
 
Bestandsnaam: Jaarverslag 
zorggroep Maas & Waal 2018 

Eigenaar: RvB Status en d.d.: definitief 20190520 

Code:19044  Vastgesteld door: RvT 
Soort document: Ontwikkelaar: RvB Revisie d.d.:  
Pagina 1 van 17  Evaluatiedatum:  

 
 

 

 

Jaarverslag 

Stichting zorggroep Maas & Waal 

 2018  
 



 
Bestandsnaam: Jaarverslag 
zorggroep Maas & Waal 2018 

Eigenaar: RvB Status en d.d.: definitief 20190520 

Code:19044  Vastgesteld door: RvT 
Soort document: Ontwikkelaar: RvB Revisie d.d.:  
Pagina 2 van 17  Evaluatiedatum:  

 
 

Inhoudsopgave 

 

1. Uitgangspunten verslaglegging ............................................................................... 3 

2. Profiel van de organisatie ........................................................................................... 3 

2.1 De organisatie ................................................................................................................ 3 

2.2 Kerngegevens ................................................................................................................. 4 

2.2.1 Kernactiviteiten ..................................................................................................... 4 

2.2.2 Cliënten, capaciteit en productie ................................................................ 4 

3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap ................................................................. 5 

3.1 Zorgbrede Governancecode ................................................................................... 5 

3.2 Raad van toezicht ......................................................................................................... 5 

3.3 Raad van bestuur .......................................................................................................... 9 

3.4 Cliëntenraad .................................................................................................................... 9 

3.5 Ondernemingsraad .................................................................................................... 12 

4 Beleid, inspanningen en prestaties ......................................................................... 13 

4.1 Meerjarenbeleid........................................................................................................... 13 

4.2 Kwaliteitsbeleid ........................................................................................................... 13 

4.2.1 Kwaliteit van zorg .............................................................................................. 14 

4.2.2 Klachten ................................................................................................................... 14 

4.3 Financieel beleid ......................................................................................................... 15 

4.4 Bedrijfsvoering............................................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
Bestandsnaam: Jaarverslag 
zorggroep Maas & Waal 2018 

Eigenaar: RvB Status en d.d.: definitief 20190520 

Code:19044  Vastgesteld door: RvT 
Soort document: Ontwikkelaar: RvB Revisie d.d.:  
Pagina 3 van 17  Evaluatiedatum:  

 
 

1. Uitgangspunten verslaglegging 

Met de jaarrekening en het jaarverslag 2018 legt Stichting zorggroep Maas & Waal 

verantwoording af over de volgende wettelijke verslag- en 

verantwoordingsverplichtingen: 

 het leveren van een jaarrekening en -verslag volgens de eisen in het Burgerlijk 

wetboek (BW, boek 2, titel 9 en RJ 400) 

 het leveren van een verslag over hoe is omgesprongen met medezeggenschap 

(artikel 8 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) 

 het opgeven van de beloning van bestuurders, voor zover deze boven de 

vastgestelde norm uitkomt (artikel 4.1 Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) 

 het verstrekken van gegevens aan het CBS over de geleverde WTZi-zorg (artikel 

33 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek). 

 

Voorliggend jaarverslag is ter advisering conform art. 3, lid 1g van de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen aangeboden aan de centrale cliëntenraad. De 

centrale cliëntenraad heeft daarop een positief advies gegeven op 14 mei 2019. Het 

jaarverslag wordt ter informatie, conform art. 31 a WOR, aangeboden aan de 

ondernemingsraad op 27 juni 2019. De raad van bestuur heeft het jaarverslag 

vastgesteld als voorgenomen besluit op 15 mei 2019, en de raad van toezicht heeft 

daaraan goedkeuring gegeven in zijn vergadering van 20 mei 2019. 

 

2. Profiel van de organisatie 

2.1 De organisatie 

Stichting zorggroep Maas & Waal is gevestigd te Druten, werkzaam in het kader van het 

algemeen belang en heeft ten doel het bevorderen van kwaliteit van leven van mensen 

die door ouderdom of anderszins een beroep doen op huisvesting, zorg of andere 

ondersteunende voorzieningen. Daarnaast verzorgt de Zorggroep onderzoek, opleiding 

en onderwijs en levert ze adviesdiensten aan derden. De algemene identificatiegegevens 

zijn: 

 

Stichting zorggroep Maas & Waal 

Correspondentieadres: 

Postbus 98 

6658 ZH Beneden-Leeuwen 

Telefoon: 0487-599666 

Identificatienummer Nederlandse Zorgautoriteit 300-1207 

Email: info@zmw.nl 
Internet: www.zmw.nl 
 

Stichting zorggroep Maas & Waal is onderdeel van Stichting zorggroep Maas & Waal 

Holding. Onderdeel van de holding zijn Stichting zorggroep Maas en Waal, Van der 

Klokken Stichting en Stichting St. Jan. De Van der Klokken Stichting heeft als doel het 

bevorderen van het lichamelijke en geestelijke welzijn van bewoners van de Zorggroep. 

Stichting St. Jan heeft als doel met haar vermogen en vastgoed een bijdrage te leveren 

aan het complete en samenhangende pakket van diensten op het gebied van zorg, 

wonen en welzijn. 

 

De Zorggroep heeft geen deelnemingen in rechtspersonen die private activiteiten 

ondernemen. 
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Figuur 1: Organisatiestructuur Stichting zorggroep Maas & Waal 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.2 Kerngegevens  

2.2.1 Kernactiviteiten 

De kernactiviteiten van de Zorggroep betreffen de intramurale zorg, extramurale zorg en 

huishoudelijk hulp. Intramuraal biedt de Zorggroep verblijf met en zonder behandeling, 

waaronder somatische en psychogeriatrische zorg, geriatrische revalidatiezorg, 

crisisopvang en eerstelijns-verblijf aan. Extramuraal in de thuissituatie biedt de 

Zorggroep modulair pakket thuis (invulling van een indicatie voor langdurige zorg), 

wijkverpleging, huishoudelijk hulp, dagbesteding en dagbehandeling en eerstelijns 

behandeling. 

