 

bureau ZorgfocuZ die uitwees dat Zorggroep Liante hierin een achterstand heeft 

opgelopen. Er worden trainingen georganiseerd voor contactverzorgenden en 

(wijk)verpleegkundigen en alle indicaties worden gescreend. In de dagelijkse 

zorgverlening krijgen bewoners gewoon de zorg die zij nodig hebben maar ontbreekt het 

aan daadwerkelijke tijd die voortkomt uit een juiste indicering, hetgeen werkdruk 

veroorzaakt. In maart 2019 kwamen de eerste resultaten van het bureau Magnificat 

beschikbaar. Het bleek dat bij de onderzochte locaties een groot aantal indicaties niet 

actueel waren en aangepast moesten worden, hetgeen ook direct ter hand is genomen. 

Het onderzoek wordt nu verbreed naar meerdere locaties. 

 

Het strategisch plan wordt herijkt 

In mei 2017 is het Strategisch Plan “Persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen in 

een vertrouwde omgeving” vastgesteld met een looptijd tot 2021. Gezien de 

ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg zoals wij die in dit jaarverslag hebben 

beschreven voorzien wij dermate ingrijpende wijzigingen op het gebied van zorg, dat wij 

eind 2018 besloten hebben de strategie voortijdig te herijken. Dit zal in 2019 zijn beslag 

krijgen.  

Een van de elementen in deze herijking betreft onze visie op de functie “behandeling”. 

Voor de zorg die Zorggroep Liante biedt op haar locaties is anno 2019 de huisarts de 

verantwoordelijke hoofdbehandelaar. De huisarts kan een specialist 

ouderengeneeskunde of andere behandelaar consulteren voor overleg. De toename van 

complexiteit van zorg maakt dat in 2018 de eerste verkenningen met het Zorgkantoor 

(De Friesland Zorgverzekeraar) zijn gedaan om te komen tot het zelf inkopen van zorg 

met behandeling waarbij een specialist ouderengeneeskunde (in dienst van Zorggroep 

Liante) hoofdbehandelaar is en directe contacten heeft met bewoners en teams. 

Daarvoor was in 2018 geen mogelijkheid vanwege het ontbreken van financiering door 

het zorgkantoor.  

 

Op provinciaal niveau is een projectgroep innovatieve medische zorg gestart waarin 

Zorggroep Liante participeert. Doel is de mogelijkheden te benoemen voor adequate 

medische zorg waar er wordt gezocht naar werkende triage modellen en het inzetten van 

specialisten naast de huisarts. Dit streven laat onverlet dat Zorggroep Liante ook 

rechtstreeks  in gesprek blijft met het zorgkantoor over het kunnen inkopen van zorg met 

behandeling.  
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Andere onderdelen van de herziening van de strategie hebben betrekking op het meer 

rekening houden met de specifieke lokale omstandigheden bij de wijze waarop en het 

tempo waarmee wij onze visie op kleinschalige ondersteuning willen realiseren. Dit geldt 

ook voor de aanpassingen in functies en de teamsamenstelling.  
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4. Kwaliteitsbeleid 

 

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.  

 

Het keurmerk van Veiligvoedsel.nl was 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.  

 

 

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten  

 

Kwaliteit van de zorg 

Op basis van het landelijk Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg werd door Zorggroep Liante het 

Kwaliteitsjaarplan 2018 opgesteld. Het Kwaliteitsjaarplan heeft als doel om de zorgverlening 

bij Zorggroep Liante in overeenstemming te brengen met de uitgangspunten van het 

Kwaliteitskader. De evaluatie van het plan vindt separaat van dit jaarverslag plaats via het 

Kwaliteitsjaarverslag 2018. 

 

Vanuit de systematiek van de Balanced Scorecard zijn Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) 

benoemd. Indicatoren met betrekking tot zorgveiligheid waren in 2018 onderdeel van de 

bespreking in de zorgteams tot aan reviewgesprekken tussen managers en de directeur-

bestuurder. Het bespreken van uitkomsten van zorg heeft in 2018 geleid tot een continu 

proces van verbeteringen in de zorgverlening op uitvoerend - en beleidsniveau.  

