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1. Jaarverslag Raad van Bestuur

Het verslag van de Raad van Bestuur bij de 
jaarrekening 2015, die in September 2016 is 
gepubliceerd, sloot af met de passage dat Vérian 
een organisatie in transitie is en klaar is om daarin 
de juiste keuzes te maken.

Het jaar 2016 is inderdaad een jaar van 
ingrijpende veranderingen geweest. Dieptepunt 
was ongetwijfeld het gedwongen afscheid van 
circa 500 collega's. Het is niet gelukt om de 
contracten met de gemeenten waar zij werkten op 
een zodanig niveau te krijgen dat hun werk in 
stand kon blijven. Van deze gemeenten is voor 
wat betreft de werkzaamheden van Vérian Care & 
Clean BV afscheid genomen in 2016.

Daarnaast is de reorganisatie van de “backoffice" 
in 2016 afgerond. Ook hier waren voor de 
betrokken medewerkers soms ingrijpende 
veranderingen in de werkzaamheden aan de orde.

Tenslotte is er in 2016 ook hard gewerkt aan de 
overdracht van de jeugdgezondheidszorg per 1 
januari 2017 aan het CJG in Apeldoorn. Dit 
proces, dat voor de betrokken medewerkers ook 
een geheel nieuwe werkomgeving buiten Vérian 
betekende, is goed verlopen en heeft geen 
gedwongen ontslagen tot gevolg gehad.

Prijzenswaardig naar alle medewerkers, zowel 
centraal als decentraal, is dat al deze zaken niet 
ten koste zijn gegaan van de kwaliteit van het 
uitgevoerde werk. Zowel in de dienstverlening aan 
de clienten als in de centrale dienstverlening is de 
hoge kwaliteit van het werk gehandhaafd.

Dit heeft in 2017 geresulteerd in mooie 
cliënttevredenheidcijfers op ZorgkaartNederland
en goede rapporten van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg voor Verpleging- en 
Verzorgingsteams en de Jeugdgezondheidszorg.

Op dit moment is Vérian nog steeds in transitie, 
maar de effecten van alle getroffen maatregelen 
zijn nu goed merkbaar. Naast de sterke 
verbetering van de productiviteit die eind 2016 is 
ingezet moet hierbij ook het traject rond Zelf Zorg 
Organiseren binnen de teams worden genoemd. 
In december 2016 is het ‘In voor Zorg’ traject 
afgesloten. Besloten is om dit in 2017 met extra 
inspanningen voort te zetten; de effecten hiervan 
zijn al zichtbaar.

De stijging van de productiviteit, nu in 2017, is 
mede te danken aan de implementatie van een 
heel nieuw verzuimmodel, gestart in augustus 
2016. Ook de eind 2016 in gang gezette 
maatregelen rond beheersing van de indirecte 
productiviteit in alle teams werpen in 2017 de 
vruchten af. 

Om verschillende saneringsmaatregelen te 
kunnen uitvoeren zijn in 2016 op een na, alle 
panden in eigendom verkocht, als ook de 
deelneming in Naviva.

Voortbordurend op ons strategisch beleid blijft het 
de doelstelling de verbinder in de wijken en kernen 
te blijven. Uit deze samenwerkingsrelaties met 
andere (zorg)organisaties moet nieuwe rendabele 
omzet worden gegenereerd ter vervanging van de 
omzet van de afgestoten huishoudelijke zorg. 
Onze ijzersterke, brede, extramurale zorgverlening 
met zowel in de breedte als in de diepte goede en 
waar nodig gespecialiseerde medewerkers, biedt 
hiervoor volop mogelijkheden.
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Gelukkig worden onze kwaliteiten ook onderkend 
door onze belangrijkste externe partners. Met 
name ook door de zorgverzekeraars; zij geven aan 
mee te willen helpen aan de voortzetting van de 
dienstverlening van Vérian bij hun verzekerden.

Dit zou moeten blijken uit een verhoging van de 
tarieven die zij Vérian willen betalen de komende 
tijd. 

Het geheel overziend kan gesteld worden dat 
Vérian uit een diep dal kruipt, met een duidelijk 
pad naar boven. Er is sprake van een organisatie 
die sterk voorgesorteerd staat naar een betere 
performance in 2017 en 2018.

Het blijft allemaal spannend omdat wij 
medeafhankelijk zijn van externe factoren maar wij 
hebben er vertrouwen in. Vérian is een goed 
presterende zorgverlener in een slecht financieel 
jasje. Het jasje wordt uitgetrokken, de mouwen zijn 
opgestroopt en over twee jaar kunnen we weer 
een mooi kostuum dragen.

G.J. Lokerse

Raad van Bestuur Vérian

2. Jaarverslag Raad van Toezicht

Zowel in 2014 als 2015 zijn noodzakelijke 
maatregelen genomen om de organisatie voor te 
bereiden op de veranderingen in het zorgstelsel en 
de gevolgen daarvan voor Vérian. In 2016 had 
Vérian nog steeds te maken met de uitwerking 
daarvan en de negatieve gevolgen die dit voor de 
financiële situatie van Vérian had.

