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Voorwoord 

 
In 2016 is De Twentse Zorgcentra er in geslaagd goede resultaten te bereiken met het afbouwen van 
vrijheidsbeperkende maatregelen. Een prestatie om TROTS op te zijn, zoals ook werd opgemerkt door de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en de (landelijke) pers. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het 
werken aan het Goede Leven voor onze cliënten.  
 
Naast het Goede Leven voor onze cliënten, zijn ook Mooi Werk voor onze medewerkers en werken 
binnen een Financieel Gezond kader belangrijke uitgangspunten voor De Twentse Zorgcentra. In 2016 zijn 
nog niet alle zorgteams er in geslaagd om de zorg binnen een gezond financieel kader vorm te geven. Met 
name de overschrijdingen ten aanzien van de inzet van zorgpersoneel hebben geleid tot een zorgelijke 
financiële ontwikkeling. Het versterken van de sturing op de personele inzet was daarmee in 2016 een 
belangrijk onderwerp van gesprek .  
 
Met het afbouwen van de vrijheidsbeperkende maatregelen is er ook nadrukkelijk aandacht geweest voor 
het beheersbaar houden van het aantal incidenten. Over geheel 2016 zien we een daling van het aantal 
incidenten.  
 
De goede resultaten ten aanzien van het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen zijn vooral 
haalbaar geworden door de betrokken inzet van velen. Eind van dit jaar hebben we dan ook een dag vol 
inspiratie georganiseerd voor medewerkers, cliënten, verwanten, vrijwilligers en andere betrokkenen, 
met als titel: TROTS. 
Impressies van deze mooie dag zijn te bekijken op www.dtzctrots.nl. 
 
In aanvulling op deze inspirerende TROTS-dag willen wij, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, 
onze waardering uitspreken voor alle inzet die in 2016 is geleverd. In de zorg voor de cliënten en in de 
ondersteuning van de organisatie daarin.  
 
 
Dit jaarverslag is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 15 mei 2017 en door de 
bestuurder op 15 mei 2017. 
 
 
Wg de heer O.A.M. Fisscher 
Voorzitter Raad van Toezicht 
15 mei 2017 
 
 
 
 
Wg de heer H.J.M. Finkenflügel 
Bestuurder  
15 mei 2017 
 

http://www.dtzctrots.nl/
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1. Algemene informatie 

1.1 Algemene identificatiegegevens 

Naam verslag leggende rechtspersoon De Twentse Zorgcentra 

Rechtsvorm Stichting 

Adres Postbus 2112 

Postcode 7500 CC 

Plaats Enschede 

Telefoonnummer 088-4304000 

Nummer Kamer van Koophandel 08094960 

Identificatienummer NZa 600-30 

E-mailadres info@detwentsezorgcentra.nl 

Internetpagina www.detwentsezorgcentra.nl  

Tabel 1: algemene identificatiegegevens 
 
De Twentse Zorgcentra heeft de volgende toelatingen 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 Kernactiviteiten 

De missie van De Twentse Zorgcentra is het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van 
leven van mensen met een verstandelijke beperking 

 
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met 
een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende 
vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 
medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. 
 
“Ik wil de dingen doen waar ik blij van word.” 
We werken vanuit onze zorgvisie: “Net als ieder ander mens heb ik het recht om te bepalen hoe ik 
mijn leven wil inrichten. Ik wil graag dat mensen echt naar me luisteren en mij respecteren om 
wie ik ben. Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word.” 
 
Om dat te bereiken werken wij vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en 
behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van 
licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd vanuit onze ijkpunten: dichtbij, 
eenvoud en deskundig. 
 

Persoonlijke verzorging 

Verpleging 

Ondersteunende begeleiding 

Activerende begeleiding 

Behandeling 

Verblijf op grond van de Wlz  

mailto:info@detwentsezorgcentra.nl
http://www.detwentsezorgcentra.nl/
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Deze ijkpunten vormen de spil van onze manier van werken. We blijven dichtbij de mensen die 
onze zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zonder dat we daarbij de regie 
overnemen. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in 
zelforganiserende teams. STERK noemen we dat: Samen Toewerken Naar Eigen Regie en Kracht. 
 
Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t 
Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening 
houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we ook meer kleinschalige 
woon- en werkvoorzieningen in onder andere Enschede, Hengelo, Almelo, Tubbergen en 
Nijverdal. 

 
De Twentse Zorgcentra biedt de volgende vormen van dienstverlening: 
- Verblijf met behandeling op twee instellingsterreinen en in woningen in stads- en dorpswijken;  
- Een veelheid aan dagbestedingsactiviteiten in onder andere creatieve ateliers, bakkerijen, montage- 

en verpakkingslijnen, een kwekerij, kaarsenmakerijen, werk op boerderij en of in een postkamer, 
winkel of (bedrijfs-)restaurant; 

- Ondersteuning in de thuis- of werksituatie voor ouders/verzorgers of zelfstandig wonende 
verstandelijk gehandicapten; 

- Begeleiding van cliënten in de schoolsituatie; 
- Respijtzorg: logeren, waaronder ook weekend- en vakantieopvang. 