 

Het werkgebied van zorggroep Maas & Waal is regio Zorgkantoor Nijmegen en 

omstreken. De zorglocaties zijn gesitueerd in de gemeenten West Maas en Waal, 

Beuningen en Druten en een verpleegunit voor dak- en thuislozen in Nijmegen. De 

extramurale zorgprestaties worden geleverd in de hierboven genoemde gemeenten.  

 

2.2.2 Cliënten, capaciteit en productie 

In 2016 en 2017 is het overheidsbeleid “zo lang mogelijk thuis” zichtbaar doordat het 

aantal gerealiseerde verblijfsdagen lager is dan in 2015 en 2014 en het aantal 

gerealiseerde uren wijkverpleging en huishoudelijk hulp toeneemt. In 2018 wordt de 

demografische ontwikkeling zichtbaar, het gerealiseerde aantal verblijfsdagen, uren 

wijkverpleging en huishoudelijk hulp is toegenomen. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Verblijf in dagen 178.168 168.278 161.284 158.048 165.115 

Verblijf in plaatsen  488 461 442 433 452 
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In onderstaande tabel is de extramurale productie opgenomen. 

 

Extramuraal   2014 2015 2016 2017 2018 

Dagbesteding Dagdeel 15.778 13.727  15.825  15.396  14.799  

Wijkverpleging Uur 42.342 33.935  39.219  40.160  42.148  

Begeleiding Uur 1.119  533  301  115  80  

Behandeling SO Uur 183     136      346    571     691  

Huishoudelijk hulp Uur 16.092 15.615  15.848  23.154  23.416 

 

3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 

3.1 Zorgbrede Governancecode  

Zorggroep Maas & Waal past de Zorgbrede Governancecode toe waarvan de principes ten 

grondslag liggen aan de missie en visie. Deze principes zijn eveneens verankerd in de 

statuten en reglementen van de raad van toezicht en de raad van bestuur. Het handelen 

van de raad van bestuur en de raad van toezicht gaat uit van deze principes en wordt 

periodiek getoetst. 

 

3.2 Raad van toezicht  

De toezichthoudende functie wordt uitgeoefend door een raad van toezicht die daartoe 

periodiek vergadert met de raad van bestuur. De raad heeft in 2018 zes maal regulier 

vergaderd. 

 

In 2018 is één keer aan het begin van de vergadering een van de managers uitgenodigd 

om te vertellen over het verzuimbeleid van de Zorggroep. 

 

De jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht vond, onder externe begeleiding, plaats 

in juni 2018. Tijdens de evaluatie heeft de raad besloten een toezichtvisie te formuleren 

die bijdraagt aan de ambitie van zorggroep Maas & Waal.  

 

Na een periode van ziekte is op 1 juli 2018 het lid van de raad van toezicht de heer 

J.W.M. Koppers overleden. De heer J.W.M. Koppers was sinds 2012 lid van de raad van 

toezicht. Vanaf 2013 woonde de heer J.W.M. Koppers de overlegvergadering van de 

bestuurder met de cliëntenraad bij. 

 

Toezicht: uitgangspunten en instrumenten 

Met beleidsplannen, jaarplannen en begrotingen als uitgangspunt heeft de raad toezicht 

gehouden op de voortgang en ontwikkeling van zorggroep Maas & Waal. Het gaat om 

toezicht op de zorgprestaties, de ontwikkeling van de organisatie, de externe 

verantwoording en de beheersing van risico’s. Daarbij is gebruik gemaakt van de 

periodieke rapportages van de raad van bestuur over de ontwikkeling van de exploitatie, 

de productie, het ziekteverzuim en de kwaliteit van zorg, van vergaderingen met de raad 

van bestuur, van periodiek overleg van een delegatie van de raad van toezicht met de 

ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad, van themabijeenkomsten en van 

deelname aan informele bijeenkomsten. 

 

Belangrijke instrumenten voor het toezicht waren de jaarrekeningen, de 

managementletters, de accountantsverklaringen en de jaarlijkse bespreking van de 

jaarrekening met de accountant. De raad van toezicht heeft in zijn vergadering van 22 
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mei 2018, in het bijzijn van de accountant, de door de raad van bestuur vastgestelde 

jaarrekening over 2017 goedgekeurd. 

 

Overleg met de ondernemingsraad 

Volgens de wet op de ondernemingsraden (WOR) overlegt de bestuurder minstens twee 

maal per jaar over de algemene zaken, de strategie en de ondernemingsvisie. Hierbij is 

een afvaardiging van de raad van toezicht aanwezig. In 2018 vonden deze besprekingen 

plaats op 28 juni en 13 december. Mevrouw drs. A.M.M. de Goeij, voorzitter van de raad 

van toezicht was hierbij aanwezig. 

 

Overleg met de cliëntenraad 

De wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen kent geen formele regeling inzake 

overleg met de raad van toezicht. Naar analogie van de wet op de ondernemingsraden is 

met de centrale cliëntenraad afgesproken dat een delegatie van de raad van toezicht 

tweemaal per jaar een overlegvergadering van de centrale cliëntenraad met de raad van 

bestuur zal bijwonen. Daarbij zal de algemene gang van zaken worden besproken. In 

2018 waren deze besprekingen gepland op 16 januari, op 17 mei en op 11 december. In 

verband met ziekte van de heer J.W.M. Koppers was de raad van toezicht niet 

vertegenwoordigd op de vergadering van 17 mei. Op 18 september heeft er in verband 

met de opvolging van  de heer J.W.M. Koppers als contactpersoon vanuit de RvT voor de 

CCR een extra overleg plaatsgevonden tussen de cliëntenraad, de bestuurder en de 

voorzitter van de RvT. In afstemming met de CCR is afgesproken dat het lid van de RvT 

de heer drs. Th.A.R. Rebholz tot januari 2022 de contacten met de CCR onderhoudt.  Hij 

was dan ook aanwezig op de vergadering van 11 december 2018. 

 

Agendacommissie 

De raad van toezicht heeft een agendacommissie. De commissie, die bestaat uit de 

voorzitter (mevrouw drs. A.M.M. de Goeij) en vice-voorzitter (mevrouw mr. drs. T.L. 

Hemrica) van de raad van toezicht en de voorzitter raad van bestuur, bespreken de 

agenda en de lopende onderwerpen ter voorbereiding voor het overleg van de raad van 

toezicht. 

