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1 Inleiding 
 

Evenals in voorafgaande jaren heeft de Raad van Toezicht op advies van de bestuurder en in overleg met 

de accountant afgesproken de regeling jaarverslaglegging als leidraad te volgen voor het directieverslag. 

De Posten legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitkomsten hiervan in 2014. 

 

Het afgelopen jaar is te typeren als een jaar, waarbij de Posten zich voorbereid heeft op de transities in de 

hervorming van de langdurige zorg, de overheveling van AWBZ-taken naar de gemeente en naar de 

zorgverzekeraars, en de verdere doorvoering van de scheiden van wonen en zorg. Al deze maatregelen 

gaan gepaard met stevige reducties in de tarieven, hetgeen ertoe heeft geleid dat de Posten is begonnen 

met de voorbereidingen voor een reorganisatie. Deze reorganisatie heeft tot doel de Posten 

toekomstbestendiger te maken en tevens ons te prepareren op een vermindering van de inkomsten. Er is 

erg veel werk verzet ter voorbereiding op de reorganisatie, die in 2015 haar beslag gaat krijgen. Wij zijn 

geconfronteerd met achterstallig onderhoud in ons personeelsinformatiesysteem en de beschrijving van de 

functies conform de FWG-systematiek. De inhaalslag heeft veel tijd, geld en energie gekost en is een les 

voor de toekomst. 

Voor het eerst in 42 jaar hebben de medewerkers van de Posten te horen gekregen dat de vermindering 

van inkomsten ook gaat leiden tot afname van het aantal betaalde arbeidsplaatsen.  

Dit blijft niet zonder gevolgen, ook onze cliënten en hun familie gaan de gevolgen merken. In 2014 is, in 

goed overleg met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, hard gewerkt aan de contouren van het 

reorganisatieplan. In september 2014 is het visiedocument dat de basis vormt voor de reorganisatie 

vastgesteld en goedgekeurd. In de daaropvolgende maanden is een sociaal plan samengesteld. Eind 

december is er nog geen overeenstemming over dit plan met de vakbonden. Wel heeft de 

Ondernemingsraad ingestemd met de uitgangspunten en de inhoud. Wij verwachten dat in 2015 het 

sociale plan in werking gaat treden.  

 

Ondanks al deze ontwikkelingen hebben onze cliënten ook in het verslag kunnen rekenen op een goede 

kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Vele initiatieven zijn genomen, waarbij vermeldenswaardig is dat de 

Posten gestart is met een separate Geriatrische Revalidatieafdeling. Deze heeft, na een lastige start in 

financieel opzicht, in de tweede helft van het jaar toch haar geld kunnen opbrengen. Deze investering is 

een waardevolle bijdrage in het portfolio.  

Ook de eerstelijns activiteiten zijn uitgebreid door de overname van een fysiotherapiepraktijk in het grote 

gebouw en tevens zijn er contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten voor het kunnen leveren van 

ergotherapie, fysiotherapie en diëtetiek.  

 

De gesprekken met de eigenaar van het pand, Woonzorg Nederland, over het strategisch huisvestingsplan 

hebben in 2014 niet tot resultaten geleid. In 2015 verwachten we wel tot een afronding te komen, waarbij 

drie opties open staan: 

1. Aankoop van een deel van het pand de Posten; 

2. Verlenging van het huurcontract met een forse investering door Woonzorg Nederland om het pand ook 

voor de komende jaren geschikt te houden voor de zorg- en dienstverlening met een goede kwaliteit 

van wonen; 

3. Verlenging van het huurcontract met een fors lagere huur waarbij de Posten zelf zorgt voor de 

noodzakelijke investeringen in het interieur van het gebouw.  

Deze onderhandelingen verlopen moeizaam, mede door de reorganisaties die gaande zijn binnen 

Woonzorg. De vertraging heeft er mede voor gezorgd dat wij meer en meer eigen investeringen moeten 
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realiseren om het pand ook voor de diverse zorgvragers de komende jaren een aantrekkelijke woonplaats 

te laten zijn.  

 

In 2014 is de bouw van Erve Leppink gestart. De eerste steen is gelegd, mede door de voorzitter van onze 

Cliëntenraad. Naar verwachting wordt in mei 2015 het woongebouw in gebruik genomen samen met 

Domijn en de J.P. van de Bentstichting.  

 

De verpleeghuiszorg van de Posten blijft zich ontwikkelen, niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. 

Het eigen multidisciplinair samengestelde behandelteam is goed toegerust voor haar werk.  