1.3 Cliënten, medewerkers en opbrengsten 

In onderstaande tabel een overzicht van de kerngegevens van De Twentse Zorgcentra.  

omschrijving 2014 2015 2016 

aantal cliënten (unieke cliënten gedurende het jaar) 
  

  

intramurale cliënten 1.061 1.038 1.036 

cliënten dagactiviteiten 816 777 651 

extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten 584 601 671 

capaciteit (in aantal) 
  

  

beschikbare plaatsen met Wlz-verblijf 934 934 934 

productie (in aantallen) 
  

  

verpleegdagen in verslagjaar 343.395 342.106 347.444 

dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar (intra- en extramuraal) 223.115 206.764 182.013 

uren extramurale productie (over het gehele verslagjaar) 98.609 86.938 95.232 

personeel (in aantallen) 
  

  

personeelsleden in loondienst per 31 december 2.171 2.373 2.379 

gemiddeld aantal FTE in loondienst 1.561 1.529 1.567 

opbrengsten (in € 1.000, -) 
  

  

bedrijfsopbrengsten € 117.085 € 115.396 € 119.472 

wettelijk budget voor aanvaardbare kosten € 110.739 € 105.420 € 106.719 

opbrengsten Jeugdzorg € 0 € 2.616 € 3.194 

opbrengsten WMO € 0 € 1.537 € 1.507 

niet gebudgetteerde zorgprestaties € 3.013 € 2.852 € 2.626 

overige bedrijfsopbrengsten € 3.333 € 2.971 € 5.426 
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In bovenstaand overzicht is zichtbaar dat het aantal unieke intramurale cliënten in 2016 lager was dan in 
2015. Dit maakt zichtbaar dat we minder verloop onder onze cliënten hebben gehad in 2016. Het 
gemiddeld aantal aanwezige intramurale cliënten over 2016 was 949 (2015: 937).  
De overproductie voor 2016 is geheel gefinancierd door het zorgkantoor. 
Daar waar we bij het verblijf het afgelopen jaar een hogere productie hebben gerealiseerd, zien we bij de 
cliënten dagactiviteiten een daling. Deze daling heeft met name te maken met onze onderaannemers. Wij 
fungeerden voor onderaannemers (veelal zorgboerderijen die de geleverde dagbesteding onder de 
AWBZ/ WLZ niet rechtstreeks bij het Zorgkantoor konden verzilveren) als tussenpersoon. Deze productie 
valt meer en meer onder de Jeugdwet en de WMO en onze onderaannemers declareren deze productie 
vaker zelf/ rechtstreeks bij de betreffende gemeente. 
 
Een verdere toelichting op de opbrengsten is opgenomen in de jaarrekening. 

1.4 Structuur van de organisatie 

De Twentse Zorgcentra is een enkele rechtspersoon, een stichting.  
De organisatie is als volgt opgebouwd: 
- De verantwoordelijkheid voor het alledaagse leven wordt vormgegeven door samen te werken in een 

team. Een team bestaat uit cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Er zijn ongeveer 160 
teams.  

- Elk team wordt begeleid door een coach. Er zijn 24 coaches.  
- Er zijn zes managers die beslissingen nemen  op momenten dat een team er samen, onder begeleiding 

van de coach, niet uit komt. 
- Gedragskundigen zijn regiebehandelaar en artsen zijn verantwoordelijk voor de medische zorg.  
- De teams zijn geclusterd in drie regio’s.Voor elke regio is de regiomanager eindverantwoordelijk voor 

de zorg. 
- De ondersteuning van de teams wordt vormgegeven door de afdelingen P&O, FC&I en 

Vastgoed&Facilitair Bedrijf, aangestuurd door ieder een eigen manager. 
- De bestuurder is eindverantwoordelijk en vormt samen met de drie regiomanagers en de managers 

van de ondersteunende afdelingen het managementteam, ondersteund door de bestuurssecretaris die 
de activiteiten van het stafteam TOOS (Team Ondersteuning en Ontwikkeling in Samenwerking) 
coördineert. 

- De medezeggenschap wordt vormgegeven in een Ondernemingsraad, een Centrale Cliëntenraad en 
drie Regionale Cliëntenraden. 

- Het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht die bestaat uit zeven leden, waaronder 
een voorzitter en een vice-voorzitter.  

1.5 Samenstelling Raad van Bestuur 

De Twentse Zorgcentra kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. 
 

Naam Nevenfunctie(s) 

De heer H.J.M. Finkenflügel - Lid Adviescommissie Kwaliteit en Onderzoek van Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland 

- Begeleider PhD traject University of Cape Town 
- Universitair docent iBMG (gastvrijheidsovereenkomst) 
- Bestuurslid CRAMM Foundation 
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1.6 Toetsing en belangenbehartiging 

Zorgbrede Governance 
De Twentse Zorgcentra hanteert het Raad van Toezicht-model als bestuursmodel. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder en de Raad van Toezicht zijn in 2016 in lijn 
met de ‘Zorgbrede Governancecode 2010’.  
 
Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Bureau Zeggenschap 
De Twentse Zorgcentra kent een Ondernemingsraad bestaande uit 15 gekozen leden, een Centrale 
Cliëntenraad en drie Regionale Cliëntenraden, te weten in de regio’s Almelo e.o., Enschede e.o. en Losser 
e.o. Deze cliëntenraden zijn samengesteld uit vrijwilligers, allen vertegenwoordigers van bewoners en 
deelnemers, die wonen en/of werken bij De Twentse Zorgcentra en uit (een beperkt aantal) personen 
vanwege hun specifieke deskundigheid.  
De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad overleggen met de bestuurder, de Regionale 
Cliëntenraden overleggen met hun regiomanager.  
Daarnaast is er een Bureau Zeggenschap dat vorm en inhoud geeft aan zeggenschap en medezeggenschap 
van, voor en door cliënten. Dit gebeurt onder meer door cliënten te laten participeren en te 
ondersteunen bij /naar onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en door de oprichting en ondersteuning 
van bewoners-, deelnemers- en regioraden, bestaande uit cliënten. 
 
In 2016 is gestart met een gezamenlijk agendaoverleg van de bestuurder met de voorzitters en ambtelijk 
secretarissen van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad, waarbij ook een 
vertegenwoordiging van Bureau Zeggenschap aansluit. In dit gezamenlijk overleg worden de 
onderwerpen voor de agenda van de komende vergaderingen kort besproken en wordt afgestemd welke 
documenten ter informatie, bespreking of met een verzoek om advies aan de Centrale Cliëntenraad en de 
Ondernemingsraad worden voorgelegd. In het kader van eenduidigheid en transparantie stuurt de 
bestuurder deze documenten altijd gelijktijdig aan zowel de Centrale Cliëntenraad als de 
Ondernemingsraad en Bureau Zeggenschap.  
Belangrijke bespreekpunten in het overleg van de bestuurder met de Centrale Cliëntenraad en in het 
overleg met de Ondernemingsraad waren het afgelopen jaar: strategie, samenwerking 
(mede)zeggenschap, incidenten, schuifplan dagbesteding Almelo, brandveiligheid, financiële situatie, 
medicatielevering, voortgang en uitvoering was en voeding, voorbereiding van de introductie van het 
Elektronische Cliëntendossier Mijn Leven. 
 
De Centrale Cliëntenraad en/of de Ondernemingsraad hebben onder meer positief (verzwaard) advies 
uitgebracht over en/of ingestemd met: 
- Afbouw linnenkamer, centrale keuken en logistiek,  
- (her)Benoeming leden van de Raad van Toezicht,  
- Nieuwe vorm van kwaliteitstoetsing,  
- Klachtenbeleid, klachtenregeling en reglementen Regionale Klachtencommissie,  
- Jaarrekening 2015,   
- Werkkostenregeling 2017,  
- Reglement persoonsgegevens medewerkers 
- Meerjarenplan 2017-2019 (gezamenlijk advies van de Centrale Cliëntenraad en de 

Ondernemingsraad).  
Ook over de Begroting 2017 is door de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad advies 
uitgebracht, maar de begroting waarover is geadviseerd, is door de bestuurder teruggetrokken. 
Daarnaast heeft de Centrale Cliëntenraad op eigen initiatief een advies gegeven over STERK.  



 

 
Titel: Jaarverslag 2016 
Auteurs:  Bestuurssecretaris, Concerncontroller 
Status/datum: Definitief, 15 mei 2017 
  Pagina 8 van 16 

 

 
Ombudsfunctionarissen 
De Twentse Zorgcentra heeft de Centrale Cliëntenraad de bevoegdheid toegekend om drie 
ombudsfunctionarissen voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers te benoemen. Deze functionarissen 
zijn onafhankelijke vrijwilligers die cliënten of hun vertegenwoordigers bijstaan met advies en 
bemiddeling in het bespreken van hun belangen met De Twentse Zorgcentra.  
De Twentse Zorgcentra is tevens aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 
Gehandicaptenzorg (LCVG). 
 
Klachten  
Op 1 januari 2016 is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) in werking 
getreden. Daarnaast werd door gemeenten het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) aangesteld als 
het bureau dat optreedt als vertrouwenspersoon voor jeugdigen die ondersteuning ontvangen vanuit de 
Jeugdwet. Naar aanleiding van deze wijzigingen is in 2016 de klachtenregeling cliënten gewijzigd. De rol 
van de vertrouwenspersoon van het AKJ is toegevoegd en de rol en positie van de Regionale 
Klachtencommissie zijn herzien. Eind 2016 heeft De Twentse Zorgcentra zich aangesloten bij de 
Geschillencommissie Gehandicapten. 
 
