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Governance verslag Oosterlengte 2017 
 

1. Welke rechtsvorm heeft uw organisatie? 
Een stichting 
 

2. Principes Governancecode Zorg 
 
De jaarevaluatie 2017 van de RvT en de bestuurder stonden in het teken van de zeven principes van 
de nieuwe Governancecode Zorg. Hierbij is vastgesteld dat de maatschappelijke doelstelling en 
legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten. De RvT en de 
bestuurder hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de 
organisatie. De waarden: respectvol, professioneel en persoonsgericht zijn eveneens vastgelegd in 
het Kwaliteitsplan 2018 ingevolge het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  
 
Adequate invloed van interne belanghebbenden is geborgd door het naar tevredenheid faciliteren van 
de medezeggenschap voor cliënten en medewerkers en deze tijdig te betrekken bij ontwikkelingen. 
De RvT en de bestuurder zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de 
organisatie. De Raad van Toezicht bezoekt periodiek de vergaderingen van de CCR en de OR. Ten 
aanzien van de externe belanghebbenden wordt naast de reguliere contacten een hernieuwd 
stakeholdersmanagement opgezet.  
 
De RvT en de bestuurder hebben in de gehouden evaluatie geconstateerd dat de samenwerking goed 
verloopt en dat zowel binnen de RvT als in de relatie RvT-bestuurder in een open en constructieve 
dialoog – met inachtneming van ieders rol - met elkaar wordt gesproken. 
 
De bestuurder bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling. In de 
planning en controlcyclus is er sprake van een Kwaliteitsplan en een Jaarplan, ingebed in een 
meerjarenperspectief. Er wordt gewerkt met een financiële meerjarenprognose en een meerjaren 
huisvestingsplan. Middels kwartaalrapportages wordt de voortgang gemonitord en gecommuniceerd.  
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. De 
RvT werkt met verdiepende auditcommissies, de commissie Financieel en personeel, de commissie 
Kwaliteit en Veiligheid en een Remuneratiecommissie. In deze laatste commissie worden naast de 
werkgeverszaken jegens de bestuurder ook governance aangelegenheden besproken.  
 
Majeure onderwerpen in 2017 waren het afstoten van de huishoudelijke hulp (WMO) aan een andere 
zorgaanbieder, het goedkeuren van het wijzigingsvoorstel voor de statuten (van directeur-bestuurder 
naar bestuurder), het goedkeuren van het Kwaliteitsplan 2018 ingevolge het Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg, het goedkeuren van de reorganisatie van de wijkverpleging.  
 
De bestuurder en de RvT ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid. In 2017 
stond dit in het teken van de nieuwe governancecode en waardengericht toezicht. De bestuurder heeft 
in het verslagjaar de certificering als bestuurder afgerond van de NVZD. De komende jaren zal zij 
uitvoering geven aan het hieruit voortvloeiende persoonlijke ontwikkelplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

3. Bestuur 
 
Hier worden de gegevens van de bestuurder vermeld: 
Naam, geslacht, functie in RvB of directie, Interim ja/nee en nevenfunctie (s). 
 

 Naam Geslacht Functie(s) 
in RvB of 
directie 

Interim Functie 
vervuld 
sinds: 

Nevenfunctie(s) 

Bestuurder 
1 

H. 
Sanders- 
Jager 
MBA MFC 

Mw. Bestuurder Nee 1-11-2010 - Voorzitter 
Raad van 
Commissarissen 
Rabobank Zuid- 
Oost Groningen 
- Lid Algemene 
ledenraad Rabo 
- Secretaris 
bestuur stichting 
Revolverend 
Fonds provincie 
Groningen 
- Lid Raad van 
Advies Campus 
Winschoten 

 
 
 

4. Toezichthoudend orgaan 
 
Hier worden de gegevens van de toezichthouders vermeld (conform vermelding in de jaarrekening): 
Naam, geslacht, functie in toezichthoudend orgaan en nevenfunctie(s). 
 