De Raad van Toezicht heeft daarom de tijdelijke 
versterking van de topstructuur in 2015,  
gecontinueerd in 2016. Aan het begin van de 
zomer heeft de bestuurder, de heer K.L. Stoter, 
aangegeven zich te bezinnen op zijn positie als 
bestuurder. Gezien de nog steeds moeilijke 
omstandigheden waarin Vérian verkeerde, heeft 
de Raad van Toezicht  besloten om per 1 
september 2016 tijdelijk een tweehoofdige Raad 
van Bestuur in te stellen. De heer G.J. Lokerse, al 
aangetrokken als consultant, treedt aan als  
voorzitter Raad van Bestuur op interim basis. De 
heer Stoter fungeert vanaf dat moment als lid 
Raad van Bestuur voor een beperkt aantal dagen 
per week. 

Per 31 december 2016 is de heer Stoter uit 
dienst getreden. In de samenstelling van de 
Raad van Toezicht hebben zich in 2016 geen 
wijzigingen voorgedaan.

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht 
12 keer vergaderd, waarvan twee keer buiten 
de aanwezigheid van de bestuurder. 
Onderwerpen die zijn besproken zijn: de 
begroting, de verkoop van de 
aandelenportefeuille in Naviva Kraamzorg BV, 
de verkoop van een zestal panden, de 
financiële situatie van de organisatie (waarbij 
externe expertise is aangezocht), de 
reorganisatie van de backoffice, het 
aanvragen van collectief ontslag voor een 
grote groep HV-medewerkers, het overdragen 
van de jeugdgezondheidszorg Apeldoorn aan 
het CJG Apeldoorn en de jaarrekening.
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De jaarrekening en het accountantsverslag zijn 
besproken in de aanwezigheid van de externe 
accountant. Reguliere onderwerpen voor 
bespreking waren de periodieke financiële 
rapportages, de kwartaalrapportages kwaliteit en 
de management review. Verder is er in de 
vergadering gesproken over de in- en externe 
ontwikkelingen zoals het zorginkoopproces en 
aanbestedingen Wmo.

Naast de reguliere vergaderingen, zijn de 
Auditcommissie en commissie Kwaliteit & 
Veiligheid diverse malen bij elkaar gekomen. Bij 
de auditcommissie heeft de nadruk gelegen op de 
financiële situatie van Vérian. De commissie 
Kwaliteit & Veiligheid  is, naast het bespreken van 
diverse kwaliteit gerelateerde onderwerpen,  
gestart met het bezoeken van diverse teams van 
Vérian om zodoende in gesprek te gaan met 
medewerkers. Verder is de 
Remuneratiecommissie zich de rol van 
Governancecommissie gaan toe-eigenen, mede 
op basis van de nieuwe zorgbrede
governancecode en heeft de gebruikelijke 
functioneringsgesprekken met de bestuurders 
gevoerd.

In het najaar van 2016 heeft zowel met de 
Ondernemingsraad als de Cliëntenraad het 
jaarlijks overleg plaatsgevonden. Met de 
Cliëntenraad is ten aanzien van het benoemen 
van leden van de Raad van Toezicht, 
overeengekomen dat zij i.p.v. het wettelijk 
geregeld recht op voordracht, adviesrecht krijgen  
op alle nieuw te benoemen leden Raad van 
Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft in het najaar haar 
eigen functioneren geëvalueerd onder begeleiding 
van een externe adviseur. Ter voorbereiding op de 
zelfevaluatie heeft de adviseur met alle leden 
individueel gesproken. Tevens is met de Raad van 
Bestuur gesproken ten behoeve van het verkrijgen 
van input. De uitkomsten zijn gecommuniceerd 
met de Raad van Bestuur. 

De bezoldiging van de leden van de Raad van 
Toezicht is gebaseerd op de richtlijnen van de 
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in 
de Zorg en is lager dan de in het door de WNT-2 
gestelde maximum. Voor de uitvoering van de Wet 
Normering bezoldiging Topfunctionarissen is 
duidelijk dat de bestuurder boven het 
klassemaximum wordt gehonoreerd en dat hier 
nog een overgangsregeling van toepassing is. 

Gedurende het jaar is hard gewerkt aan het 
terugdringen van het hoge verzuim en het 
verhogen van de productiviteit. De effecten 
hiervan zullen op termijn zichtbaar moeten zijn. De 
druk is hoog zowel bij de uitvoerend medewerkers 
als het ondersteunend personeel. Ondanks alles 
blijft de zorgverlening aan cliënten onverminderd 
doorgaan en waarderen onze cliënten ons met 
hoge cijfers. 

Hein Dijkstra,

Voorzitter Raad van Toezicht

Het rooster van aftreden is op de volgende pagina 

opgenomen.
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Vérian is een thuiszorgorganisatie met een warm 
hart voor haar cliënten. Vérian verpleegt, verzorgt 
en begeleidt jaarlijks ongeveer 30.000 mensen,    
7 dagen per week en 24 uur per dag in gemeenten 
in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-
Brabant en Zuid-Holland en Utrecht. 

