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2018 was in veel opzichten een bewogen jaar. De reorganisatie die in 2017 was ingezet, is verder 

afgewikkeld. We hebben afscheid genomen van medewerkers, een nieuwe (management)structuur 

gevormd en ingebed en een aantal stevige maatregelen doorgevoerd die ervoor gezorgd hebben dat 

Zorgspectrum het Zand weer duurzaam financieel gezond kon worden. Dat heeft veel gevraagd van 

ons incasseringsvermogen. De ongekend warme zomerperiode was bovendien pittig voor cliënten en 

medewerkers. Met een lagere bezetting dan we voor de reorganisatie gewend waren, hebben de teams 

in de vakantiemaanden de zorg voor onze cliënten hoog gehouden. Ik ben dan ook enorm trots op al 

onze medewerkers!  

 

Naast het vertrek van collega’s kwamen er ook nieuwe collega’s op andere en nieuwe functies. 

Landelijk werd een (tijdelijk) kwaliteitsbudget vastgesteld dat verpleeghuizen mogen inzetten voor de 

uitbreiding van personeel. Omdat er op de arbeidsmarkt een structureel tekort is aan verpleegkundigen 

en verzorgenden, zijn deze gelden ingezet voor een nieuwe functie: de medewerker Sfeer & Beheer. 

Deze medewerker is er met name voor de extra aandacht voor cliënten en wordt ingezet op de 

huiskamers, specifiek op de piekmomenten. Voor een goede invulling van deze functie is afstemming 

met de zorg enerzijds en onze vrijwilligers anderzijds essentieel. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar we 

hebben gemerkt dat we daar in de hectiek van alledag wel expliciet bij stil moeten staan.  

 

‘Plan, do, check, act’: op basis van deze cyclus willen we onze processen monitoren en blijven 

verbeteren. Zo hebben we in het najaar de uitvoering van de dagbesteding geëvalueerd. We hebben 

geconcludeerd dat de nieuwe vorm niet is geworden wat we er mee beoogd hadden. Dat is aanleiding 

geweest om de dagbesteding anders in te richten. Inmiddels zijn er met inzet van de extra 

kwaliteitsgelden enkele dagbestedingscoaches geworven om dit ook in de praktijk waar te kunnen 

maken. 

 

In 2018 hebben we mooie stappen gezet op weg naar een financieel gezonde organisatie. Achter de 

schermen is hard gewerkt aan een ‘sale en lease back’ vastgoedovereenkomst, op basis waarvan een 

deel van ons vastgoed wordt verkocht en onmiddellijk wordt terug gehuurd. De zorgactiviteiten op 

deze locaties zetten we onverminderd voort. De juridische overdracht vindt plaats op 28 mei 2019.  

 

Het jaar 2018 is geëindigd met een positief resultaat. Dat hebben we met name te danken aan een 

hogere vergoeding WLZ 2018 (omdat de extra kwaliteitsgelden voor 2018 zijn verdisconteerd in 

hogere tarieven) en aan lagere personeelskosten als gevolg van de reorganisatie. Dat maakt dat we de 

toekomst weer met vertrouwen tegemoet kunnen zien. 

 

Het organisatie jaarplan voor 2019 concentreert zich op de ‘basis op orde’, ‘toekomstmuziek’ 

(waarmee we het hertalen van onze visie en een bijbehorend verandertraject bedoelen) en strategische 

personeelsplanning. Daarmee wordt zichtbaar dat we in een nieuwe fase zijn gekomen. Namelijk een  

fase waarin we de basisprocessen opnieuw vormgeven in een nieuwe structuur en samen kunnen 

bouwen aan een vernieuwde organisatie. 

 

Het jaarplan valt uiteraard niet los te zien van ons kwaliteitsplan voor 2019. In het najaar van 2018 

hebben we daarvoor input opgehaald bij medewerkers, cliëntenraden en de ondernemingsraad in een 

interactieve setting. Daaruit zijn een aantal mooie speerpunten naar voren gekomen: dagbesteding, 

communicatie, samenwerking, ondersteuning & innovatie en leren & ontwikkelen. Ook hiervoor geldt 

dat we willen monitoren en verbeteren. Dat borgen we onder meer door middel van de integrale 

kwartaalrapportage. En bijvoorbeeld ook met huiskamergesprekken, waarin we bij cliënten en familie 

ophalen wat er goed gaat en wat er anders kan. En waarin we mogelijkheden verkennen. Want de basis 

van verbeteren is kijken naar mogelijkheden! 