 

De thuiszorg blijft zich ontwikkelen en is sterk innoverend bezig op het scheivlak van AWBZ, 

zorgverzekering en WMO. Diverse projecten zijn in overleg met de gemeente en Menzis gestart. Van 

wijkdiensten, gericht op het realiseren van een goede zorginfrastructuur voor ouderen rond de eigen 

woning, tot de inzet van wijkverpleegkundigen voor de coördinatie van de zorg. Ook neemt de Posten deel 

aan overleg over het onderwerp populatiebekostiging met de gemeente, het zorgkantoor en diverse 

zorginstellingen. Dit heeft niet altijd direct tot succes geleid, behoudens dat het netwerk van de Posten 

goed versterkt wordt en wij daarnaast voor alle functies vanuit de zorgverzekering zijn toegelaten.  

 

Ook in 2014 hebben vele bewoners en cliënten in hun eigen huis zorg en ondersteuning gekregen van de 

Posten. En de ervaren kwaliteit van de dienstverlening is te danken aan de inzet van de medewerkers die 

dag en nacht altijd in de buurt waren wanneer dat nodig was.  

 

 

2 Algemene informatie 
 

De Posten is statutair gevestigd in Enschede. Het werkgebied van de Posten valt geheel binnen de 

Zorgkantoorregio Twente en omvat de gemeente Enschede. Een groot deel van de cliënten (60%) van de 

Posten komt uit de Zuidwijken van Enschede. Maar ook in andere delen van de gemeente Enschede is de 

Posten bekend en actief.  

De Posten werkt vanuit diverse locaties in Enschede. De hoofdlocatie is gelegen in de wijk de 

Wesselerbrink. Daar is ook de volledige capaciteit van het verpleeg- en verzorgingshuis geconcentreerd. 

De thuiszorg heeft meerdere vestigingen in de stad en een dagopvang in Boekelo voor ouderen met 

psychogeriatrische problematiek. 

 

 

2.1  Doelstelling en diensten 

De Posten biedt in Enschede verzorging, verpleging en thuiszorg, wonen en aanvullende welzijnsdiensten, 

waarbij elke cliënt zijn eigen zorgpakket kan samenstellen naar gelang zijn vragen en behoefte. Ook biedt 

de Posten huishoudelijke zorg in het kader van de WMO aan in de gemeente Enschede. Verder biedt de 

Posten de wijkbewoners vele activiteiten die zijn gericht op de verhoging van de kwaliteit van leven.  

 

In het jaar 2014 heeft de Posten 110 woningen in wederverhuur.  

Per 31 december 2014 waren zo’n 622 medewerkers in dienst (= bruto  332 fte) (2013: 670 medewerkers 

= 332 fte). Ook 269 vrijwilligers zijn op de peildatum aan de Posten verbonden (2013: 294 vrijwilligers).  

 

De Posten is een organisatie die werkt vanuit een humanistische visie. Autonomie en zelfbeschikking van 

de cliënt staan dan ook centraal. Met de zorg- en dienstverlening streven we naar een maximale bijdrage 

aan de zelfstandigheid van de cliënt. De zorg- en dienstverlening gebeurt in nauw overleg met de cliënt, of 
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dat nu een cliënt in het verzorgingshuis, het verpleeghuis of in de wijk is. De Posten wil intramurale 

cliënten een comfortabele, zinvolle en stimulerende woonomgeving bieden met een rijk aanbod aan juist 

die activiteiten die het leven zinvol maken.  

 

2.2  Zorgvragers 

De belangrijkste groepen waaraan de Posten zorg levert zijn: 

 mensen met dementie;  

 mensen met een intensieve zorgvraag vanwege lichamelijke aandoeningen; 

 mensen met een complexe zorgvraag vanwege een combinatie van lichamelijke aandoeningen, 

handicaps en dementie; 

 mensen met uitbehandelde psychiatrische problematiek; 

 mensen met een tijdelijke zorgvraag. Hierbij kan het gaan om vragen die variëren van tijdelijk verblijf 

in het verpleeg- of verzorgingshuis tot intensieve zorg thuis. 

 

De Posten levert ook verschillende diensten die niet binnen de AWBZ of de WMO vallen. Voorbeelden zijn:  

 maaltijdverzorging en catering; 

 wasverzorging; 

 eigen reisbureau voor cliënten; 

 ontspanningsactiviteiten; 

 kapper; 

 pedicure, manicure en schoonheidssalon; 

 personenalarmering; 

 gemaksdiensten (hulp bij boodschappen doen, tuinonderhoud enzovoort); 

 administratieve ondersteuning. 

 

Bij de cliënten van de Posten zien we veel verschillende culturele achtergronden. 