Zij biedt met ruim 2.300 medewerkers deze zorg 
dagelijks met persoonlijke aandacht en toewijding. 
Vérian biedt veel verschillende (zorg)diensten, 
zoals:

• Verpleging & Verzorging (Care);

• Specialistische Verpleegkundige Zorg 
(Cure);

• Huishoudelijke verzorging (Wmo);

• Diensten Thuis (particulier);

• Jeugdgezondheidszorg;

• Personenalarmering; 

• Thuisbegeleiding;

• Maatschappelijk werk;

• Voedingsvoorlichting- en dieetadvies;

• 24 uurs Bereikbaarheidsdienst voor andere 
organisaties.

Rooster van aftreden

De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht is voor een periode van vier jaar. Een 
herbenoeming is eenmaal mogelijk voor eenzelfde periode van vier jaar. De herbenoemings- en 
aftredingsdata zijn gesteld op 31 december.

3. De organisatie
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3.1 Onze Missie

Vérian biedt samenhangende zorg en begeleiding 
bij mensen thuis. Onze professionals zoeken 
daarin vanuit hun kennis, kunde en betrokkenheid 
met de cliënt voortdurend naar de beste oplossing. 

Vérian wil in een dynamische omgeving met 
opdrachtgevers, cliënten, mantelzorgers, 
vrijwilligers en andere zorgverleners de 
verbindende schakel zijn rondom de cliënt. Zorg 
en ondersteuning zijn mede daardoor altijd en op 
elke plek vertrouwd dichtbij. Vérian noemt dat 
“samen redzaam”.

Onze zorgvisie
Vanuit de missie is een korte en krachtige 
zorgvisie ontwikkeld: ‘De cliënt staat centraal door 
gezamenlijke redzaamheid!’. Deze visie heeft niet 
alleen de afgelopen jaren hoog in het vaandel 
gestaan. Dit blijft zo!

Om dit te kunnen realiseren speelt Vérian in op de 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van 
zorg en samenwerking in de wijk en met familie en 
mantelzorgers. 

3.2 Juridische structuur

De juridische structuur op 31 december 2016 is 
schematisch hieronder weergegeven.

 

Stichting Bestuur 
Vérian 

Stichting Vérian 

Vérian Care & Clean 
B.V. 

Vérian Holding B.V. 

Stichting  
Vérian Nijmegen e.o. 

Zorgzuster Veluwe B.V. 

Vérian Diensten Thuis 
B.V. 

Vérian Zorgcentrale B.V. 

7 / 16



4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap

4.1 Bestuursmodel

Het bestuur van Stichting Vérian wordt gevormd 
door een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB). 
De Raad van Bestuur staat onder toezicht van de 
Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Bestuur is 
verantwoordelijk de dagelijkse leiding van de 
organisatie en stelt het beleid vast. 

De Raad van Bestuur wordt in de dagelijkse 
leiding bijgestaan door het managementteam 
(MT), dat bestaat uit de verschillende afdelings- en 
divisiemanagers en de bestuurssecretaris. Het MT 
is beleidsinitiërend en -adviserend voor de Raad 
van Bestuur. Ieder lid van het managementteam is 
verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan binnen 
de eigen divisie/afdeling, conform het door de 
Raad van Bestuur vastgestelde beleid. In het MT-
overleg worden periodiek de interne en externe 
(beleids)ontwikkelingen, de financiële en niet-
financiële perioderesultaten en de voortgang van 
de uitvoering van de jaarplannen besproken.

Raad van Bestuur 

Per 1 september 2016 heeft de Raad van Toezicht 
tijdelijk een tweehoofdige Raad van Bestuur 
ingesteld tot het einde van het jaar. De heer G.J. 
Lokerse is aangesteld als voorzitter Raad van 
Bestuur. De heer K.L. Stoter fungeert vanaf dat 
moment als lid Raad van Bestuur en is per 31 
december 2016 afgetreden.

4.2 Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht 
te houden op de Raad van Bestuur en de 
algemene gang van zaken in de organisatie. 
Daarnaast staat zij de Raad van Bestuur met 
advies terzijde. 

De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol 
voor de Raad van Bestuur en zorgt ondermeer
door benoeming, evaluatie en ontslag, dat de 
organisatie is voorzien van een capabel bestuur. 

In hoofdstuk 2 ‘Verslag van de Raad van Toezicht’ 
heeft de Raad van Toezicht een samenvatting 
gegeven van de belangrijkste onderwerpen en hun 
bevindingen. In deze paragraaf wordt aanvullende 
relevante informatie verstrekt. 

Leden (per 31-12-2016): 

• De heer H. Dijkstra, voorzitter RvT en 
voorzitter governance-/remuneratiecommissie;

• De heer W. de Gooyer, vice-voorzitter en 
voorzitter auditcommissie;

• Mevrouw B.G.M. Lemstra, lid governance-
/remuneratiecommissie, lid auditcommissie;

• Mevrouw D. Husselman, lid commissie 
Kwaliteit & Veiligheid;

• De heer J. Bosch, voorzitter commissie 
Kwaliteit & Veiligheid;

• De heer J.M.J. Collette, lid auditcommissie en 
lid commissie Kwaliteit & Veiligheid.