 

Graag wil ik de medewerker en vrijwilligers, ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht 

bedanken voor weer een jaar enorme inzet. Door jullie kunnen we de zorg elke dag een beetje mooier 

maken! 

 

Mei 2019, 

Tamara Ritsema 

Raad van Bestuur 



Jaarverslag Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting Zorg-Samen Het Zand heeft tot taak toezicht te houden 

op stichting Zorgspectrum Het Zand en stichting De Groene Steen. Dit toezicht ziet op het bestuur en 

de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvT is daarnaast klankbord en sparringpartner voor 

de bestuurder en werkgever voor de Raad van Bestuur (RvB) 

 

De RvT houdt onder andere toezicht op: 

– realisatie van de doelstellingen; 

– strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten; 

– opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 

– kwaliteitsbeleid; 

– kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; 

– naleving integriteitscodes; 

– financieel verslaggevingsproces; 

– naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in 

artikel 8 tot en met 12 van de Statuten van Stichting Zorg-Samen Het Zand. Een en ander is uitgewerkt 

in het Reglement Raad van Toezicht. Verder vindt de toezichthoudende taak plaats binnen de kaders 

zoals die gesteld zijn door de Zorgbrede Governancecode. 

 

In dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht maatschappelijk verantwoording af over de wijze waarop 

in 2018 invulling is gegeven aan zijn taken en bevoegdheden. 

 

Algemene terugblik 

2018 was voor de RvT een actief jaar. Mede door de nieuwe samenstelling was het belangrijk om 

voldoende tijd te nemen om gezamenlijk bepaalde thema’s te verkennen. Maar ook de financiële 

situatie , de reorganisatie en de vastgoedtransactie die voor een groot deel in 2018 is uitgevoerd, 

maakten veelvuldige afstemming noodzakelijk. De RvT is door de RvB steeds nadrukkelijk op de 

hoogte gehouden van de actuele (financiële) ontwikkelingen. Mede daardoor heeft de RvT haar rol als 

sparringpartner goed kunnen vervullen.  

 

De RvT is in 2018 tien keer in reguliere vergadering bijeengeweest. Om het contact met de locaties te 

verstevigen zijn er werkbezoeken afgelegd en vinden er reguliere RvT vergaderingen plaats op locatie, 

die vooraf worden gegaan door een rondleiding.  

 

Daarnaast hebben de diverse RvT commissies verschillende malen vergaderd en zijn de RvT leden 

aangesloten bij algemene bijeenkomsten van ZHZ en hebben zij overleg gevoerd met de Centrale 

Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.  

 

De RvT en specifiek de Auditcommissie zijn nauw betrokken geweest bij een aantal Go/No-Go 

momenten in de onderhandelingen over de financiële positie en de toetsing van de ‘sale en lease back 

vastgoedconstructie’. Deze onderhandelingen hebben uiteindelijk geleid tot de verkoop van een aantal 

panden van ZHZ en De Groene Steen. Deze transactie wordt op 28 mei 2019 geeffectueerd. In de 

jaarrekening 2018 is de transactie als ‘gebeurtenis na balansdatum’ nader toegelicht. Het proces heeft 

zich gekenmerkt door zorgvuldigheid en heeft geleid tot een mooie uitkomst waar de RvT zijn 

goedkeuring aan heeft gegeven. Na het voltooien van deze transactie is ZHZ weer financieel gezond. 

 

Samenstelling en commissies 

De Raad van Toezicht is het jaar 2018 gestart in een nieuwe samenstelling. Met ingang van 1 januari 

2018 zijn drie nieuwe leden Raad van Toezicht gestart: mevrouw van Leeuwen, de heer Poelarends en 

de heer Dijkstra. Voorzitter was tot medio februari 2018 de heer Nijman, vanaf medio februari heeft 

de heer Dijkstra het voorzitterschap op zich genomen. 