 Naam Geslacht Functie(s) Nevenfunctie(s) 

Lid 1 
Statutair 
afgetreden per 1 
januari 2018, 
opgevolgd door 
dhr. drs. J. 
Hollenbeek 
Brouwer 

Mr. E.M. Dost Mw. Voorzitter Raad 
van Toezicht 

-Directeur-bestuurder 
woning-corporatie 
Actium 
-Lid Algemeen 
Bestuur AEDES 
(landelijk) 
-Lid Bestuur Stichting 
Farkas 
-Voorzitter 
klachtencommissie 
medewerkers Leveste 
Care en Cure 

Lid 2 Drs. M. Roeters Mw. Lid Raad van 
Toezicht, 
kwaliteitszetel 
medezeggenschap 
medewerkers 

-Director adviespraktijk 
KPMG 
-Geen nevenfuncties 

Lid 3   
 

Drs. H. Drenth 
RA MGA 

Dhr. Lid Raad van 
Toezicht 

-Directeur vestiging 
Assen Verstegen 
accountants en 
adviseurs 
-Lid Raad van 
commissarissen 
(huurderscommissaris) 
Mooiland Ede 
-Lid Raad van 
Toezicht Theater & 
Bioscoop De Nieuwe 
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Kolk Assen 
-Lid Raad van Advies 
Netwerk 
Cliëntenraden 
Zorginstellingen 
-Lid bestuur Stichting 
Praten over 
Gezondheid 
Nederland 
-Lid RvT stichting 
Proscoop te 
Zwolle/Beekbergen 
-Diverse 
onderwijstaken RU 
Groningen en 
Hanzehogeschool 
Groningen 
-Toezichthouder 
praktijkopleidingen 
Nederlandse 
Beroepsorganisatie 
voor Accountants 
-Lid Raad van 
Toezicht OPRON 
Veendam 

Lid 4 
Statutair 
afgetreden met 
ingang van 1 
januari 2018, 
opgevolgd door 
mevr. mr. G. K. 
E. Draijer 

A.H.M. 
Russchen 

Mw. Lid Raad van 
Toezicht, 
kwaliteitszetel 
medezeggenschap 
cliënten  

Senior adviseur LTP 
Drachten 
Geen nevenfuncties 

Lid 5 
Met ingang van 
1 januari 2018 
benoemd tot 
voorzitter RvT, 
opgevolgd door 
dhr. Drs. R.J.J. 
van Boxtel 

Drs. J. 
Hollenbeek 
Brouwer 

Dhr.  Lid Raad van 
Toezicht, 
kwaliteitszetel 
Kwaliteit en 
Veiligheid 

Bestuursadviseur en 
toezichthouder 
Voorzitter Raad van 
Toezicht Stichting 
SPINN 
Voorzitter Raad van 
Toezicht Centrale 
huisartsendienst 
Drenthe 
Lid Raad van 
commissarissen Sport 
Drenthe 
Bestuurslid Stichting 
Vrienden van Interzorg 

 
 
 

5. Belangrijke gebeurtenissen 

 
5.a. Belangrijke gebeurtenissen 2017, kansen, risico’s, beheersing risico’s  
 
De wijzigingen in de visie/strategie zijn ingegeven door het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
met als focus: complexe zorg intra- en extramuraal. De nieuwe visie is neergelegd in een 
Kwaliteitsplan met de waarden respectvol, professioneel en persoonsgericht.  
In 2017 is de besluitvorming afgerond inzake het afstoten van het onderdeel huishoudelijke hulp (410 
medewerkers, omzet circa 4 miljoen euro) aan een andere zorgaanbieder. Dit heeft een positief effect 
op de risicobeheersing, aangezien dit onderdeel al jarenlang verliesgevend was.  
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De organisatie van het werkproces zorg is vernieuwd door het introduceren van de meewerkende 
leidinggevende, te weten de wijkverpleegkundige in de wijkverpleging en de regieverpleegkundige 
intramuraal. In circa 40 kleinschalige teams geven zij in een professionele samenwerking leiding aan 
het doorvoeren van de beoogde veranderingen en kwaliteitsverbeteringen.  
Er is een nieuw besturingsmodel ingevoerd, waarbij de functie directeur-bestuurder is gewijzigd in 
bestuurder en waarbij de hoofdverantwoordelijke voor de behandelzaken rechtstreeks onder 
bestuurder is gepositioneerd, alsmede de afdeling Kwaliteit.  
Op ICT-gebied hebben wij de invoering gestart van een nieuw ECD (ONS). Daarnaast zijn wij gaan 
werken met elektronische toedienregistratie met behulp van tablets.  
Qua investeringen voeren wij de plannen uit conform het masterplan huisvesting met in 2017 de 
oplevering van het nieuwe verpleeghuis en expertisecentrum Old Wolde. 
 