In de digitale verantwoording, te raadplegen via 
www.jaarverslagenzorg.nl, is een overzicht van de 
nevenfuncties van de leden Raad van Toezicht 
opgenomen. (NB: de jaarverantwoording 2016 is 
nog niet formeel gedeponeerd).
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4.3 Governance code

Vérian hanteert de bepalingen van de Zorgbrede
Governancecode, zoals deze opgenomen zijn in 
de laatste versie van 1 januari 2010. Vérian wijkt 
van geen van de bepalingen af. In de statuten en 
reglementen wordt de code gevolgd. In de 
jaarlijkse evaluatie binnen de Raad van Toezicht 
en het jaarlijkse functioneringsgesprek met de 
Raad van Bestuur wordt de handhaving van de 
code ook getoetst. 

Hoofdlijnen Governancestructuur
Vérian heeft conform de richtlijnen van de code 
een dualistisch bestuursmodel (two-tier board). 
Het dualistische model bestaat uit twee organen: 

• de Raad van Bestuur, dat zich bezighoudt met 
de uitvoerende zaken;

• de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op 
en adviseert aan de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 
zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire 
taakverdeling verantwoordelijk voor de 
governancestructuur van Vérian als 
maatschappelijke onderneming en 
verantwoordelijk voor de naleving van deze code.

4.4 Medezeggenschap

Tevens heeft Vérian de bij wet geregelde 
medezeggenschapsorganen voor cliënten en 
medewerkers: de Cliëntenraad en de 
Ondernemingsraad. Daarnaast is een 
Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad 
ingesteld.

Cliëntenraad
De Cliëntenraad is de verbindende schakel tussen 
zorgverlener Vérian en de cliënten van Vérian. De 
raad vertegenwoordigt op basis van de WMCZ 
(Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) 
belangen van cliënten van Vérian.  

Samenstelling Cliëntenraad en overleg
In 2016 bestond de Cliëntenraad uit 14 leden, die 
allen affiniteit met de zorg hebben. Zij hebben 
zitting op persoonlijke titel, of zijn zorgvrager of 
mantelzorger van een cliënt van Vérian.  

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, 
secretaris en penningmeester. Eens per zes 
weken vindt een Algemene Vergadering plaats, 
gevolgd door een Overlegvergadering met de 
Raad van Bestuur. Alle leden nemen hieraan deel. 

De Cliëntenraad werkt sinds 2015 met 
zogenaamde aandachtsgebieden: Kwaliteit, 
Financiën, Communicatie, Strategie en Beleid, 
Wet en Regelgeving. Er is een woordvoerder per 
aandachtsgebied benoemd. Op verzoek worden 
relevante onderwerpen uit het aandachtsgebied 
door de woordvoerder samen met een aantal 
andere Cliëntenraadsleden, die zich voor dit 
aandachtsgebied interesseren, uitgewerkt. Dit 
bevordert een grote mate van onderlinge 
betrokkenheid en efficiency. 

Tweemaal per jaar worden studiemiddagen 
georganiseerd, waarbij actuele thema’s aan bod 
komen of taken worden voorbereid zoals als het 
houden van cliëntinterviews. 

De raad heeft zonodig en met voldoende 
regelmaat overleg met leden van de Raad van 
Toezicht.
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De Ondernemingsraad wordt geïnformeerd via 
verslagen van de Overlegvergadering en op 
verzoek vindt overleg of uitwisseling van informatie 
plaats. 

In 2016 is een addendum overeengekomen op het 
convenant Cliëntenraad – Raad van Bestuur 
waarin het recht van zwaarwegend advies op alle 
te benoemen leden Raad van Toezicht is 
vastgelegd. De raad ziet hiermee af van het 
wettelijk recht tot voordracht van een lid Raad van 
Toezicht. 

Een ambtelijk secretaris ondersteunt de 
Cliëntenraad.  

Contact met de achterban
Ter bevordering van het contact met de achterban 
en om te weten wat er leeft onder cliënten, houdt 
de Cliëntenraad sinds 2014 cliëntinterviews. In 
2016 zijn 25 cliënten uit de divisie Verpleging & 
Verzorging bezocht. De gespreksonderwerpen zijn 
uitgewerkt in een verslag (verschenen in 2017) en 
de Cliëntenraad doet suggesties aan de Raad van 
Bestuur. 

In 2016 heeft de Cliëntenraad een bijdrage 
geleverd aan het Zorgmagazine van Vérian, dat in 
november werd uitgegeven.

Deelname aan overleg Zorginkoop
Om het cliëntperspectief in te brengen in het 
zorginkoopproces neemt een afvaardiging van de 
Cliëntenraad deel aan gesprekken over 
Zorginkoop met verschillende zorgverzekeraars. 
Het verslag van de cliëntinterviews 2015 is door 
de verzekeraars positief ontvangen en geeft 
betrokkenen een beeld van het functioneren van 
de cliëntenmedezeggenschap binnen Vérian.