 

Auditcommissie 

De raad van toezicht heeft een auditcommissie waarin de heer mr. H.G.G. Kuypers en de 

heer drs. J. van Dinteren zitting hebben. De commissie heeft de specifieke taak om in 

algemene zin ontwikkelingen binnen de organisatie en in het bijzonder de risico’s en de 

wijze van beheersing daarvan, meer in detail te kunnen volgen. De auditcommissie heeft 

een adviserende bevoegdheid naar de raad van toezicht en een eigen reglement waarin 

haar werkwijze wordt geregeld.  

 

De auditcommissie heeft in 2018 zeven maal vergaderd over onder meer de volgende 

onderwerpen:  

- De jaarrekening en daarbij behorende managementletter en accountantsverslag 

van de accountant. 

- Kwartaalrapportages met daarin de exploitatie, balans per einde kwartaal, 

liquiditeitsbegroting 

- De voorziening groot onderhoud. 

- De begroting 2019 en meerjarenbegroting. 

- Waardering vastgoed. 

- Personeelskosten en sturingsvariabelen. 

- Intern controleplan. 

- Balans. 

- Verruiming van de liquiditeitspositie. 
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- Besteding extra middelen Waardigheid & Trots. 

- Stand van zaken Huize Henricus en De Hey-Acker. 

- Evaluatie reglementen auditcommissie en treasurystatuut. 

 

Remuneratiecommissie 

De raad van toezicht heeft een remuneratiecommissie bestaande uit mevrouw drs. 

A.M.M. de Goeij en mevrouw mr. drs. T.L. Hemrica. De remuneratiecommissie evalueert 

jaarlijks het functioneren van de raad van bestuur. De bevindingen zijn gerapporteerd 

aan de raad van toezicht. De algehele conclusie was een positieve beoordeling. 

 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid 

De raad van toezicht heeft een commissie Kwaliteit & Veiligheid. De volgende leden van 

de raad van toezicht hebben zitting in de commissie: mevrouw drs. J. Wijnveen en de 

heer drs. Th.A.R. Rebholz. De commissie adviseert en assisteert de raad van toezicht met 

betrekking tot zijn verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de kwaliteit en de 

veiligheid van zorg. De commissie ziet toe op de interne beheersing van risico’s van in 

het bijzonder de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de verantwoording daarover. De 

commissie heeft in 2018 drie maal vergaderd, twee reguliere vergaderingen en een 

themabijeenkomst. De belangrijkste thema’s van de reguliere vergaderingen waren het 

zMW implementatieplan kwaliteitskader verpleeghuiszorg, de rapportages kwaliteit, de 

calamiteiten, de visie op beleid en opleiden/leren en de stand van zaken cliënt dossier. In 

de themabijeenkomst is aandacht besteed aan informatiemanagement. 

 

Goedkeuringsbesluiten RvT 

De raad van toezicht heeft de volgende goedkeuringsbesluiten genomen:  

- Wet Normering Topinkomens, de klasseindeling WNT in verband met de 

bezoldiging van de raad van bestuur en de raad van toezicht. 

- Jaarverslag en jaarrekening 2017. 

- Begroting 2019. 

- De werving en selectie van tweede lid van de RvB. 

- Benoeming lid RvB. 

- Bezetting vacature kwaliteitszetel Cliëntenraad namens de RvT. 

- Noodzakelijke aanpassing van het reglement van de RvT m.b.t. de benoeming van 

een lid RvT op de kwaliteitszetel van de Cliëntenraad. 

- Evaluatie reglementen auditcommissie, treasurystatuut, commissie Kwaliteit & 

Veiligheid, Klokkenluidersreglement. 

- De toezichtvisie. 

- De omvang van de Raad van Toezicht wordt 5 leden. 

Tot januari 2022 bestaat de RvT uit de huidige zes leden. In januari 2022 

ontstaan twee vacatures; hiervan wordt één vacature ingevuld. 

 

Naast de besluiten die de raad van toezicht heeft genomen, zijn in de raad van toezicht 

de volgende onderwerpen besproken: AVG/privacy wetgeving, opnamebeleid, strategisch 

personeelsmanagement, bestemming Huize Henricus en De Hey-Acker, 

implementatieplan kwaliteitskader verpleeghuiszorg, besteding extra middelen 

Waardigheid & Trots, stand van zaken Programmabureau en de directiebeoordeling. 

 

Organisatie raad van toezicht 

Er is een algemene profielschets voor de leden van de raad van toezicht waar de leden 

aan moeten voldoen. De raad van toezicht streeft bij de invulling van de raad diversiteit 

in een brede range van expertisegebieden en kwaliteiten na. Voor de zetel die op 

voordracht van de cliëntenraad wordt vervuld, is relevante kennis van en ervaring in de 

zorg een vereiste. 
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Naar aanleiding van de evaluatie van het reglement van de auditcommissie heeft de raad 

van toezicht besloten om de zittingstermijn van de leden van de auditcommissie van 

twee naar vier jaar te verlengen, zoals dat ook voor het lidmaatschap van de raad van 

toezicht het geval is.  

 

De honorering van de leden van de raad van toezicht is vastgesteld conform de laatste 

richtlijnen van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in 

Zorginstellingen) verantwoord in de jaarrekening. 

 

Opleiding 

De leden van de raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en 

deskundigheid. 

 

In 2018 zijn de volgende opleidingen gevolgd: 

 Governance College bij de NVTZ Academie (mevrouw mr. drs. T.L. Hemrica) 

 Goede zorg vraagt om goed bestuur bij VWS (mevrouw drs. A.M.M. de Goeij) 

 Toezicht op risico, EY leadership meetings (de heer mr. H.G.G. Kuypers en 

mevrouw drs. A.M.M. de Goeij) 

 Jaarrekening en accountant, EY leadership meetings (de heer mr. H.G.G. Kuypers 

en de heer drs. J. van Dinteren) 

 De nieuwe commissaris bij de VTW academie (de heer drs. J. van Dinteren) 

 Toezicht op kwaliteit bij de NVTZ academie (mevrouw drs. J. Wijnveen) 

 Strategisch vastgoed, nieuwe perspectieven bij de NVTZ academie (de heer mr. 