In de klachtenregeling wordt aangegeven dat het bespreken van de klacht met de betrokken 
medewerkers de meest logische stap is. Wanneer in deze contacten de klacht niet wordt opgelost, kan de 
klacht met de regiomanager of de bestuurder worden besproken. Cliënten en cliëntvertegenwoordigers 
kunnen zich bij het bespreken van hun klacht laten bijstaan door de klachtenfunctionaris of de 
ombudsfunctionarissen van De Twentse Zorgcentra. Deze functionarissen hebben een bemiddelende rol 
bij het zoeken naar oplossingen.  
Een klacht kan ook formeel worden ingediend bij de bestuurder, die de klacht vervolgens zal beoordelen. 
Zowel de bestuurder als de klager kunnen, voorafgaand aan de beoordeling, de klacht voorleggen aan de 
Regionale Klachtencommissie voor het krijgen van een onafhankelijk advies. 
Mocht de klager het niet eens zijn met het uiteindelijke oordeel van de bestuurder, dan kan de klacht in 
tweede instantie formeel worden ingediend bij de Geschillencommissie Gehandicapten.  
 
Via de website, Nieuws en Blij! informeert De Twentse Zorgcentra cliënten en cliëntvertegenwoordigers 
over bovenstaande klachtenregeling. 
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2. Toezicht  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de zorgorganisatie als maatschappelijke 
onderneming en staat de bestuurder met raad terzijde. 
De zeven leden van de Raad van Toezicht hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het 
toezicht breed kan worden uitgeoefend. 
Hierdoor heeft de Raad inzicht in de hoofdlijnen van onder andere de onderwerpen: zorgkwaliteit, 
personeel, investeringen, veiligheid, financiën en de betrokkenheid van de Ondernemingsraad en 
Centrale Cliëntenraad. De leden hebben geen banden met De Twentse Zorgcentra en zijn daarom 
onafhankelijk. 

2.1 Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit de volgende leden: 

Naam Bestuursfunctie Aftredend 

De heer O.A.M. Fisscher Voorzitter  01-01-2019 (1e termijn) 

Mevrouw A.J.  Homans - Jonker Vicevoorzitter  01-02-2020 (2e termijn) 

De heer G.J. Broeze Lid, op voordracht CCR 01-05-2018 (2e termijn) 

De heer A. Eisner Lid 01-01-2018 (2e termijn) 

De heer W. Hadderingh Lid 01-01-2018 (2e termijn) 

Mevrouw G. ter Denge - Alards Lid 01-02-2020 (1e termijn) 

De heer M. de Pijper Lid 01-02-2020 (1e termijn) 

 
Deze leden hadden onderstaande functies en nevenfuncties: 

Naam  Functie(s) Nevenfunctie(s) 

De heer O.A.M. Fisscher - em. Hoogleraar 
‘Organisatiekunde en 
Bedrijfsethiek’ Universiteit 
Twente 

- Lid Commissie Accreditaties, Raad 

voor Accreditatie 

- (Kern-) docent postacademisch 

onderwijs Universiteit Twente. 

- Wetenschappelijk coördinator 

Master Kwaliteitsmanagement, 

Schouten & Nelissen University 

- Voorzitter RvT Concordia Kunst en 

Cultuur 

- Voorzitter bestuur Twents Jeugd 

Symfonie Orkest 

Mevrouw A.J. Homans - 
Jonker 

- Docent postacademisch 

onderwijs Universiteit Groningen 

- Supervisor post academisch 

onderwijs Universiteit Groningen 

- Stafmedewerker Centrum voor 

Consultatie en Expertise  

- Zelfstandig gevestigd 
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Naam  Functie(s) Nevenfunctie(s) 

orthopedagoog en GZ- 
psycholoog 

De heer G.J. Broeze - Algemeen directeur EsBro 

Investmentgroup 

- Geschäfstführer van Der 

Sonnevogel GmbH 

- Directeur GaustaTOP Holder AS 

 

De heer A. Eisner - Docent Veiligheid en Kwaliteit  

De heer W. Hadderingh - Gepensioneerd bestuurder zorg 

organisaties. 

- Voorzitter jury innovatie-

stimuleringsfonds NPGZ 

- Lid adviesraad lectoraad 

weerbaarheid Stenden Hogeschool. 

Mevrouw G.P.L. ter 
Denge -Alards 

- Dir. BvMCC 

- lid Provinciale Staten Overijssel 

(Voorzitter commissie Landbouw 

en Natuur; voorzitter Milieu en 

Energie) 

- Voorzitter Ledenraad Univé Oost  

(en U.O.Fonds) 

- Lid ledenraad Univé UA  

- Voorzitter SBL/KBO (ouderenorg.) 

De heer M. de Pijper - CEO Adviesgroep Technische 

Installaties 

- Dir. sr adviseur M-TRiX Installatie 

Adviseurs 

- Lid Cliëntenraad Zideris Rhenen  

- Voorzitter Centrale Cliëntenraad 

Zideris 

- Lid Centrale Cliëntenraad Stichting 

de Opbouw 

2.2 Uitoefening van het toezicht  

Strategie 
In 2016 is verder vormgegeven aan de, eind 2014 geïntroduceerde, andere manier van werken waarin de 
hiërarchische lijnorganisatie is gekanteld naar een faciliterende organisatie. Om de zorg dichtbij cliënten 
en vanuit eigen regie van cliënten vorm te kunnen geven, is een eigen methodiek ontwikkeld: STERK 
(Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht). Daarin wordt ruimte gegeven aan regelvermogen en 
wordt toegewerkt naar zelforganiserende teams van cliënten, verwanten en medewerkers. Alle teams 
hebben als opdracht vorm te geven aan een goed leven voor de cliënt, mooi werk voor de medewerkers 
binnen gezonde financiële kaders.  
 