Daarnaast is de Cliëntenraad vertegenwoordigd in 
de Stuurgroep Zorginkoop van Vérian. 

Adviesaanvragen
De Cliëntenraad heeft in 2016 de volgende 
adviesaanvragen ontvangen:

• Hernieuwde klachtenregeling 

• Hybride organisatie:

• Reorganisatie Finance & Control en 
Cliëntbureau

• Medewerkerbureau

• Outsourcing helpdesk ICT

• Vérian Service Punt (VSP)

• Wijziging organisatiestructuur

• Voornemen aanvraag collectief ontslag voor 
HV-medewerkers, werkzaam in gemeenten 
waar contracten zijn opgezegd

• Jaarrekening 2015

• Samenwerking met Zorgzuster Nederland

• Begroting 2017 

De adviesaanvragen zijn behandeld in de 
Cliëntenraad en uitgebreid en kritisch besproken 
in het overleg met de Raad van Bestuur. De 
Cliëntenraad heeft op alle aanvragen positief 
geadviseerd. 

Een cliënt:

“De verpleging krijgt van mij 

een 10 met een griffel”

Uit rapportage cliëntinterviews 2016
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Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) draagt bij aan de 
besluitvorming in de organisatie vanuit de 
belangen van de medewerkers, daarbij rekening 
houdend met de organisatiebelangen. Zij wil haar 
missie vormgeven door:

• vroegtijdig betrokken te zijn bij de 
beleidsvorming;

• op formele en informele wijze overleg te 
hebben met de bestuurder;

• de achterban te raadplegen en te betrekken;

• de medewerkers centraal te stellen;

• initiatief te nemen;

• gebruik te maken van de diversiteit van de 
OR-leden; 

• zich, waar nodig, te laten ondersteunen door 
externe deskundigen.

Samenstelling Ondernemingsraad
Het jaar 2016 was een verkiezingsjaar voor de 
OR. In februari 2016 eindigde de zittingstermijn 
van de OR. De OR heeft 15 zetels. De algemene 
OR verkiezing in februari werd afgelast, omdat er 
onvoldoende kandidaten waren. In november 2016 
werd een tussentijdse verkiezing gehouden 
waardoor de OR weer voltallig is. 

Binnen de OR zijn vaste commissies ingesteld met 
elk hun eigen aandachtgebied: de Arbocommissie, 
de Opleidingscommissie, de Financiële commissie 
en de PR-commissie. De OR wordt ondersteund 
door een ambtelijk secretaris.

Contacten met achterban
De OR vertegenwoordigt alle medewerkers en 
betrekt de achterban regelmatig bij zijn 
besluitvorming, door hen op brede en directe wijze 
te raadplegen en te informeren, afhankelijk van het 
onderwerp c.q. thema.

De OR heeft een contactpersonennetwerk 
opgezet. Bij alle medewerkersbijeenkomsten is de 
OR aanwezig.

Op Extranet publiceert de Ondernemingsraad 
regelmatig berichten, artikelen en vastgestelde 
verslagen. De OR houdt wekelijks een 
inloopspreekuur voor medewerkers.

Overzicht van enkele behandelde onderwerpen: 

• Collectief ontslag:

Het beleid van Vérian is om geen huishoudelijke 
zorg te verlenen als het tarief van de gemeente 
onder de kostprijs van Vérian ligt. Het jaar 2016 
betekende daarom collectief ontslag voor veel HV 
medewerkers binnen Vérian, o.a. in de 
gemeenten: Apeldoorn, Zwolle, Beuningen, Mook 
en Middelaar, Harderwijk, Ermelo, Putten, 
Oldebroek en Nunspeet. Daarnaast heeft het 
collectief ontslag gevolgen voor de backoffice 
gehad. 

• Outsourcing Helpdesk ICT:

De Helpdesk ICT is gedeeltelijk overgenomen 
door een externe organisatie CST.

Dit had personele en organisatorische gevolgen. 
De Ondernemingsraad heeft met kritische 
adviezen een bijdrage geleverd aan zowel 
organisatie als personele belangen. 

• Ziekteverzuim en re-integratie:

In 2016 is afscheid genomen van Pro.Fit BV en is 
een samenwerkingsverband met Falke & Verbaan 
gesloten. De aanpak van het ziekteverzuim is 
verbeterd, maar de resultaten zijn nog 
onvoldoende zichtbaar. Het onderwerp 
ziekteverzuim en re-integratie is doorlopend 
onderwerp van gesprek. 
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• Zelforganiserende teams:

De uitrol van Zelforganiserende teams is in 2016 
voortgezet. Het werken in zelforganiserende 
teams (ZOT) vergt een andere manier van werken 
door de medewerkers in de teams, maar vraagt 
ook om een andere manier van leidinggeven, 
coaching en coördinatie. De OR heeft het zelf 
organiseren regelmatig op de agenda staan. 