5.b. Voorziene belangrijke gebeurtenissen 2018 en 2019  
 
Het werken vanuit de in het Kwaliteitsplan 2018 vastgelegde normen en waarden respectvol, 
professioneel en persoonsgericht zien wij als een uitdaging voor de komende jaren. De vertaalslag 
hiervan naar alle geledingen van de organisatie vraagt een zorgvuldig ontwikkelproces. Met het 
Kwaliteitsplan 2018 is hierin een belangrijke stap gezet. Ook voor de wijkverpleging zal Oosterlengte 
een vergelijkbaar Kwaliteitsplan gaan opstellen. Hier zijn wij nog in afwachting van het landelijke 
kwaliteitskader. Een belangrijk element in dit veranderproces is de training en scholing van de 
medewerkers. Een ander belangrijk aspect is de doorontwikkeling van de nieuwe rol van de 
wijkverpleegkundige (extramuraal) en regieverpleegkundige (intramuraal). Zij geven vanuit de inhoud 
en operationeel leiding aan kleinschalig teams. Een zorgpunt is het stijgende ziekteverzuim. Met een 
compleet pakket aan maatregelen en een nieuwe opzet van de teams, met gerichte scholing en 
teamontwikkeling hopen wij de verzuimbeheersing een nieuwe impuls te geven.  
Op het vlak van de governance zijn wij voornemens om met ingang van 2019 een statutenwijziging 
door te voeren, waarbij we de modelstatuten van de NVZD als uitgangspunt nemen. In het verlengde 
daarvan worden eveneens de reglementen aangepast. 
 
5.c. Majeure wijzigingen in 2018/2019 
 
Wij voorzien op dit moment in 2018 en 2019 geen majeure wijzigingen. Wij zijn met name gericht op 
het verder uitwerken van onze focus op complexe zorg intra- en extramuraal en het invoeren van de 
kwaliteitsplannen die voortvloeien uit de kwaliteitskaders.  
 
5.d. Financiële/strategische risico’s 2017/2018/2019  
 
De belangrijkste risico’s zijn liquiditeitsbeheersing, verzuimbeheersing en de levensvatbaarheid van de 
wijkverpleging. 
Door bouwprojecten, ORT-nabetaling en afstoten huishoudelijke hulp, is er druk op de liquiditeit 
ontstaan. Met een nauwgezette monitoring wordt de liquiditeitsbeheersing vormgegeven. Wij werken 
met een financiële meerjarenprognose en koersen hierbij op een jaarlijks rendement van 1 à 1,5 
miljoen euro. De maatregelen om dit rendement te halen worden doorgevoerd. De 
verzuimontwikkeling is een hardnekkig gegeven. We constateren dat we alle mogelijke maatregelen 
consequent inzetten; het leidt niet tot een daling. Dit is mede een reden voor vernieuwing van de 
procesorganisatie in kleinschalige teams.  
De levensvatbaarheid van de wijkverpleging is sinds de overgang naar de zorgverzekeraars een 
heikel punt. De eerste voorzichtige tekenen van herstel zijn zichtbaar, maar dit is nog dermate broos 
dat wij dit nauwgezet blijven monitoren. 
In 2018 voorzien wij de start van de bouwtrajecten in Nieuwe Pekela en Scheemda. Hiermee zal het 
masterplan huisvesting dat in 2011 werd gestart, uiterlijk in 2020 gereed zijn. Inmiddels zijn 4 
nieuwbouwtrajecten afgerond in Nieuwolda, Bellingwolde, Oude Pekela en Winschoten. Een lopend 
traject is de realisatie van een kleinschalig verpleegcentrum in de LTS-locatie in Winschoten. De 
risico’s worden gespreid door een mix van eigendom en huur.  
 