H.G.G. Kuypers) 

 

De raad van toezicht bestond in 2018 uit: 

 

- Mevrouw drs. A.M.M. de Goeij: 

o lid raad van toezicht vanaf 1 januari 2014  

o voorzitter raad van toezicht vanaf 1 januari 2014  

o zelfstandig organisatieadviseur  

o voorzitter raad van toezicht Proteion te Horn vanaf 23 mei 2016 

o penningmeester bestuur Stichting Marzee Collectie vanaf december 2017 

 
- Mevrouw mr. drs. T.L. Hemrica: 

o lid raad van toezicht vanaf 1 januari 2018 

o vice-voorzitter raad van toezicht vanaf 1 januari 2018 

o advocaat, Hemrica Legal advocatuur en mediation 

 

- Mevrouw drs. J. Wijnveen: 

o lid raad van toezicht vanaf 1 januari 2018 

o directeur patiëntenzorg Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede (tot september 
2018) 

o clustermanager Zorg a.i. VieCuri Medisch Centrum (vanaf september 2018) 

o auditor Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) 

o voorzitter opleidingscommissie Gipsverbandmeester College Zorg 
Opleidingen (CZO) (tot september 2018) 

 

- De heer  J.W.M.  Koppers: 

o lid raad van toezicht vanaf 26 maart 2012 

o overleden 1 juli 2018 
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- De heer drs. J. van Dinteren:  

o lid raad van toezicht vanaf 1 januari 2014 

o directeur bij de Huisman Groep BV in Druten 

o lid raad van toezicht Openbare Bibliotheek Rivierenland 

o lid raad van toezicht Mee Gelderse Poort  

 

- De heer drs. Th.A.R. Rebholz:  

o lid raad van toezicht sinds 29 april 2015 

o huisarts gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein 

o voorzitter samenwerkende gezondheidscentra Nieuwegein 

o lid Raad van Bestuur gezondheidscentrum De Schans 

o voorzitter ketenzorggroep Unicum ZWU 

o lid stuurgroep regio-organisatie ZWU i.o. 

o huisartsopleider 

 

- De heer mr. H.G.G. Kuypers 

o lid raad van toezicht vanaf 1 januari 2017 

o directeur-bestuurder van wooncorporatie Wonion in Ulft 

o lid raad van toezicht zorgcentrum Vreedenhoff te Arnhem 

 

3.3 Raad van bestuur  

In 2018 bestaat de raad van bestuur uit één persoon. In 2018 heeft de werving en 

selectie van een tweede lid van de raad van bestuur plaatsgevonden. De 

verantwoordelijkheidsverdeling van de raad van bestuur en de raad van toezicht is 

vastgelegd in de statuten en in de interne reglementen van beide organen. De instelling 

is een rechtspersoon waarbij in de statuten, de interne reglementen en de interne 

organisatie de transparantie-eisen conform de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), 

hoofdstuk VI (art. 6.1 tot en met art. 6.5) van het uitvoeringsbesluit, verankerd zijn. Zo 

is in het intern reglement van de raad van toezicht opgenomen dat de dagelijkse leiding 

geen deel kan uitmaken van de raad van toezicht. 

 

De bezoldiging van de raad van bestuur is geregeld conform de Wet normering 

topinkomens. Dit wordt conform de regels verantwoord in de jaarrekening. 

 

3.4 Cliëntenraad 

In 2018 heeft de centrale cliëntenraad 9 maal vergaderd. De vergaderingen vinden bij 

toerbeurt plaats op de verschillende locaties. Om de andere vergadering is de bestuurder 

bij de vergadering aanwezig (overlegvergadering). De raad van toezicht heeft drie 

vergaderingen bijgewoond. 

 

In 2018 hebben in de centrale cliëntenraad de volgende personen zitting gehad: 

- Mevrouw R. Nijsse en de heer W. de Waal namens Alde Steeg te Beuningen, 

- De heer F. Grisel, namens Waelwick te Ewijk, 

- De heer H. Timmer en de heer H. Visser namens De Kasteelhof te Druten, 

- Mevrouw M. van Leeuwen en mevrouw M. de Ruiter-Coppes namens St. Elisabeth 

te Beneden-Leeuwen, 

- De heer J. van Sonsbeek, onafhankelijk lid en voorzitter. 

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heer Van Sonsbeek (voorzitter), de heer De 

Waal (vice-voorzitter) en mevrouw Van Leeuwen (secretaris en penningmeester).  
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Aanspreekpunt voor de centrale cliëntenraad binnen de raad van bestuur is de heer drs. 

B. van Lingen. Binnen de raad van toezicht was de heer J.W.M. Koppers onze 

contactpersoon tot aan zijn overlijden op 1 juli 2018. Daarna heeft de voorzitter van de 

raad van toezicht, mevrouw drs. A.M.M. de Goeij, dit waargenomen. De heer drs. Th.A.R. 

Rebholz is in de vergadering van 13 november 2018 als opvolger van de heer Koppers 

voorgedragen en aangenomen. 

 

Ondersteuning cliëntenraden, personeel en financieel 

De vier lokale cliëntenraden hebben elk een eigen ondersteuner die administratief 

ondersteunt bij voorbereiding, planning en verslaglegging en uitvoering van 

vergaderingen. De ondersteuners zijn allemaal werkzaam in het betreffende verpleeghuis 

of zorgcentrum, wat borg staat voor een goede interne communicatie met het hoofd zorg 

of de afdelingshoofden en de bewoners. De vergaderfrequentie van de diverse lokale 

raden ligt gemiddeld zo rond de eens per zes weken. 

 

Voornaamste onderwerpen in 2018: 

- Doen wat nodig is!’: in 2015 is met ondersteuning van de overheidsorganisatie In 

voor Zorg! gestart met de verbetering van de cliëntgerichtheid van de 

medewerkers onder de naam ‘Doen wat nodig is!’ (DWNI). Het blijkt dat ‘Doen 

wat nodig is!’ mooie dingen oplevert, toch blijft het moeilijk om de verandering 

goed vast te houden en niet te vervallen in oude gewoontes. Er is een fasen 

model ontwikkeld waarmee teams vast kunnen stellen hoe ver ze zijn binnen 

DWNI. De CCR is vertegenwoordigd in de Regiegroep DWNI. De centrale en lokale 

raden worden in hun vergaderingen geïnformeerd over de stand van zaken. 