Prestaties op gebied van financiën en kwaliteit van zorg 
Over 2016 zijn drie voortgangsrapportages opgeleverd waarin telkens de prestaties over een periode van 
vier maanden zijn weergegeven. In deze voortgangsrapportages worden naast de voortgang op de 
jaarplandoelstellingen, gegevens over cliënten en kwaliteit van de zorg weergegeven, evenals informatie 
over medewerkers, de productie en de financiële prestaties. Zo wordt drie keer per jaar inzichtelijk 
gemaakt hoe De Twentse Zorgcentra presteert op de gezamenlijke opdracht om vorm te geven aan goed 
leven en mooi werk binnen gezonde financiële kaders. Door middel van deze voortgangsrapportages 
houdt de Raad van Toezicht zicht op de actuele ontwikkelingen en op de prestaties op het gebied van 
financiën en kwaliteit van zorg. 
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Risicobeheersing 
De bestuurder en de concerncontroller informeren de Raad van Toezicht over het functioneren van de 
interne beheersings- en controlesystemen. Daarnaast voert de externe accountant een beoordeling uit, 
die wordt vastgelegd in een rapportage. De auditcommissie van de Raad van Toezicht bespreekt deze 
bevindingen met de accountant en de bestuurder. De gehele Raad van Toezicht krijgt hiervan een 
terugkoppeling met daarbij het advies van de auditcommissie.  

2.3 Vergaderingen en goedgekeurde besluiten 

De Raad van Toezicht vergaderde zeven keer met de bestuurder. Daarbij kregen -naast de gebruikelijke 
onderwerpen vanuit de normale bedrijfsvoering- de volgende onderwerpen specifieke aandacht: 
- De voortgang van STERK, met name de financiële kaders. 
- De voorbereidingen voor het Elektronische Cliëntendossier ‘Mijn Leven’. 
- Afbouw linnenkamer, de centrale keuken en logistiek. 
- Bestuurlijk overleg met de inspectie. 
- Aanpak incidenten. 
- Samenstelling Raad van Toezicht. 
 
Een delegatie van de Raad van Toezicht was aanwezig bij een vergadering van de bestuurder met de 
Ondernemingsraad en bij een vergadering van de bestuurder met de Centrale Cliëntenraad.  
 
Daarnaast is er in 2016 een extra bijeenkomst geweest, namelijk op 29 juni.  In deze extra bijeenkomsten 
ging de bestuurder, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en Managementteam 
samen met medewerkers, cliënten en verwanten in gesprek. Belangrijk doel van deze bijeenkomst was 
het creëren van verbinding en het ophalen van kernwaarden en verbeterpunten.  
 
De Raad van Toezicht heeft ten aanzien van onderstaande onderwerpen besluiten genomen, dan wel 
goedkeuring verleend:  

Vergadering  Besluit 

20-01-2016 Bekrachtiging voorgenomen besluit tot benoeming van twee nieuwe leden voor 
de Raad van Toezicht. 
Vaststelling specifiek profiel vacante zetel Raad van Toezicht. 
Goedkeuring informatieprotocol Raad van Toezicht. 

30-03-2016 Bekrachtiging voorgenomen besluit tot herbenoeming van een lid van de Raad 
van Toezicht. 
Benoeming van een van de leden van de Raad van Toezicht tot vicevoorzitter. 
Goedkeuring van het besluit tot sluiting van de keuken, de linnendienst en in het 
verlengde daarvan het afbouwen van de afdeling Logistiek. 
Goedkeuring van het besluit tot afstoting van de panden Leemhorst 14 te Almelo 
(DAC de Leemhorst) en Energiestraat 19A te Nijverdal (DAC De Wendakker). 

18-05-2016 Goedkeuring Jaarverslag 2015. 
Goedkeuring Jaarrekening 2015. 
Decharge verlening bestuurder. 

13-07-2016 Besluit tot benoeming accountant voor de boekjaren 2016 tot en met 2019. 
Verlening mandaat aan de bestuurder tot effectuering benoeming accountant. 

21-09-2016 Geen besluiten genomen of goedkeuring verleend.  

27-10-2016 Geen besluiten genomen of goedkeuring verleend. 
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23-11-2016 Geen besluiten genomen of goedkeuring verleend. 

20-12-2016 Verlening mandaat aan de bestuurder voor het doen van uitgaven in het eerste 
kwartaal van 2017 volgens begroting, minus de middelen zoals genoemd in de 
bezuinigingsdoelstelling.  
Opschorting van uitvoering van het Addendum Strategisch Vastgoedplan, tenzij 
de veiligheid van cliënten of medewerkers in het gedrag komt. 
Goedkeuring Business Case Engelsstraat Vriezenveen onder voorwaarden.  