 

Meldingen incidenten cliënten (MIC)  

Incidenten die lastiger te doorgronden zijn, werden in het verslagjaar in de lokale MIC-

commissie besproken. Op centraal niveau zijn de rode draden geanalyseerd van de 

meldingen en was er gelegenheid casuïstiek te bespreken. In het verslagjaar zijn 4 

calamiteiten gemeld bij de Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd volgens de Wkkgz. De 

onderzoeken hebben geleid tot maatregelen voor alle locaties om vergelijkbare situaties in 

de toekomst te voorkomen.  
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Val-incidenten 

De val-incidenten worden per maand gerapporteerd. De aantallen in 2018 zijn ten opzichte 

van 2017 gelijk gebleven, na een daling in 2017 vergeleken met 2016
4
. 

 

In het verslagjaar is er meer  aandacht geweest voor de werkwijze waarbij een medewerker 

die bij een incident betrokken was nadien expliciet de casus bespreekt met de teamleider. 

Verder is er in breder opzicht ingezet op verbetering van de cultuur om elkaar aan te 

spreken. Een overzicht van de val-incidenten luidt als volgt:  

 

 

Locatie Val-incidenten 

(gemiddelde per maand) 

in 2018 

Rikkingahof 8 

Sickenga-Oord 10 

Riemsoord 5 

Lycklama Stins 7 

Sinnehiem 14 

De 

Warrenhove 

15 

De Lauwers 3 

Totaal 62 

 

 

Medicijn-incidenten 

De medicatie-incidenten worden per maand gerapporteerd. Het gemiddelde aantal medicijn- 

incidenten nam jaarlijks af van 85 per maand in 2016 naar 75 per maand in 2017 en 54 per 

maand in 2018.  Een verklaring kan zijn dat in het verslagjaar op verschillende locaties is 

gestart met de applicatie Ncare. Deze applicatie borgt een actueel medicatieoverzicht en 

toedienregistratie.  

 

Locatie Medicijn-incidenten 

(gemiddelde per maand) in 

2018 

Rikkingahof 8 

Sickenga-Oord 15 

Riemsoord 10 

Lycklama Stins 6 

Sinnehiem 6 

De Warrenhove 7 

De Lauwers 2 

Totaal 54 

                                                   
4
 Zie Onderzoek Zorgveiligheid, ZorgfocuZ, Groningen 2019 



26 
 
In het kader van een aantal organisatorische veranderingen is voor ZorgThuis een plan van 

aanpak opgesteld in nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundigen. Uitvoering vindt 

plaats in 2019. De wijzigingen hebben betrekking op een éénduidiger aansturing, 

efficiencymaatregelen, het beter positioneren van de wijkverpleegkundige, de wijze van 

registreren en rapporteren en het opstellen van verschillende beleidsafspraken ter 

verduidelijking van een uniforme werkwijze.  

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Eind 2018 had Zorggroep Liante 46 cliënten met een vrijheidsbeperkende maatregel (VBM). 

Alle maatregelen zijn uitgevoerd met instemming (of op verzoek) van de cliënt en huisarts en 

betreffen lichte maatregelen, zoals bijvoorbeeld het dragen van een halszender. Periodiek 

vindt evaluatie plaats of de VBM van toepassing blijft. 

 

Locaties VBM gemiddelde per 

kwartaal in 2018 

Sickenga-Oord 4 

Lycklama Stins 3 

Riemsoord 4 

De Warrenhove 14 

Rikkingahof 3 

Sinnehiem 7 

De Lauwers 11 

Totaal 46 

 

Overige zaken 

Zorggroep Liante heeft in 2018 voldaan aan de transparantieverplichtingen vanuit de Wet 

langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeraarswet (ZVW). Het betreft hier respectievelijk 

Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging.  