- Binnen het programma Waardigheid & Trots heeft de staatssecretaris ook in 2018 

extra middelen voor een zinvolle dagbesteding voor bewoners en 

deskundigheidsbevordering van het personeel vrijgemaakt. Zorggroep Maas & 

Waal heeft dan ook dit jaar bij het Zorgkantoor (dat de middelen verstrekt) weer 

een aanvraag gedaan voor de extra middelen. De aanvraag met uitgewerkt 

voorstel is ondertekend door de CCR en de OR. Er zijn activiteiten georganiseerd 

(gezellige middagen, toneel, loopgroepen, een Rieumiddag), er zijn apparaten 

aangeschaft die bewegen mogelijk maken (Silverfit fietsen) of voor een zinvolle 

dagbesteding kunnen zorgen (interactieve tv’s, braintrainers, herinneringskisten, 

snoezel zaken, duurzaam terrasmeubilair). Alles in overleg met bewoners en 

cliëntenraden. 

- Per 1 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht. Het Kader 

vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Voor de hele 

sector en alle betrokken partijen beschrijft het wat cliënten en naasten mogen 

verwachten van verpleeghuiszorg. Het implementatieplan is in de CCR besproken. 

In het voorjaar is door de afgevaardigden van de CCR samen met afgevaardigden 

van de OR en afdeling KB&I gewerkt aan het Kwaliteitsverslag. Eind 2018 is het 

Kwaliteitsplan 2019 aan de CCR voorgelegd. Advisering hierover vindt in 2019 

plaats. 

 

Uitgebrachte adviezen: 

Over de volgende onderwerpen heeft de centrale cliëntenraad in 2018 adviesaanvragen 

ontvangen en advies uitgebracht: 

- Begroting zorggroep Maas & Waal 2018; 

- Addendum plan van aanpak middelen W&T 2018; 

- Programmabureau Tijd voor Zorg; 

- Doel dat nodig is!, herziene versie geestelijke zorg; 

- Structuur middenkader; 
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- Het jaardocument zorggroep Maas & Waal 2017; 

- Keuze bureau dat het cliënt tevredenheidsonderzoek uit gaat voeren; 

- Extra Middelen uit het programma Waardigheid & Trots, aanvraag voor 2019 bij 

het Zorgkantoor; 

- Benoeming van een tweede lid voor de raad van bestuur; 

- Kwaliteitsplan 2019 (in 2018 voorgelegd, maar advisering vindt in 2019 plaats); 

- De begroting zorggroep Maas & Waal 2019. 

 

De cliëntenraad van Alde Steeg heeft een ongevraagd advies uitgebracht over de 

wenselijkheid van uitbreiding van het restaurant aldaar. 

 

Overige onderwerpen, centraal dan wel lokaal: 

De locatie Alde Steeg bestaat uit verschillende gebouwen. De cliëntenraad heeft in 2018 

gestreefd naar het krijgen van eenheid in de activiteiten. Twee leden van de CCR hebben 

deelgenomen aan de werkgroep bureau welzijn. De CCR zou graag zien dat onder bureau 

welzijn ook familieparticipatie en de vrijwilligers meer geïntegreerd zouden worden. 

 

Op 19 april vond de tweede bijeenkomst met extramurale cliënten uit de gemeente 

Druten plaats. Een tiental ‘gebruikers’ van de thuiszorg en/of huishoudelijke 

ondersteuning was aanwezig om samen met leden van de cliëntenraad en de twee 

wijkverpleegkundigen over de verleende zorg van gedachten te wisselen. De meeste 

aanwezigen waren tevreden over de geleverde zorg en ondersteuning. 

 

Twee CCR leden hebben in november een OR vergadering bijgewoond. Samen met de OR 

is een bijdrage geleverd aan het Kwaliteitsverslag 2017. 

 

Een CCR-lid is lid van de zorggroepbrede menucommissie. De commissie vergadert 

steeds op een andere locatie. Aan de vergadering neemt telkens een vertegenwoordiger 

van de cliëntenraad van de (vergader-) locatie deel. Op deze manier kunnen wensen en 

behoeften van bewoners over het menu aan het juiste adres geuit worden. Over en weer 

werkt dit naar tevredenheid. 

 

Gezien de zorgzwaarte van de bewoners die bij de Zorggroep komen wonen, wordt het 

steeds moeilijker om bewoners als lid voor de cliëntenraad te vinden. Er wordt daardoor 

een steeds groter beroep gedaan op familie of vertegenwoordigers van bewoners en 

vrijwilligers. Op de meeste locaties lukt het gelukkig nog steeds om de cliëntenraad goed 

bezet te krijgen, zelfs met een aantal bewoners. En daar zijn we best trots op! 

 

Leden van de lokale en/of centrale cliëntenraad of de ondersteuner hebben de volgende 

bijeenkomsten bezocht of bijgedragen aan: 

- Het voorjaarsoverleg en inkoopoverleg van de raad van bestuur met het 

zorgkantoor  

- Deelname aan de Regiegroep van ‘Doen wat nodig is!’  

- Het ‘Lef op locatie’ congres op 10 december in Rotterdam 

- Deelname aan de (slapende) commissie Ethiek van de Zorggroep 

 

Invloed van de centrale cliëntenraad op het beleid van zorggroep Maas & Waal 

De centrale cliëntenraad heeft het gevoel in 2018 minder betrokken te zijn geweest bij 

beleidsvorming en de adviesrol in beleidszaken, dan voorheen het geval was. Deze 

verminderende betrokkenheid uit zich ook in de informatievoorziening. Ten aanzien van 

de informatievoorziening is verbetering mogelijk: het is goed om proactief te moeten 

zijn, maar informatie over belangrijke onderwerpen die de cliënten betreft, dient –naast 
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publicatie in het Nieuwsbulletin of andere informatiedragers- ook vooraf rechtstreeks aan 

de CCR gericht te worden.   