• Vakbond overleggen:

De OR is bij alle overleggen met vakbonden als 
toehoorder aanwezig geweest. Voor de OR is het 
belangrijk dat de processen zorgvuldig worden 
uitgevoerd en dat er goed en duidelijk over wordt 
gecommuniceerd.

• Vérian Service Punt:

Het Vérian Service Punt (VSP) wordt 
geïmplementeerd binnen Vérian. Het VSP wordt 
een verbindende schakel tussen het primaire 
proces en de backoffice. De OR wordt regelmatig 
op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

• Wisseling in de top van Vérian:

In september 2016 heeft de heer K.L. Stoter zijn 
functie als voorzitter van de Raad van Bestuur 
neergelegd en heeft eind 2016 afscheid van 
Vérian genomen. 

De heer G. Lokerse, consultant RvB is als een 
interim bestuurder per 1 september benoemd. 

• Het Opleidingsplan 2016.

De OR heeft ingestemd met het Opleidingsplan 
2016. Gedurende het jaar monitort de OR de 
stand van zaken van de scholingsmogelijkheden. 
De OR heeft o.a. zich met succes  hard gemaakt 
voor het houden van workshops Sociale 
Veiligheid. 

• Nieuwe bedrijfskleding V & V:

Mede op initiatief van de Ondernemingsraad heeft 
een werkgroep in 2015/ 2016 een onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid voor invoering van 
bedrijfskleding in plaats van een jaarlijkse 
financiële bijdrage. Het resultaat: nieuwe 
bedrijfskleding V&V.

• Uitbreiding dienstverlening:

Vérian heeft haar dienstverleningsmogelijkheden 
uitgebreid door een samenwerkingsverband aan te 
gaan met Zorgzuster Nederland BV. Vérian is 
franchisenemer voor Zorgzuster Nederland BV in 
het werkgebied van Vérian. Hieruit is een nieuwe 
BV binnen Vérian ontstaan Zorgzuster Veluwe BV. 
Voor de huidige medewerkers heeft dit geen 
negatieve gevolgen. Dit is voor de 
Ondernemingsraad een belangrijk criterium 
geweest bij de besluitvorming.  

Door deze samenwerking is de marktpositie van 
Vérian versterkt en wordt omzetverhoging 
verwacht. 

Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad
De Verpleegkundige Verzorgende Adviesraad stelt 
zich ten doel om vanuit een beroepsinhoudelijke 
optiek, gevraagd en ongevraagd, advies uit te 
brengen aan de Raad van Bestuur om de kwaliteit 
van zorg te waarborgen en verbeteren. Daarnaast 
stelt de VVAR zich ten doel om 
beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren 
en zowel het professionaliseren als de profilering 
van de beroepsgroep te bevorderen. 

Samenstelling
De VVAR bestaat in de wenselijke situatie uit tien 
leden en een ambtelijk secretaris. In 2016 is er 
sprake geweest van onderbezetting. Het werven 
van nieuwe leden ontving te weinig respons. Er is 
naar aanleiding van een gesprek met de Raad van 
Bestuur en divisiemanager besloten om in een 
kleinere formatie verder te gaan als VVAR, mede 
doordat ook de organisatie kleiner is geworden 
door de diverse reorganisaties. Eind 2016 is de 
voorzitter gestopt met haar rol binnen de VVAR en 
zijn er alsnog twee nieuwe leden toegetreden. Er 
is nog ruimte voor één extra lid en een voorzitter.
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Werkzaamheden

• In november 2016 is er door de VVAR een 
themabijeenkomst georganiseerd, gekoppeld 
aan het vijfjarig bestaan van de VVAR. Naast 
een algemeen gedeelte over de wijkzorg, 
presentatie door Henk Rosendal (Lector aan 
de Rijksuniversiteit Rotterdam) en het 
kwaliteitsregister, presentatie door Gea 
Willems (voorzitter VVAR en Gespecialiseerd 
Wijkverpleegkundige), konden de deelnemers 
uit zeven verschillende workshops kiezen 
welke twee workshops zij wilden volgen. De 
workshops werden gegeven door de 
Gespecialiseerd Wijkverpleegkundigen van de 
diverse clusters binnen de organisatie. 

Samen redzaam
Vérian biedt samenhangende zorg en begeleiding 
aan bij mensen thuis of op locatie. Onze 
professionals zoeken daarin vanuit hun kennis, 
kunde, betrokkenheid en in dialoog met de cliënt 
naar de beste oplossing.     
De kwaliteit van de dienstverlening wordt voor een 
groot deel bepaald door de relatie tussen de cliënt 
en de zorgverlener(s). Van belang is dat de cliënt 
vertrouwen heeft in de vakbekwaamheid en 
professionaliteit van de zorgverlener en dat zij 
elkaar kennen. De zorgverlener heeft aandacht en 
tijd voor alle aspecten van het leven die van 
invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van 
de cliënt (kwaliteit van leven).