Op de onderwerpen Mondzorg, Medicatieveiligheid en Clientdossier vonden projecten plaats 

die geleid hebben tot verbeteringen in de kwaliteit van zorg.  

In december 2017 vond een kwaliteitsaudit plaats op de onderwerpen: vrijheidsbeperking, 

mondzorg, cliëntdossier, medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie, veilige 

woonomgeving, deskundigheid en sturen op kwaliteit en veiligheid. De audits zijn uitgevoerd 

door de zorgteams zelf. Doel van de nieuwe aanpak is om kwaliteit meer ‘integraal’ te maken 

en samen te leren over de regelgeving die voor de genoemde onderwerpen geldt.  

Toegankelijkheid van de zorg 

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 
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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 zorggarantie-overeenkomst kunnen 24 uur per dag een beroep 

doen op Zorggroep Liante in geval van calamiteiten. 

 

Veiligheid  

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 en wooncentra ’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. Het MT heeft een bereikbaarheidsdienst. 

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 2018 229 medewerkers een BHV diploma (2017: 214). 

In totaal zijn er in 2018 45 BHV’ers opgeleid. 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 certificaat 

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) 

Het transfermateriaal, zoals bijvoorbeeld tilliften en staliften, 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.  

 

Klachtenprocedure 

In 2018 zijn er geen formele klachten ingediend. Op de locaties van Zorggroep Liante zijn 

twee situaties waarbij ongenoegen dreigde uit te groeien tot een klacht tijdig adequaat 

opgelost. Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz),  is een onafhankelijke 

Klachtenfunctionaris beschikbaar voor cliënten. Voor deze functie is de samenwerking 

aangegaan met Zorgbelang Fryslân.  
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5. Personeelsbeleid 
 

 

2018 is een bewogen jaar geweest voor Zorggroep  Liante. De uitvoering van het strategisch 

plan gaf de nodige onrust binnen de organisatie. Zo zijn, zoals eerder al gemeld, de 

medewerkers schoonmaak op 31 december uit dienst getreden om met ingang van 1 januari 

2019 hun werkzaamheden voort te zetten bij Dokter schoonmaakorganisatie. Via een 

Overgang van Onderneming zijn de medewerkers met behoud van hun huidige 

arbeidsvoorwaarden en overige rechten overgegaan. 

 

Voor vrijwel alle functies (met uitzondering van de drie zorgfuncties Verzorgende IG, 

Verpleegkundige en Wijkverpleegkundige) was het contractenbeleid van toepassing 

waardoor er geen nieuwe medewerkers voor onbepaalde tijd konden worden aangenomen. 

Met het contractenbeleid voorkomen we dat er medewerkers geplaatst worden waar we op 

een later moment afscheid van moeten nemen. Ook reserveren we met het contractenbeleid 

functies die geschikt zijn voor medewerkers die vanwege de transitie boventallig worden. Dit 

brengt onrust met zich mee en wisselingen binnen het personeel. Dit betreft met name 

medewerkers die geen uitzicht hebben op een structureel dienstverband bij Zorgroep Liante.  

Ook zijn in 2017 op basis van het Strategisch Plan 2017-2021 een aantal functies 

aangemerkt als verdwijnfunctie, dus functies welke op termijn gaan verdwijnen. Een aantal 

medewerkers is hierdoor op zoek gegaan naar een andere werkgever. Gezien de krapte op 

de arbeidsmarkt en de noodzaak om de juiste zorg te kunnen bieden is een herziening van 

het strategische plan noodzakelijk gebleken. Dit is begin 2019 ingezet. Ook wordt er 

geïnvesteerd in een betere communicatie over deze ontwikkelingen, waardoor de ontstane 

onzekerheid van medewerkers eveneens wordt bestreden.   

 

 

Verzuim 

In het laatste kwartaal van 2017 is het verzuim gestegen en helaas zette deze stijging in 

2018 door met een hoogtepunt van 10,96% in februari. Gemiddeld over 2018 was het 

ziekteverzuim 8,84% (in 2017: 6,06%). 