 

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 

Zorggroep Maas & Waal is via het LOC aangesloten bij de Landelijke Commissie van 

Vertrouwenslieden. 

 

3.5 Ondernemingsraad 

De vergaderfrequentie van de ondernemingsraad is eenmaal per twee weken en eenmaal 

per zes weken is er een overlegvergadering met de voorzitter raad van bestuur. Verder 

heeft de ondernemingsraad tweemaal per jaar, conform artikel 24 van de Wet op de 

ondernemingsraden, een overleg met een lid van de raad van toezicht.  

 

Instemmingsaanvragen 

De OR heeft in 2018 zijn instemming verleend aan het opleidingsplan 2018. 

 

Adviesaanvragen 

De OR heeft in 2018 een positief advies gegeven over de volgende zaken: 

- Selectieprocedure tijdelijke benoeming tweede lid Raad van bestuur; 

- Aanpassing structuur middenkader; 

- Inrichting programmabureau. 

 

Diverse onderwerpen 

De OR heeft daarnaast onderstaande onderwerpen met de bestuurder besproken waarbij 

de OR zijn visie en aandachtspunten heeft kunnen weergeven, namelijk: 

- Kwaliteitsplan 2018-2019, kwaliteitskader, kwaliteitsverslag 2017, rapportage 

kwaliteit; 

- Rapportages MIM/MIM;  

- Suggesties binden en boeien medewerkers 

- DWNI/DDNI 

- Rapportage ARBO; verzuim en activering 

- Exploitatiekwartaal overzichten; jaarverslag en jaarrekening en begroting 2018 

- Aanpak middelen Waardigheid & Trots 2016 en 2017 

- Strategisch opleidingsplan 

- Jaarverslag vertrouwenspersoon 

- Plan van aanpak AVG 

- Programmabureau 

- Functionaris gegevensbescherming 

- Directiebeoordeling 2017. 

 

ARBO 
De OR heeft in 2018 het onderwerp Arbo hoog op de agenda staan. In 2018 heeft de OR 

een enquête uitgezet onder de medewerkers over werkdruk en roosterspelregels en 

hierdoor een goed beeld verkregen. Hieruit kwam onder andere naar voren dat veel 

medewerkers een hoge werkdruk ervaren. De conclusies hebben we gedeeld met de 

bestuurder. Samen met de bestuurder heeft de OR interventies uitgezet om de ervaren 

werkdruk te verlagen. Mede hierdoor is het project Grip op werkdruk/Samen Bouwen 

gestart dat in 2019 al positieve reacties laat zien. De OR participeert ook in de pilot 

“meeroosteren”. Eveneens heeft de OR veel aandacht besteed aan de roosterspelregels. 

Er zijn naar aanleiding van de evaluatie onder medewerkers intramurale en extramurale 

spelregels opgesteld in samenspraak met HRM en bestuurder. De OR is van mening dat 
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het naleven van deze spelregels zeker een bijdrage levert aan een gezonde balans tussen 

werk en privé. 
 

Scholing ondernemingsraad 
De OR is in 2018 op scholing geweest. Medezeggenschap nieuwe stijl en onderlinge 

taakverdeling stonden hierbij centraal.  
 

4 Beleid, inspanningen en prestaties 

4.1 Meerjarenbeleid 

Zorggroep Maas & Waal wil kwaliteit toevoegen aan het leven van cliënten en hun 

naasten door zorg en diensten te bieden die recht doen aan hun individuele behoeften, 

wensen en mogelijkheden. Het is daarbij voor zMW vanzelfsprekend dat haar cliënten zo 

lang en zelfstandig mogelijk het leven kunnen leiden zoals zij wensen, in hun eigen 

vertrouwde omgeving. Als dit door ziekte of omstandigheden niet meer mogelijk is, kan 

de cliënt rekenen op de steun van onze medewerkers. De cliënt mag hierbij vertrouwen 

op respect voor zijn/haar wensen, levensstijl, mogelijkheden en beperkingen, 

uitstekende zorg en de nabijheid van betrokken medewerkers en vertrouwde 

voorzieningen. De strategie van zMW is gebaseerd op drie pijlers; maximale 

zelfstandigheid en regie over het eigen leven van onze cliënten; het bieden van state-of-

the-art zorg en diensten, en een gezonde bedrijfsvoering. 

 

Onze visie is verweven met een viertal kernwaarden: 

- Vakmanschap: wij handelen vanuit onze kennis en expertise als professionals en 

zijn bereid te blijven leren.  

- Samenspel: wij zoeken de verbinding: met elkaar, met onze bewoners, hun 

familie, vrienden en kennissen om in gezamenlijkheid de ondersteuning te kunnen 

bieden die nodig is en past bij de bewoner. 

- Gastvrijheid: wij creëren een uitnodigende omgeving zodat bewoners en 

bezoekers zich oprecht welkom voelen. 

- Openheid: wij hebben aandacht voor en tonen betrokkenheid bij wat bewoners 

beweegt zodat wij hen écht leren kennen. 

 

Deze principes krijgen invulling door lopend intern beleid (“Doen Wat Nodig Is!”) en door 

externe ontwikkelingen (Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg). Doelstelling van “Doen Wat 

Nodig Is!” is cliënten/bewoners díe zorg en ondersteuning te geven, die past bij hun 

behoeften en wensen.  

 

4.2 Kwaliteitsbeleid  

Zorggroep Maas & Waal werkt aan het kwaliteitssysteem op basis van het 

kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2008. 

 

Jaarlijks stelt de voorzitter van de raad van bestuur een kaderbrief op die gebaseerd is 

op de directiebeoordeling en de interne en externe ontwikkelingen. De kaderbrief wordt 

uitgewerkt in een jaarplan (de A3-systematiek) en vormt de basis voor de jaarplannen 

voor de diensten en locaties. Bewaking vindt plaats door maand-, kwartaal en 

halfjaarlijkse rapportages. 

 

In april 2017 is het kwaliteitsmanagement van de Zorggroep volgens de nieuwe ISO 

9001:2015 norm getoetst door TUV Rheinland. Tijdens het certificatieonderzoek is 

vastgesteld dat aan de vereisten van de nieuwe norm wordt voldaan. Er zijn geen 
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afwijkingen (minors en majors) aangetroffen. In april 2018 heeft de eerste controle 

plaatsgevonden en ook hier zijn geen afwijkingen geconstateerd. 