5.e. Duurzaamheidsbeleid 
 
De duurzaamheidsaspecten worden toegepast in zowel de bouwprojecten als bij de inkoop. Bij de 
nieuwbouwprojecten wordt verwarming middels aardwarmte gerealiseerd en waar mogelijk worden 
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zonnepanelen geplaatst. Daarnaast wordt duurzaamheid toegepast bij verlichting, afvalscheiding, 
recycling en materialenkeuze. 
 
 

6. Algemene voorwaarden verpleging, verzorging, thuiszorg en kraamzorg 
 
Hanteert uw organisatie de Algemene Voorwaarden VVT? 
Ja 
Hanteert uw organisatie de Algemene Voorwaarden Kraamzorg? 
Nee 
 
 
      7.    Cliëntenraad 
 
Heeft uw organisatie een Cliëntenraad? 
Ja 
 
Zo ja, hoeveel cliëntenraden heeft uw organisatie? 
1 Centrale Cliëntenraad 
11 lokale Cliëntenraden 
 
Wordt/worden de cliëntenraad/raden in financiële en materiele zin voor alle taken ondersteund maar 
tevredenheid van de cliëntenraden, ook als het gaat om deskundigheidsbevordering? 
Ja 
 
Zijn er in het afgelopen jaar door de Clientenraad/raad ongevraagde adviezen uitgebracht? 
Ja, aantal 1. 
 
Hebben deze adviezen geleid tot maatregelen in uw organisatie? 
Ja 
 
Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina: 
Het ongevraagde advies betrof een voorstel om de familie te laten participeren in het multidisciplinair 
overleg aangaande de cliënt. De werkwijze Kernteam/MDO is in een pilot onderzocht en heeft geleid 
tot besluitvorming om dit in de gehele organisatie in te voeren.  
 
De overige (gevraagde) adviezen c.q. de activiteiten van de Clientenraad waren: 

 Advies over en ondertekening van de wijzigingsvoorstellen inzake een statutenwijziging van  
stichting Oosterlengte 

 Advies over het afstoten van de huishoudelijke hulp (WMO) en de reorganisatie van de 
wijkverpleging 

 Betrokkenheid bij het proces rond Bewegings- en belevingsgerichte zorg (best practice 
Waardigheid en Trots) 

 Aanwezigheid bij brandveiligheidsoefeningen 

 Deelname aan het periodiek overleg van de bestuurder met het Zorgkantoor 

 Deelname vanuit de cliëntenraad aan landelijk overleg in NCZ-verband of met het 
Zorginstituut 

 Betrokken vanuit de Cliëntenraad bij het opstellen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in 
de taskforce van het ministerie van VWS 

 Deelname aan informatiebijeenkomsten omtrent het invoeren van het Kwaliteitsplan 

 Participatie in de stuurgroep Toekomstbestendige ouderenzorg in de provincie Groningen 

 Deelname aan interactieve bijeenkomsten van de stichting Oosterlengte 

 Zowel lokaal als centraal deelname aan het overleg met de IGZ 

 Betrokken bij de auditgesprekken van de organisatie met DNV voor de certificering voor ISO 
Health Care 

 
Heeft uw concern een commissie van vertrouwenslieden ingesteld? 
Nee 
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Heeft uw concern zich aangesloten bij een landelijke instantie? 
Nee 
 

8. Klachten en geschillen   
 
Kunnen cliënten terecht bij een klachtenfunctionaris conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg (Wkkgz)? 
Ja 
 
Beschikt u over een regeling voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van 
klachten conform de Wkkgz? 
 
Ja 
 
Bent u aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie conform de Wkkgz? 
 
Nee 

 
Toelichting: Wij hebben een eigen, onafhankelijke klachtencommissie cliënten met een externe 
ondersteuner.  
 
 