Er is in 2018 flink ingezet op een verlaging van het verzuim. Er zijn Sociaal Medische Teams  

ingezet, er heeft een wisseling van de bedrijfsarts plaatsgevonden, de inzet van de 

verzuimcoach is gepromoot  en de frequent verzuimgesprekken zijn weer adequaat gevoerd. 

Een significante daling bleef uit, hetgeen overigens ook te maken heeft met het hoge 

percentage langdurige zieken. Winst is er behaald bij het kortdurend en middellang verzuim. 

Niet alleen een verlaging van het verzuim, maar juist ook de preventie hiervan is essentieel. 

De hoge verzuim is mede te wijten aan de onrust die er in de organisatie in 2018 speelde 

rond de transformatieprocessen (afschaffen linnenkamer, overdracht schoonmaak, 

onzekerheid over organisatie van de eet- en drinkprocessen), maar ook fysieke klachten en 

overbelasting spelen een rol. Met preventie en scholing proberen wij hier adequaat op te 

reageren, maar veel van onze (veelal) medewerksters hebben naast het parttime werk nog 

vele ballen hoog te houden met zorg voor kinderen, mantelzorg, soms nog een ander 

dienstverband. Eind 2018 is het vitaliteitsbeleid opgeleverd om problematiek op dit vlak 

bespreekbaar te maken en effectief aan te pakken. Hierin wordt gezamenlijk bekeken hoe 

medewerkers een leven lang vitaal kunnen blijven in hun werk en daarbuiten. In 2019 zal dit 

geïmplementeerd worden.  
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Arbeidsomstandigheden 

Naast de uitvoering van het reguliere arbobeleid is Zorggroep Liante in 2018 verder gegaan 

met het in 2017 ingezette scholingsplan gericht op terugdringen van fysieke (over)belasting. 

Dit gebeurt in samenwerking met een externe partij gespecialiseerd in humane ergonomie.  

Dit scholingsplan kent een cyclus van 3 jaar en bevat een jaarlijkse E-learning, klassikale 

training en het uitvoeren van een opdracht.  Daarnaast is er aandacht geweest voor de 

organisatiestructuur van het thema ARBO binnen Zorggroep  Liante. De 

verantwoordelijkheden en functies binnen de organisatie zijn opnieuw tegen het licht 

gehouden en samen met de overlegstructuur vast gelegd in een ARBO-matrix.  

 

Scholing 2018 

Zorggroep Liante heeft een scholingsplan voor medewerkers. Elk jaar wordt er gekeken 

welke speerpunten er vanuit het scholingsbeleid verder uitgewerkt worden in het 

scholingsjaarplan. 

In 2018 waren de speerpunten: 

 Fysieke belasting 

 Training buurtkamer 

 Agressie, coaching on de job traject  

 Scholing vanuit kennismonitor 

Naast het scholingsjaarplan heeft Zorggroep Liante ook meegedaan aan het programma 

Waardigheid & Trots van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Voor Waardigheid en Trots is door de werkgroep W&T een plan opgesteld. 

In dit voorstel zijn onderstaande opleidingen opgenomen.  

 MBO-V verpleegkunde 

 HBO-V verpleegkunde 

 Maatschappelijk Verzorgende  

 Dienstverlener 

 Informele zorg rondom cliënt 

In 2018 is er € 310.641,-besteed aan scholingskosten en € 48.641,- aan Waardigheid en 

Trots. 

 

Medewerkerstevredenheid 

Werkgeversorganisatie ACTIZ biedt haar leden twee keer per jaar de mogelijkheid om deel 

te nemen aan de medewerkersmonitor. De vragen uit de medewerkers monitor zijn 

gebaseerd op de thema’s werkbeleving, mogelijkheid tot veranderen, bevlogenheid en 

tevredenheid.  