Zelforganiserende teams V&V  in de wijk
Om dit te kunnen realiseren geven we 
zorgverleners ruimte, regelvermogen en faciliteiten 
om het totale zorgproces rondom de cliënt te 
organiseren in wijkteams, dicht in de buurt van de 
cliënt. 

Deskundigheidsbevordering 
Vérian zet hoog in om haar zorgverleners 
bekwaam te houden. In beginsel is de 
zorgverlener zelf verantwoordelijk om haar 
bekwaamheid op peil te houden. Vérian 
ondersteunt en faciliteert dit met een uitgebreid 
scholingssysteem welke gekoppeld is aan het 
landelijke kwaliteitsregister voor verpleegkundigen 
en verzorgenden. 

Naast deskundigheidsbevordering 

had Vérian in 2016 in totaal zo’n 

54 medewerkers in opleiding voor 

niveau 3IG, 4 en 5. Voor 2017 

loopt dit aantal verder op.

• De VVAR heeft deelgenomen aan de VAR 
netwerkbijeenkomst van de V&VN.

• Deelname aan digitaal platform van VAR 
community.
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Kwaliteits(management)systeem

Kwaliteitsbewaking en -verbetering in de 
zorgverlening komen ten goede aan de cliënten 
van Vérian. Daarnaast zijn er middelen nodig die 
het methodisch werken aan kwaliteit onder-
steunen, stimuleren, evalueren en bijsturen. Een 
kwaliteits(management)systeem is zo’n middel. 
Vérian kent een planning- en control cyclus waar 
kwaliteit onlosmakelijk deel van uitmaakt. De 
kwaliteitsbeoordeling vindt onder andere plaats 
aan de hand van interne audits, externe  audits, 
kwartaalrapportages, managementreview, 
klachten, meldingen incidenten cliëntenzorg (MIC), 
calamiteiten en medewerkerincidenten (MIM).

Cliënttevredenheid
De cliënttevredenheid wordt bepaald in de 
zorgrelatie tussen cliënt(systeem) en zorgverlener. 
Regelmatig evalueren van de zorg, die op basis 
van zorgplannen m.b.v. het Nanda 
kwalificatiesysteem worden opgesteld door de 
wijkverpleegkundige, is onderdeel van het primaire 
zorgsysteem. 

Cliënten zijn erg tevreden over de geboden zorg 
(8,4) volgens de eindevaluaties en volgens 
interviews afgenomen door de Cliëntenraad.   
Begin 2017 wordt gestart met de waardering op 
ZorgkaartNederland.nl.

Signalen van onvrede en klachten
De insteek is om signalen van onvrede vroegtijdig 
op te pakken waardoor deze niet kunnen 
uitgroeien tot formele klachten. In 2016 werden 
127 signalen van onvrede opgepakt. Ruim 
driekwart betrof plannings- en communicatie-
problemen. 

Twee klachten kwamen binnen via de externe 
klachtencommissie, maar werden alsnog intern 
opgelost.

Incidenten en calamiteiten
In 2016 is er opnieuw gekeken naar de wijze van 
MIC melden, bespreken en het komen tot 
verbeteringen. Voor 2017 wordt ingezet op het 
veilig en digitaal kunnen melden van incidenten. 
De besprekingen dienen in het team zelf plaats te 
vinden. Zij worden daarbij ondersteund door de 
kwaliteitsafdeling die zorgdraagt voor goede 
overzichten van de incidenten op teamniveau. 

Daarnaast worden er ook trend analyses gemaakt 
voor de perioderapportages. Er werd in 2016 één 
calamiteit gemeld en zorgvuldig onderzocht naar 
tevredenheid van de IGZ.

Er werden 51 MIM meldingen gedaan waarvan de 
helft sociale onveiligheid betrof, 8 prik-snij 
incidenten en 9 lichte ongevallen in en om huis.

Certificering

Vérian verlengde in juli 2016 opnieuw haar HKZ 
certificaat. 

Eén van onze teams kreeg een 

uitnodiging van een cliënt, om 

het team op een feestelijke 

manier te danken voor al 10 

jaar goede zorg van Vérian!
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6. Informatiebeveiliging

Veilige informatievoorziening heeft betrekking op 
de hele organisatie. Op alle informatiesystemen en 
bijbehorende processen en uiteraard op de 
medewerkers. Een aantal nieuwe wetten stellen 
meer dwingende eisen en maken het hebben van 
transparant informatiebeveiligingsbeleid 
noodzakelijk. Vanaf 1 januari 2016 is de Wet 
meldplicht datalekken van kracht. Daarnaast wordt 
in de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (mei 2018 handhaafbaar) 
de verplichtingen nog verder vergroot. Gegevens-
en privacybescherming moeten effectief en 
aantoonbaar zijn geborgd. 

Zorgaanbieders met meer dan 250 medewerkers 
zijn verplicht een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. 
1 Januari 2016 heeft Vérian een FG aangesteld. 
De aanstelling van de FG maakt deel uit van de 
maatregelen die Vérian treft in het kader van het 
informatiebeveiligingsbeleid. De wettelijke taken 
en bevoegdheden geven de FG een 
onafhankelijke positie in de organisatie. 