2.4 Commissies van de Raad van Toezicht 

2.4.1. Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
De door de Raad van Toezicht ingestelde commissie kwaliteit & veiligheid bestaat uit mevrouw Homans - 
Jonker (voorzitter), de heer Eisner (lid) en, vanaf maart 2016, mevrouw Ter Denge - Alards (lid). De 
commissie heeft, in aanwezigheid van de bestuurder, diverse Prisma onderzoeken en brieven van en aan 
de Inspectie voor de Gezondheid besproken. Terugkoppeling van de bevindingen van de commissie vindt 
plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk 
voor het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de organisatie. 
 
2.4.2. Auditcommissie 
De door de Raad van Toezicht ingestelde auditcommissie bestaat uit de heren Hadderingh (voorzitter) en 
Broeze (lid) en, vanaf maart 2016, de heer De Pijper (lid). De auditcommissie heeft de jaarrekening en de 
rapportages van de externe accountant beoordeeld. Daarnaast heeft de commissie voorafgaand aan 
vergaderingen van de Raad van Toezicht overleg gehad met de bestuurder en de concerncontroller over 
de bedrijfseconomische voortgang van de organisatie. 
De auditcommissie rapporteert haar bevindingen aan de Raad van Toezicht. Mede gebaseerd op de 
bevindingen van de commissie, vormt de Raad van Toezicht zich een oordeel.  
 
2.4.3. Remuneratiecommissie 
De door de Raad van Toezicht ingestelde remuneratiecommissie bestaat uit de heer Fisscher en mevrouw 
Homans-Jonker. De remuneratiecommissie heeft met de bestuurder een evaluatiegesprek gevoerd en 
heeft daarvan verslag gedaan aan de Raad van Toezicht. 

2.5 Beleid voor bezoldiging 

De bezoldiging van de Raad van Toezicht valt binnen de WNT normen. Een toelichting op de honorering 
wordt weergegeven in de jaarrekening. 

2.6 Evaluatie en beoordeling  

2.6.1. Beoordeling van de bestuurder 
Op basis van het verslag van de remuneratiecommissie spreekt de Raad van Toezicht het vertrouwen uit 
in het functioneren van de bestuurder. Daarbij wordt aangegeven dat het belangrijk is dat de bestuurder 
zelf zijn tegenspel organiseert en dat hij kan ‘sparren’ en toetsen in directe nabijheid van het 
managementteam.  
 
2.6.2. Evaluatie van het eigen functioneren 
De Raad van Toezicht heeft zichzelf op 7 november 2016 geëvalueerd onder begeleiding van een extern 
deskundige. Algemene conclusie was dat de Raad van Toezicht, behoudens enkele verbeterpunten, 
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tevreden is over het eigen functioneren, de onderlinge verhoudingen en het overleg/de samenwerking 
met de bestuurder. Bij de terugkoppeling van deze conclusie richting bestuurder, bleek dat de bestuurder 
de conclusie onderschrijft. 
 
Er is sprake van een open organisatie- en overlegcultuur, met complementaire rollen en expertises, 
voldoende informatievoorziening en focus op de zorgkwaliteit. Ook de commissie Kwaliteit & Veiligheid 
levert daartoe een belangrijke bijdrage. Wel kan het overleg nog aan scherpte en diepgang winnen. De 
Raad van Toezicht zou bijvoorbeeld meer ‘aan de voorkant’ met de bestuurder in gesprek kunnen komen, 
speerpunten/hoofdthema’s kunnen selecteren en een kader vaststellen hoe de voortgangsbesprekingen 
daarover plaats moeten vinden. Ook andere gremia zoals de Ondernemingsraad of de Centrale 
Cliëntenraad zouden effectiever bij de beleidsontwikkeling betrokken kunnen worden. 
 
Concluderend is de Raad van Toezicht van oordeel dat zij op verantwoorde wijze toezicht houdt, met 
focus op ‘een goed leven’ voor cliënten, met oog voor medewerkers en verwanten, continuïteit van de 
organisatie en maatschappelijke verantwoording. 

2.7  Overleg met de externe accountant 

Twee keer per jaar vindt overleg met de externe accountant plaats: 
- één keer worden door de externe accountant in de vergadering van de Raad van Toezicht de 

bevindingen toegelicht die uit de controle van de jaarrekening komen; 
- daarnaast worden door de accountant de bevindingen uit de interimcontrole toegelicht. 

2.8 Informatiebronnen 

De Raad van Toezicht heeft de beschikking gehad over de volgende informatiebronnen:  
- de verslaggeving door de bestuurder in zijn overleggen met de Raad van Toezicht,  
- de viermaandelijkse voortgangsrapportages,  
- de rapportages van de accountant,  
- het overleg met de externe accountant,  
- het bijwonen van een overlegvergadering van de bestuurder met de Centrale Cliëntenraad en met de 

Ondernemingsraad,  
- een bijeenkomst van de Raad van Toezicht met de bestuurder, de Ondernemingsraad, de Centrale 