Naast Zorggroep Liante hebben in totaal hebben 30 organisaties deelgenomen met in totaal 

15.944 respondenten in het najaar van 2018. In totaal hebben 50,9% van de medewerkers 

van Zorggroep Liante deelgenomen aan dit onderzoek wat digitaal wordt afgenomen. In de 

rapportage konden we terug zien dat de scores van Zorggroep Liante wat lager scoorden 

dan de branchegemiddelden. De onrust binnen de organisatie rond de transitie zal hier zeker 

een oorzaak van zijn. Met de uitkomsten hebben de medewerkers een belangrijk signaal 

afgegeven. Hier gaan we zoals hiervoor is aangegeven mee aan de slag. Het was daarnaast 

mooi om terug te zien dat de betrokkenheid bij de cliënten hoog scoorde.  

 

 

 

 

Kwaliteit van het personeel 

Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van Zorggroep  Liante. Zij zijn diegene die 

de persoonsgerichte zorg aan onze cliënten leveren. Zij zijn diegene die het verschil kunnen 
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maken tussen de noodzakelijke zorg en de liefdevolle zorg met een glimlach. In 2018 is er, 

zoals gezegd, met de uitvoering van het strategisch plan de nodige onrust ontstaan op de 

werkvloer.  De uitvoering van onderdelen van het strategisch plan was nodig om op een 

aantal gebieden de organisatie financieel weer gezond te krijgen, de focus op zorg en welzijn 

te leggen en de organisatie toekomstbestendig te maken. Het strategisch plan wordt zoals 

gezegd begin 2019 herijkt. 

 

Als organisatie zal je flexibel moeten zijn om in te kunnen spelen op de veranderingen 

binnen de zorgsector. En deze veranderingen gaan erg vlot. In 2019 wordt er een planning 

gemaakt om te kijken hoe we omgaan met het proces rond eten en drinken en hoe we in 

toenemende mate de gewenste kleinschalige zorg kunnen leveren. Het tempo en de wijze 

waarop wij onze visie kunnen realiseren hangt o.a. samen met de vastgoedplannen. Het 

vastgoedbeleid wordt in de loop van 2019 herzien. Bij de uitvoering van de gewenste 

veranderingen in onze zorg en dienstverlening zal uitdrukkelijk rekening gehouden worden 

met de lokale mogelijkheden en omstandigheden.  

  

In 2018 hebben de teamleiders zorg een intensief traject doorlopen met assessments, 

perspectiefgesprekken en ontwikkelplannen. De functie is veranderd naar Leidinggevende 

Zorg en Dienstverlening. Hun eerste en belangrijkste opdracht is om de zorgteams in positie 

te brengen om professionele en liefdevolle zorg te leveren aan onze cliënten. Wij moeten 

onze medewerkers zo goed mogelijk faciliteren zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. 

Daar gaan we in 2019 volledig op in zetten.   
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6. Bedrijfsvoering  

 

AVG 

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) in werking getreden.  

Zorggroep Liante heeft een werkgroep ingesteld die zich inzet om de bescherming van de 

persoonsgegevens te bevorderen. In 2018 zijn in dit kader een aantal stappen gezet. Er is 

een externe Functionaris gegevensbeheerder (FG’er) aangemeld bij Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). Verder  is er een verwerkingsregister opgesteld, hierin staat welke 

persoonsgegevens Zorggroep Liante verwerkt. In 2018 is er gewerkt aan een privacy 

statement en een privacy reglement, deze zijn begin 2019 vastgesteld. Met de belangrijkste 

externe partijen zijn inmiddels verwerkingsovereenkomsten getekend. Een belangrijk 

aandachtspunt is beveiligd mailen. Er zijn “noodmaatregelen” genomen, er wordt onderzocht 

om zo gebruikersvriendelijk mogelijk dit structureel te regelen. Begin 2018 is er een 

procedure datalekken vastgesteld en binnen de organisatie bekend gemaakt. In 2019 zal er 

onder meer aandacht zijn om de bewustwording van medewerkers en vrijwilligers aan te 

wakkeren. 

 

ICT 

In 2018 is gebleken dat de kwetsbaarheid van de huidige systemen te grote risico’s oplevert. 