 

 

  



Overzicht functies en nevenfuncties RvT leden: 

 

RvT leden  Functies en nevenfuncties 

Hein Dijkstra Voorzitter RvT Stichting Zorg-samen Het Zand 

Voorzitter RvT ROC Aventus 

Lid Bestuur Stichting SBI 

Voorzitter Werkgeversberaad Hardenberg 

Joke van Leeuwen Directeur Talant 

Lid RvT Stichting Zorg-Samen het Zand 

Lid RvT Huize Het Oosten 

Lid RvT De Hoven (tot oktober 2018) 

Wim Nijman Directeur van Nijman Vastgoed BV 

Lid RvC van SallandWonen (tot 1-07-2018) 

Lid RvC van Veluwonen 

Lid RvT Stichting Zorg-Samen Het Zand 

Arend Jan Poelarends Directeur Financiën Ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk 

Lid RvT Stichting Zorg-Samen Het Zand 

Lid adviescommissie Zorg ChristenUnie 

Linda Veld Process Excellence Manager FrieslandCampina 

Lid RvT Stichting Zorg-Samen Het Zand 

Zelfstandig ondernemer Krachtenveld 

 

De RvT heeft drie commissies ingesteld: de Auditcommissie, de Kwaliteitscommissie (voorheen 

commissie zorg en veiligheid) en de Remuneratie & Governance commissie. De bezetting van de 

commissies was als volgt: 

 Auditcommissie: de heer Poelarends (voorzitter) en mevrouw Veld  

 Kwaliteitscommissie: mevrouw Van Leeuwen (voorzitter) 

 Remuneratie & Governance commissie: de heer Nijman (voorzitter) en de heer Dijkstra  

 

De maximale zittingstermijn voor RvT leden bedraagt 8 jaar, conform de Governancecode Zorg. Deze 

termijnen worden nageleefd. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: 

 

RvT leden  Aangetreden Einde 

termijn 

(maximaal) 

Herbenoeming Herbenoembaar 

per 

Aftredend 

per 

Hein Dijkstra 01-01-18 01-01-26  1-01-2022  

Joke van 

Leeuwen 

01-01-18 01-01-26  1-01-2022  

Wim Nijman 01-06-12 01-06-20 01-01-15 1-01-2019 01-06-20 

Arend Jan 

Poelarends 

01-01-18 01-01-26  1-01-2022  

Linda Veld 01-01-16 01-01-24  1-01-2020 01-01-24 

 

 

Honorering van de leden van de RvT 

De honorering van de RvT is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden van 

de Raad en houdt rekening met maatschappelijke normen en waarden. De honorering is niet gekoppeld 

aan de prestaties van Stichting Zorg-Samen Het Zand. De honoreringen van de toezichthouders vallen 

binnen de maximale WNT-norm en de aangescherpte norm van de NVTZ. Voor het jaar 2018 is de 

honorering vastgesteld op 90% van de NVTZ-norm, gerelateerd aan klassen indeling III. Deze 

honorering is exclusief de wettelijke reiskostenvergoeding.  

 

Goedkeuring besluiten 

De RvT heeft goedkeuring gegeven aan de volgende besluiten: 

- Vaststelling van het jaarplan 2018, inclusief begroting 2018 

- De begroting 2019 

- Het Procuratiereglement 



- De verkoop van het vastgoed en het aflossen van de leningenportefeuille (zoals voorgesteld in 

de update vastgoedtransactie Het Zand) 

 

De RvT heeft de volgende regelingen vastgesteld: 

- Het reglement Auditcommissie 

- Het reglement Governance commissie 

- De Toezichtvisie 2018 

- Het rooster van aftreden 

 

Evaluatie en zelfevaluatie 

De RvT heeft in december onder externe begeleiding haar jaarlijkse zelfevaluatie gehouden. Met de 

RvB is in de loop van het jaar een plannings- en aan het eind van het jaar een evaluatiegesprek 

gevoerd. De samenwerking tussen RvT en RvB worden van beide kanten als constructief en 

transparant ervaren.   

 

Afsluiting 

Zichtbaar is dat ZHZ een organisatie in transitie is. De reorganisatie heeft een flinke impact gehad, 

maar de betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers is groot en er wordt inmiddels weer gebouwd 

aan een gezonde organisatie.  De RvT heeft er vertrouwen in dat de organisatie de goede weg is 

ingeslagen!  

 

Hein Dijkstra 

Voorzitter RvT 