Cliëntenraad en het Managementteam in gesprek met medewerkers, cliënten en verwanten, 
- het jaarverslag en de jaarrekening over 2015, de begroting en het jaarplan voor 2016. 
- Naast de reguliere deelname van de concerncontroller in het overleg tussen de Raad van Toezicht en 

de bestuurder inzake de financiën, is er in de vergaderingen van de Raad van Toezicht op incidentele 
basis ook gesproken met de individuele leden van het managementteam. Daarnaast heeft de Raad van 
Toezicht met de coaches en de ‘verSTERKers’ (tijdelijke ondersteuners in het kader van STERK) 
diepgaand gesproken over de voortgang van STERK.  
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3. Bedrijfsvoering 

3.1 Exploitatie en financieel beleid  

Net als voorgaande jaren is de balans tussen de drie pijlers van onze visie (Goed Leven, Mooi Werk en 
Financieel Gezond) het uitgangspunt geweest voor het financiële beleid in 2016. Deze balans houdt in dat 
voldoende financiële middelen beschikbaar moeten zijn om enerzijds de zorg conform de ZZP kaders uit 
te kunnen voeren en anderzijds om een tenminste neutraal financieel resultaat te realiseren. Binnen dit 
kader dient voldoende ruimte te zijn voor innovatie en opleiding van medewerkers. Dit beleid staat aan 
de basis om op zowel de korte als op de lange termijn een gezonde financiële exploitatie vorm te geven. 
In 2016 hebben we op het gebied van financiën een grote uitdaging gehad en is het uitgangspunt 
financieel resultaat niet gerealiseerd. Het resultaat over 2016 bedraagt € 1,4 miljoen negatief. 

3.2 De behaalde omzet en resultaten 

Dit verslagjaar is het tweede jaar waarin teams in het primaire proces zonder direct leidinggevenden 
werken. De personele inzet op groepen is direct gebaseerd op de productie en conform de 
uitgangspunten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor wat betreft de cliëntgebonden tijd. Dit 
geeft de groepen inzicht in welke personele inzet past binnen hun begroting. Vanaf eind 2015 constateren 
we dat de sturing op een effectieve en efficiënte inzet van personeel meer aandacht vergt voor de 
groepen. Het eerder genoemde resultaat ad € 1,4 miljoen negatief ontstaat met name door de extra 
personele inzet op de groepen. De totale kosten van het eigen personeel stijgen, niet alleen als gevolg van 
normale loonstijgingen, maar ook door extra inzet. Tevens is de inzet van personeel niet in loondienst 
toegenomen met € 3,4 miljoen ten opzichte van 2015. Dit verslagjaar is gebruikt om deze stijging te 
analyseren en om de sturing op onze personele inzet verder te versterken. Een nadere toelichting op de 
financiële resultaten is opgenomen in de jaarrekening. 

3.3 Toestand op de balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit) 

In 2016 hebben de investeringen zich qua vastgoed beperkt tot onderhoud en instandhouding. Er zijn 
geen nieuwbouwprojecten opgeleverd. De in 2015 aangetrokken geborgde leningen voor een totaal van € 
15 miljoen zijn ultimo 2016 nog beschikbaar om de eerste investeringen voor het strategisch 
vastgoedplan te financieren. De liquiditeitsratio bedraagt 1,37. 
De solvabiliteit is ten opzichte van 2015 gestegen naar 25,0% 

3.4 Beschrijving van voornaamste risico’s en onzekerheden 

De noodzaak om strak te sturen op de personele kosten is in 2016 het gehele jaar actueel gebleken. We 
zijn er niet in geslaagd om de overschrijding van het budget personele kosten te beperken. Voor 2017 is 
het van belang te versterken op de inzet om de personele kosten verdergaand onder controle te krijgen. 
Begin 2017 is gestart met het strakker sturen op de in te zetten uren. Voor 2017 is in de begroting de 
personele inzet op groepen direct gebaseerd op de productie, conform de uitgangspunten van de NZa 
voor wat betreft cliëntgebonden tijd. Daarmee is voor groepen inzichtelijk welke personele inzet past 
binnen hun begroting. De afstemming tussen productie en personele inzet blijft onze aandacht verdienen.  
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4. Beleid, inspanningen en prestaties 

4.1 Afbouw keuken, linnendienst en logistiek 

Met de keuze voor STERK eind 2014 werd de uitvoering van de regie op het dagelijks leven een 
verantwoordelijkheid van de teams. Om de regie voor de uitvoering van huishoudelijke taken ook 
daadwerkelijk bij de teams neer te kunnen leggen, kregen de teams per 1 januari 2016 de beschikking 
over het budget voor huishoudelijke taken. Daarmee konden de teams keuzes maken. Zij konden kiezen 
om deze taken geheel zelf gaan uitvoeren, om deze taken deels zelf uit te voeren met ondersteuning, of 
om zich geheel te laten ondersteunen. De mogelijkheid om te kiezen werd uitgerold, de keuze werd niet 
afgedwongen. Wanneer een team huishoudelijke taken niet zelf uit wil voeren, blijft het mogelijk om 
daarin te worden ondersteund. Om deze ondersteuning volgens marktconforme prijzen te kunnen 
realiseren, werd eind 2015 het besluit genomen om de centrale keuken en de linnendienst af te bouwen 
en over te gaan op wasverzorging en maaltijdlevering door externe leveranciers. In het verlengde van dit 
besluit werd ook besloten tot afbouw van een deel van logistiek. In totaal werden daarmee in de loop van 
2016 zo’n 80 medewerkers van het facilitair bedrijf boventallig. Voor deze medewerkers is actief gezocht 
naar mogelijkheden om hen onder te brengen in huishoudelijke functies op de zorggroepen. Daarnaast is 
het in dienst nemen van deze medewerkers een belangrijk aandachtspunt geweest in de onderhandeling 
met externe leveranciers. 