Deze zijn op hoofdlijnen: 

 De dataservers staan op het Centraal Kantoor in Oosterwolde, wanneer hier schade 

aan ontstaat, is er geen data van bepaalde applicaties meer beschikbaar. 

 Vanuit het Centraal Kantoor lopen de (glas)verbindingen naar de locaties, dus bij een 

breuk bij het Centraal Kantoor kunnen locaties niet meer functioneren. 

Om deze risico’s te beperken is er een overeenkomst met een externe partij gesloten. De 

applicaties die nu nog op servers staan, worden zoveel als mogelijk “in de cloud” gezet. Voor 

zover dit bij applicaties niet mogelijk is, worden de servers elders geplaatst met een back-up 

op een andere plaats. De (glas)verbindingen gaan in de loop van 2019 niet allemaal meer 

lopen vanuit het Centraal Kantoor maar rechtstreeks van en naar de locaties.  

Hiernaast zullen in 2019 met (gebruikers)profielen worden gewerkt, wat de uniformiteit en 

daarmee een efficiëntere bedrijfsvoering zal bevorderen. Vaste, mobiele telefonie en 

zorgalarmering zullen geïntegreerd worden, dit zal de gebruikersvriendelijkheid vergroten en 

een reductie in kosten opleveren. 
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7. Financieel beleid 
 

Resultaat 

Het kalenderjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 0,5 mln., begroot was 

een nihil resultaat. Gedurende het jaar werd duidelijk dat er werd afgestevend op een 

negatief operationeel resultaat. Uiteindelijk bleek dat  dit resultaat ca. € 0,3 mln. negatief 

was. Door bijzondere eenmalige posten in het 4
de

 kwartaal werd er toch een positief 

resultaat behaald.  

 

Opbrengsten 

De totale opbrengsten waren over 2018 ca. €. 1,5 mln. lager dan over 2017. Ca. € 0,5 mln. 

hiervan komt voor rekening van de WLZ, onder meer door een lager aantal 

verzorgingsdagen ten gevolge van het minder aantal beschikbare plaatsen in het nieuwe 

Rikkingahof. Het aantal uren Wijkverpleging was per cliënt over 2018 lager dan een jaar 

eerder, gevolg is een lagere opbrengst van ca. € 0,3 mln. Het aantal cliënten was 

vergelijkbaar met een jaar eerder. Het vervallen van de subsidieregeling zorginfrastructuur is 

een aderlating van € 0,4 mln. Door de sluiting van de keuken van Rikkingahof zijn de 

opbrengsten voor maaltijden met ca. € 0,4 mln. afgenomen. 

 

Lasten 

De personeelskosten zijn met ca. 2,5 mln. afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dit 

komt vooral door de verhuizing naar een kleiner complex en de sluiting van de keuken van 

Rikkingahof én doordat er in 2017 voorzieningen zijn gevormd voor reorganisatie en 

langdurig zieken. 

De veel lagere afschrijvingen, ca. € 0,6 mln., worden vooral veroorzaakt doordat oude 

investeringen in het oude woonzorgcentrum Rikkingahof in 2017 volledig zijn afgeschreven. 

In totaliteit komen de overige bedrijfskosten  2018 nagenoeg overeen met die over 2017. De 

voedingsmiddelen zijn fors lager door de sluiting van de keuken van Rikkingahof, anderzijds 

zijn de huurkosten fors hoger doordat nu een heel jaar het nieuwe complex van Rikkingahof 

is gehuurd. 

 

Financiële kaders 

Zorggroep Liante zal in de eerste helft van 2019 de vastgoedplannen herijken en mede op 

basis van deze uitkomsten zal er een nieuwe meerjarenbegroting worden opgesteld. Het 

streven is om structureel een rendement van 2% te behalen, zodat het mogelijk wordt om, 

indien nodig, leningen voor nieuw/verbouw voor woonzorgcentra te kunnen aantrekken en 

om te kunnen investeringen in innovatieve ontwikkelingen.  