 

4.2.1 Kwaliteit van zorg  

In het kader van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft de Zorggroep een plan van 

aanpak opgesteld en zal ze het jaarverslag kwaliteit op haar website publiceren. 

 

De visie en strategie van de Zorggroep sluiten inhoudelijk aan op het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg. Het kader kan daarmee als het ware geïntegreerd worden in de plan- 

en control cyclus van zMW en het kwaliteitsmanagementsysteem (de management-

review/zelfscan - waar staan we; de kaderbrief - waar gaan we ons op richten; de 

jaar/actieplannen - wat en hoe gaan we doen en de rapportages - hoe doen we het).  

 

4.2.2 Klachten 

Klachten worden gezien als verbeterpunten. Zorggroep Maas & Waal heeft een 

laagdrempelige klachtenregeling, die gebaseerd is op de vereisten van de Wet kwaliteit, 

klachten, geschillen zorg (Wkkgz), waarbij de cliënt zelf een keuze kan maken bij wie 

hij/zij de klacht of uiting van ongenoegen wil melden. Formele klachten moeten gemeld 

worden aan de voorzitter raad van bestuur. 

 

De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) functioneert op centraal niveau. De CVP kan een 

klacht ontvangen en in behandeling nemen, geeft advies en informatie, is op verzoek als 

bemiddelaar of onafhankelijk gespreksleider aanwezig bij gesprekken, en kan ook 

ondersteunen bij het schriftelijk formuleren en indienen van een formele klacht bij de 

voorzitter raad van bestuur. 

 

In onderstaand schema is weergegeven welke formele klachten in 2018 zijn gemeld en 

afgehandeld bij de raad van bestuur (RvB).  
Aard klacht Inhoud klacht Ondernomen acties Locatie  

Deskundigheid 
professionals 

Ontevredenheid  
deskundigheid professionals. 

De klacht is onderzocht volgens de 
Prismamethode. Op grond van de 
onderzoeksvragen is geconcludeerd 
dat er geen sprake was van 
ondeskundig handelen. Ter verwerking 
van de situatie zijn diverse gesprekken 
gevoerd met de klager. 

Alde Steeg 

Verpleging & 
verzorging 

Traag reageren op alarm van 
cliënt (eenmalig).  

De klacht is onderzocht en besproken 
met contactpersoon. Er zijn 
verbeterafspraken gemaakt in team. 

St. Elisabeth 

Verpleging & 
verzorging 

Continuïteitsprobleem 
zorgmedewerkers en 
ontevredenheid over 
zorgverlening en 
deskundigheid medewerkers 
(i.v.m. wisselingen 
medewerkers). 

Er heeft een gesprek plaatsgebonden 
met de familie en naar tevredenheid 
zijn nieuwe zorgafspraken gemaakt die 
in een latere fase zijn geëvalueerd met 
de familie. 

Alde Steeg 

Verpleging & 
verzorging 

Tekort aan zorgmedewerkers 
en ontevredenheid over zorg- 
en dienstverlening. 

Er heeft een gesprek plaatsgebonden 
met de familie en naar tevredenheid 
zijn afspraken gemaakt die in een 
latere fase zijn geëvalueerd met de 

familie. 

Alde Steeg 

Communicatie Ontevredenheid familie over 
‘vertegenwoordiging’ cliënt 
met Bopz. De familie had 
onenigheid en vragen over de 
vertegenwoordiging van de 
cliënt. 

Uitleg gegeven aan familie over de 
vertegenwoordiging van een cliënt met 
een Bopz verklaring en de 
consequenties van 
wilsonbekwaamheid. 

St. Elisabeth 
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Behandeling Onvrede over communicatie 
en regie specialist 
ouderengeneeskunde 

Gesprek met betrokkenen heeft 
plaatsgevonden. Aangezien klacht na 
overlijden van cliënt is gemeld zijn er 
geen evaluatiegesprekken meer 
gepland. Wel is aanbod gedaan om 
cliëntvertrouwenspersoon te 
benaderen als er nog behoefte is aan 
nazorg. 

Alde Steeg 

Tabel 4: Formele klachten 
 

Klachten, calamiteiten/incidenten gemeld bij IGJ 

Er zijn geen klachten gemeld bij de IGJ. Er zijn twee calamiteiten gemeld bij de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg: 

 

4.3  Financieel beleid 

Het financieel beleid is gericht op een gezonde toekomstbestendige bedrijfsvoering. Dit 

betekent een structureel positief exploitatieresultaat en het behoud of vergroten van 

marktaandeel. In onderstaande tabel is een overzicht van opbrengsten en lasten 

weergegeven. 

 

 

Begroot 2018 Realisatie 2018 Verschil 

Opbrengsten  €      38.490.985   €      43.326.508   €      4.835.523  

Lasten  €      37.315.934   €      38.608.586   €      1.292.652  

 

 €        1.175.051   €        4.717.922   €      3.542.871  

    

 

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Verschil 

Opbrengsten € 38.901.087  €      43.326.508   €      4.425.421  

Lasten € 38.576.926  €      38.608.586   €          31.660  

 

€ 324.161  €        4.717.922   €      4.393.761  

 

Aan de opbrengstenkant zijn in 2018 in de langdurige zorg extra middelen toegekend en 

de overige opbrengsten zijn hoger dan begroot. De kostenkant is in 2018 met name 

beïnvloed door een formatief hogere personeelsinzet dan begroot. Er is sprake van 

overproductie die wel kosten en geen opbrengsten met zich meebrengt. Het 

ziekteverzuim is hoger dan verwacht en vacatureruimte is met personeel niet in 

loondienst ingevuld. 

     

  2014 2015 2016 2017 2018 

Solvabiliteit 41,4% 42,1% 40,3% 43,9% 51,1% 

Liquiditeit (quick ratio) 0,31 0,29 0,37 0,28 1,03 

 

De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen op het balanstotaal en 

geeft aan of de Zorggroep aan haar verplichtingen op de lange termijn kan voldoen. De 

solvabiliteit is toegenomen door het behaalde resultaat. 