4.2  Vergroten eigen regie en zeggenschap cliënten 

In 2016 is veel aandacht gegaan naar het vergroten van de eigen regie en zeggenschap van cliënten. Met 
de voorbereiding van ons Elektronisch Cliëntendossier ‘Mijn Leven’, is een belangrijke stap gezet om 
cliënten zoveel mogelijk ondersteuning te bieden in het voeren van de eigen regie. In dit digitale systeem 
wordt aan de hand van concrete vragen met de cliënt (en zijn verwant) in gesprek gegaan over het 
ondersteuningsplan. Het gaat dan om vragen als: wat heb ik nodig om mij gezond te voelen? Wat heb ik 
nodig om mij goed te voelen? Met wie wil ik omgaan en hoe wil ik dat doen? Wat wil ik overdag en in mijn 
vrije tijd doen? Wat wil ik zelf bepalen en wat zijn mijn rechten en plichten? Wat wil ik leren? 
In januari 2017 is ‘Mijn Leven’ van start gegaan. 
 
In het kader van het vergroten van de zeggenschap en medezeggenschap van cliënten, zijn in 2016, naast 
bewoners- en deelnemersraden ook regioraden voor en door cliënten opgericht. Daarnaast worden 
cliënten ondersteund of participeren zij zelf steeds vaker bij uitwerking van onderwerpen die voor hen 
belangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld de Trotsdag, het congres wie beslist (Raad op Maat), de werkgroep 
verkeer en parkeren in Enschede, de evaluatie van het verSTERKen en de informatiebijeenkomsten voor 
cliënten in het kader van ‘Mijn Leven’. 

4.3 Hertalen beleid 

De Twentse Zorgcentra heeft in 2016 vol ingezet op het hertalen van beleidstukken. Daarbij worden 
beleidsonderwerpen vertaald in prentenboeken voor cliënten. Deze prentenboeken worden verspreid op 
de groepen. Ook is een box uitgedeeld waarin de boeken kunnen worden bewaard. Daarnaast zijn op 
basis van de prentenboeken animatiefilmpjes gemaakt. Onderwerpen die in 2016 o.a. zijn hertaald: de 
zorgvisie, vrijheid en veiligheid, seksualiteit en klachtenbeleid. In 2017 worden, aanvullend op de 
prentenboeken, factsheets gemaakt voor LVB cliënten. 
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5. Toekomstparagraaf 

In 2016 is met medewerkers, verwanten en cliënten gesproken over onze kijk op goede zorg, onze positie 
in de regio en onze ambities. Dit heeft geresulteerd in de opstelling van de notitie Samen Leven, waarin 
ons perspectief voor de komende vier jaar wordt geschetst (2017 - 2020).  
 
De richting die in het perspectief wordt geschetst, moet in 2020 leiden tot de volgende resultaten. 
In 2020: 
1. Zijn we voor mensen met een verstandelijke beperking en intensieve ondersteuningsbehoeften nog 

steeds de belangrijkste aanbieder van zorg en ondersteuning;  
2. Bieden we een breed palet aan zorg en ondersteuning en verbinden deze om daarmee naar de 

cliënten een samenhangend (‘levensbreed’ en ‘levenslang’) aanbod te kunnen doen; 
3. Hebben we  expertise ontwikkeld op een viertal kennisgebieden en werken daarin samen met collega 

organisaties en opleidings- en onderzoeksinstituten; 
4. Wordt de zorgvisie als een vanzelfsprekend fundament van ons handelen ervaren; 
5. Organiseren we zorg en ondersteuning dichtbij de cliënt (STERK) en hebben we onze werkprocessen 

daar volledig op ingericht; 
6. Is het Advies en Behandelcentrum (ABC) operationeel voor “eigen” cliënten en cliënten in de regio; 
7. Worden we door cliënten, verwanten, Inspectie voor de Gezondheidszorg en andere 

belanghebbenden gezien als een organisatie waar voortdurend gewerkt wordt aan verdere 
verbetering van kwaliteit en veiligheid van zorg;  

8. Is het vanzelfsprekend om kennis te delen en van elkaar te leren. Het inzetten van digitale middelen 
ondersteunt ons hierbij; 

9. Zijn we een solide organisatie die continuïteit biedt aan haar cliënten, medewerkers en 
belanghebbenden; 

10. Zijn we een betrouwbare, wendbare en snel reagerende partner voor organisaties in Twente als het 
gaat om maatschappelijke vraagstukken of het bieden van ondersteuning aan cliënten; 

11. Zijn cliënten en organisatie duidelijk zichtbaar in de samenleving. 
 

 