Door genoemde wet- en regelgeving zijn 
gegevensbescherming, privacy en security geen 
vrijblijvende zaak meer, maar een noodzakelijk 
gegeven in het beleid van Vérian.

Binnen Vérian is in 2015 het project 
Informatiebeveiliging van start gegaan. Binnen dit 
project werd een risico-inventarisatie uitgevoerd 
om duidelijk te krijgen in hoeverre de 
informatiebeveiliging in de organisatie doeltreffend 
is ingericht, waarmee risico’s worden afgedicht en 
er geen oneigenlijke toegang tot gevoelige 
informatie kan worden verkregen.

De grootste risico’s op het gebied van 
informatiebeveiliging werden in kaart gebracht en 
werden maatregelen benoemd. 

Er is onder meer gekeken naar risico’s 
(afhankelijkheidsrelatie, beschikbaarheids-, 
vertrouwelijkheids- en integriteitsrisico) op het 
gebied van techniek, papier en gedrag.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft 
in 2016 de uitkomsten van de risico-inventarisatie 
besproken met de betreffende verantwoordelijken. 
Ook heeft de FG gesprekken gevoerd met het 
management en medewerkers om hen te wijzen 
op hun verantwoordelijkheden om de privacy van 
onze cliënten en medewerkers te beschermen en 
om hen bewuster te maken van het risico op en de 
gevolgen van datalekken. 

Samen met de informatiemanager rapporteert de 
FG eenmaal per zes weken de Raad van Bestuur 
over de lopende zaken en ontwikkelingen. 

In geval van datalekken stemt zij dit ook af met de 
informatiemanager en de Raad van Bestuur 
(Stuurgroep Informatiebeveiliging). 

Tevens is er in 2016 de beleidsnotitie 
Informatiebeveiliging opgesteld, bestaande uit: 
beleidsnotitie, informatiebeveiligingsplan en plan 
van aanpak Meldplicht Datalekken. In de 
beleidsnotitie wordt het waarom van 
informatiebeveiligingsbeleid geschetst en wordt 
duidelijk hoe Vérian te werk gaat. 
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In het daarop geënte informatieplan wordt 
vervolgens het hoe en wat van de acties en 
maatregelen aan de orde gesteld en wordt de 
uitvoering verantwoord. Het plan van aanpak 
‘Meldplicht Datalekken’ omvat procedurekaders en 
richtlijnen. Deze beleidsstukken zijn 
geïmplementeerd in de organisatie.

Bewerkersovereenkomsten
Steeds meer gegevens worden verwerkt en 
opgeslagen bij ketenpartners en leveranciers. De 
gegevens staan dan niet meer bij Vérian. Daarom 
sluiten we met steeds meer ketenpartners en 
leveranciers bewerkersovereenkomsten af, waarin 
we de afspraken en verantwoordelijkheden 
vastleggen. Ook bij uitbesteding van deze 
werkzaamheden blijft Vérian verantwoordelijk voor 
de gegevensverwerking. Onderdeel van de 
bewerkersovereenkomst zijn ook afspraken hoe 
om te gaan met datalekken. 

Datalekken
Vanaf 2016 geldt een nieuwe wet Meldplicht 
Datalekken. Een datalek moet altijd gemeld 
worden aan de FG. 

In overleg met de Stuurgroep Informatiebeveiliging 
wordt bepaald of het datalek gemeld moet worden 
aan de Autoriteit Persoonsgegevens en of het 
datalek gemeld moet worden aan de betrokkene. 

De FG heeft in 2016 een aantal datalekken 
gemeld gekregen. Er zijn drie datalekken gemeld 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor één 
datalek waren wij zelf verantwoordelijk, bij twee 
datalekken lag de oorzaak bij één van onze 
ketenpartners.

Informatiebeveiliging in de praktijk
Het wordt steeds duidelijker dat 
informatiebeveiliging veelal een zaak van 
bewustzijn is in het omgaan met informatie, dan 
dat het alleen gaat om het op orde hebben van de 
ICT omgeving. Uiteraard is dat laatste van belang, 
maar is alertheid een zaak die de volledige 
organisatie en dus iedere medewerker betreft, en 
daardoor misschien wel de meest complexe factor 
is in het bereiken van gewenste resultaten.

Daar waar eerder de administratieve 
lastenverzwaring in de zorgpraktijk een 
onontkoombaar gegeven leek te worden, bestaat 
de kans dat informatiebeveiliging dezelfde 
belemmerende effecten kan gaan hebben. Voor 
de nabije toekomst zal Vérian In de vormgeving en 
uitvoering van het beleid nadrukkelijk aandacht 
geven aan het aspect werkbaarheid en toepassing 
in de praktijk.

De jaarrekening 2016 en de bijbehorende 
toelichting en accountantsverklaring zijn nog niet 
formeel gedeponeerd. Zodra dit het geval is, 
kunnen de stukken worden ingezien op 
www.jaarverslagenzorg.nl. 
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