Uit onderzoek van Bureau ZorgfocuZ is gebleken dat in 2018 regelmatig sprake is van te 

lage indicaties t.o.v. de reëel bestaande zorgzwaarte. In 2019 zal duidelijk worden wat dit 

betekent voor de financiële kaders. 

 

Controlfunctie 

De externe vereisten rondom de interne controlefunctie zijn stringenter geworden. Zorggroep 

Liante heeft behoefte aan eerder beschikbare en meer gedetailleerder informatievoorziening, 

tevens  is er meer behoefte aan het ondersteunen van managers en leidinggevenden op 

financieel terrein. Om dit te bewerkstelligen is in 2018 de controlfunctie versterkt. Tevens is 

door de inzet van externe financieel deskundige een nadere analyse van de financiële 

situatie van de Zorggroep  gemaakt en zijn diverse businesscases diepgaand gecontroleerd 

en op basis van de bevindingen aangepast.  

 



33 
 
Balans en resultaatratio’s 

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2018 die hoort bij dit jaarverslag: 

 

      2018      2017 

Opbrengsten   

Resultaatratio (resultaat/ 

Totale opbrengsten) 

       1,61%   -/- 3,96% 

Resultaat       467.307  -1.207.927 

   

Liquiditeit   

Current ratio (vlottende  

Activa/kortlopende schulden) 

        2,66%         2,33% 

Vlottende activa 10.758.305 10.728.275 

Vlottende activa (excl. 

Liquide middelen) 

  1.322.927   2.511.870 

Totaal liquide middelen   9.435.378   8.216.405 

Totaal kortlopende schulden   4.042.029   4.614.071 

   

Solvabiliteit   

Solvabiliteit (totaal eigen 

Vermogen/balanstotaal) 

      60,32%         53,33% 

Totaal eigen vermogen 10.319.217   9.851.910 

Balanstotaal 17.106.195 18.473.967 

Vermogensniveau (totaal eigen vermogen/ 

totaal opbrengsten) 

       35,56%       32,26% 

   

Totaal opbrengsten 29.024.406 30.541.674 

   

Totaal langlopende schulden 

huur gebouwen 

  1.887.389   2.149.952 

 

 

Verkort kasstroomoverzicht.  

Dit is een overzicht van de kasstroom, de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de 

loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. 

 

Kasstroomoverzicht    2018   2017 

  X € 1.000 X € 1.000 

Bedrijfsresultaat        579   -1.083 

Afschrijvingen       1.362     1.995 

Mutaties huurcontracten         203        203 

Mutatie voorzieningen     -1.000     1.702 

Vorderingen          256          37 

Vorderingen financiering WLZ          933        688 

Kortlopende schulden         -572        -58 

Ontvangen interest               1           1 

Betaalde interest         -113      -126 

Investeringen materiële activa         -168   -1.301 

Aflossing langlopende schulden         -262      -250 

Mutatie geldmiddelen       1.219     1.808 

    

 

De totale kasstroom is in 2018 met 0,6 mln. gedaald t.o.v. 2017. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door lagere investeringen in materiële vaste activa en de daling van kortlopende 

schulden.
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Bijlage: Organogram 

 

Bestuurder 

Kwaliteitscoördinator  

Bedrijfsvoering /F&C 

Zorgbemiddeling 

HR 

Bestuurssecretariaat 

Facilitair 

 

Warrenhove  

de Lauwers  

Lycklama Stins 

Sickinga-Oord 

Sinnehiem 

Extramuraal Intramuraal  

Smallingerland 

Intramuraal  

Oost- & Weststellingwerf 

Ooststellingwerf 

Locale staf  

Rikkingahof 

Riemsoord 

Hotelmatige 

dienst 

.  

Raad van Toezicht 

Hotelmatige 

dienst 

Locale staf 

 

OR 
CCR 

met CR’s 

Hiërarchische  aansturing 

 

Functionele aansturing 

Weststellingwerf 

 

Smallingerland 
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