De liquiditeit wordt berekend door de vorderingen en liquide middelen te delen door de 

kortlopende schulden en geeft aan of de Zorggroep aan haar verplichtingen op de korte 

termijn kan voldoen. 
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De financiële positie van de Zorggroep is gezond. Het eigen vermogen is vanwege het 

exploitatieresultaat gestegen naar € 28,63 mln. (2017 € 23,9 mln.) en dat is met een 

budgetratio (eigen vermogen gedeeld door totale baten) van 66,1% voldoende voor 

handhaving van de aansluiting bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. 

 

4.4 Bedrijfsvoering 

Algemeen 

De dagelijkse gang van zaken wordt gestuurd door de voorzitter raad van bestuur en de 

leden van het management team (MT). Hiertoe is er eenmaal per twee weken een MT 

overleg.  

 

In de zorg is een aantal algemene risico’s te onderscheiden. Het betreft hier onder meer 

de arbeidsmarkt, de aanhoudende druk op de tarieven (vanwege het macro budgettair 

kader), de toenemende onderhandelbaarheid van de tarieven en de toenemende 

zorgzwaarte van de cliënt. De Zorggroep anticipeert hierop in haar beleidsplannen en de 

uitvoering daarvan en door het gebruik van prognosemodellen voor de intramurale 

capaciteit, de meerjarenbegroting, liquiditeitsbegroting en strategische formatieplanning. 

 

Bovenstaande wordt ondersteund door de planning & control cyclus. Maandelijks wordt 

drie weken na het verstrijken van de maand de (financiële) managementrapportage 

beschikbaar gesteld. Per kwartaal wordt de kwalitatieve rapportage opgesteld. Doel is 

inzicht te krijgen in de trends en voortgang op de diverse prestatie indicatoren, zodat 

eventueel aanvullende beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. Op het moment 

dat de rapportage aanvullende vragen oproept, zijn voor het beantwoorden hiervan 

gedetailleerde overzichten op het gebied van financiën en personeel beschikbaar. 

 

De werkzaamheden en gesprekken volgens de planning & control cyclus kunnen als 

standaard worden beschouwd. Naast deze standaard worden door de economisch 

administratieve dienst bedrijfseconomische analyses gemaakt die ondersteunen bij de 

besluitvorming door het management. Voorbeelden hiervan zijn kostprijsberekeningen 

voor huishoudelijke ondersteuning (WMO) en wijkverpleging (WVP) ter ondersteuning 

van de contractonderhandelingen, het ontwikkelen van een prognosemodel voor de 

loonkosten en het onderzoeken van de toekomstige vraag naar intramurale zorg. 

 

Risicomanagement 

De Zorggroep deelt de risico’s als volgt in: strategisch, operationeel, financieel en 

compliance. De strategische risico’s hebben betrekking op de omstandigheden en 

wijziging van overheidsbeleid, de operationele risico’s op de organisatie en prestatie van 

het primaire en ondersteunend proces, en de financiële risico’s betreffen rente- en 

valutarisico’s en financieringsrisico’s. De compliance risico’s houden verband met het 

voldoen aan wet- en regelgeving. 

 

Strategisch 

De Zorggroep wordt geconfronteerd met maatschappelijke verwachtingen over de wijze 

waarop de zorg wordt geleverd. Dit heeft vooral te maken met de kwantiteit en kwaliteit 

van personeel dat ten behoeve van de zorg wordt ingezet. De extra middelen die door de 

overheid beschikbaar worden gesteld en de verwachte aanwendingsrichting van die 

middelen maakt dat de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt. Het is belangrijk 

medewerkers aan te trekken en vast te houden en met belanghebbenden in gesprek te 

gaan over de verwachtingen en de realisatie van die verwachtingen. 

 

Operationeel 
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Operationeel kiest de Zorggroep voor een gelijkmatige verandering die gebaseerd is op 

de voor de zorginhoud benodigde middelen. De Zorggroep plaatst wonen en welzijn op 

de voorgrond en voegt professionele zorg toe waar nodig. Het verschil tussen aanwezige 

formatie en benodigde formatie (zowel kwantitatief als kwalitatief) wordt zoveel als 

mogelijk is door het intern scholen van medewerkers opgelost. Om de behoefte te 

bepalen wordt jaarlijks een strategische personeelsplanning opgesteld. Een operationeel 

aandachtspunt is de flexibele inzet van personeel die meer de fluctuatie in productie zal 

moeten volgen en het ziekteverzuim. In onderstaande tabel is het aantal medewerkers, 

stagiaires en vrijwilligers opgenomen (peildatum 31 december). 

 

 

2016 

 

2017 

 
2018 

 

 

Aantal FTE Aantal FTE Aantal FTE 

Medewerkers in loondienst per 31 december 1.020 487,0 1.008 487,5 1.021 495,0 

Stagiaires 19 10,4 78 58,9 75 56,5 

Vrijwilligers 561 

 

611 

 
569 

 Totaal 1.600 497,4 1.697 546,4 1.665 551,5 

 

Financiële risico’s 

Zorggroep Maas & Waal heeft diverse instrumenten om een doorkijk naar de toekomst te 

geven. De meerjarenbegroting wordt op basis van de jaarlijkse vastgestelde begroting en 

jaarrekening bijgesteld en in de raad van toezicht geagendeerd. De meerjarenbegroting 

geeft, op basis van de kosten en investeringen, de ‘marge’ waarbinnen de reguliere 

exploitatie gecontinueerd kan worden en of vervolgacties nodig zijn. Momenteel is de 

‘marge’ voldoende om de reguliere exploitatie te continueren. 

 

Compliance risico’s 

Zorggroep Maas & Waal kent interne beleidsregels en procedures die waarborgen dat de 

bedrijfsvoering plaatsvindt in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving. 

Naast de interne controle wordt door de accountant een interim-controle en 

jaarrekeningcontrole uitgevoerd. In 2018 hebben geen significante incidenten op het 

gebied van compliance en integriteit plaatsgevonden. De Zorggroep is niet betrokken 

geweest bij noemenswaardige gerechtelijke procedures of sancties die samenhangen met 

het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht, 

mededinging en privacy. 