 

 

 

3  Juridische en organisatiestructuur 
 

3.1  Juridische structuur 

De Posten is een stichting met één (directeur-)bestuurder en een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf 

leden. 

 

 

3.2 Organisatiestructuur 

Door de reorganisatie is de organisatiestructuur gewijzigd. Binnen het primair proces wordt gewerkt in 

twee Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s), te weten Thuiszorg en Woonzorg. Van de Woonzorg 

maken ook het team catering (de keuken en de Brink, het eigen restaurant/dorpsplein), de linnenkamer 

en de afdeling hulpmiddelen deel uit. 

 Ter ondersteuning van het primaire proces zijn de volgende afdelingen beschikbaar: 

o De afdeling HR voor het HR-beleid en de organisatie van de opleidingen 

o De afdelingen Financiën, Administratie (waaronder salarisadministratie) en ICT, schoonmaak, 

logistiek, onderhoud en beheer. 

o Een communicatieadviseur en een kwaliteitsmedewerker 

o Directie, directiesecretaris en directiesecretariaat 
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 De Posten heeft de volgende toelatingen in het kader van de WTZi (wet toelating zorginstellingen) 

o huishoudelijke verzorging; 

o persoonlijke verzorging; 

o verpleging; 

o ondersteunende begeleiding; 

o activerende begeleiding; 

o behandeling; 

o verblijf voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking en voor verzekerden 

met een psychogeriatrische aandoening of beperking, voor verzekerden met een somatische 

dan wel psychogeriatrische aandoening of beperking, en voor verzekerden met een 

psychosociaal probleem. 

 Medezeggenschapsstructuur 

De Posten kent een Cliëntenraad conform de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden en voor de 

medewerkers een Ondernemingsraad. Beide organen zijn centraal georganiseerd.  

 

 

3.3  Good Governance 

De Posten onderschrijft de principes van de Code Good Governance Zorginstellingen en brengt deze in de 

praktijk. Het uitgangspunt van scheiding van uitvoering en toezicht heeft vorm in de verhouding van taken 

en verantwoordelijkheden tussen de directeur-bestuurder enerzijds en de Raad van Toezicht anderzijds. 

Om het principe van transparantie van het gevoerde beleid in de praktijk te brengen, zijn er heldere 

afspraken over de informatie die voor de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen beschikbaar 

is. Dit is onder meer vastgelegd in notities over de informatievoorziening, de wijze van communiceren en 

de geregelde evaluaties over het functioneren van de Raad van Toezicht en bestuur. 

 

3.3.1 Raad van Bestuur 

De bestuurder van de Posten in 2014 was: de heer W. Marcelis. Voor de bezoldiging van de bestuurder 

conformeert de Posten zich aan de oude ‘Adviesregeling arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur’ van de 

NVZD (vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg), zoals is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst 

die in 2005 met de bestuurder is afgesloten. De arbeidsvoorwaarden passen prima binnen de nieuwe 

regeling zoals deze is vastgesteld tussen de NVZD en de NVTZ (de Vereniging voor Toezichthouders in de 

Zorg).  

Nevenfuncties bestuurder:  

 voorzitter stichting Groote Bueren, een samenwerkingsverband met Bruggerbosch. Het wooncentrum 

Groote Bueren is in de eerste plaats bestemd voor licht dementerenden en hun partner. Daarnaast is 

woonruimte beschikbaar voor mensen die een kleinschalige beschermde woonomgeving zoeken.  

 lid WMO-businessclub, een groep van directies van welzijnsinstellingen, zorg en onderwijs met als doel 

te onderzoeken hoe het gedachtegoed van de WMO ontwikkeld kan worden over de grenzen van de 

diverse sectoren, met vooral de aandacht voor het thema participatie; 

 enig bestuurslid van de Stichting Humanitas Wonen voor Ouderen; 

 bestuurslid van de Stichting Slamat Datang. Deze stichting heeft als doel ouderen van 

Indonesische afkomst ontspanning en gezelligheid te bieden en hen op die manier uit hun 

isolement te halen. De Stichting organiseert bijeenkomsten die in het teken staan van de 

sociale contacten en de Indonesische cultuur.   

 voorzitter Raad van Toezicht van de Ten Cate Sportboulevard Enschede. 
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De Raad van Toezicht is van mening dat er geen sprake is van belangenverstrengeling tussen de 

bestuurder en de organisatie en dat hij op een zorgvuldige, deskundige en onafhankelijke wijze zijn 

werkzaamheden uitvoert. 

 

3.3.2  Samenstelling managementteam  

 

Samenstelling management team per 31 december 2014: 

 

Naam Functie Datum indiensttreding 

Mevrouw E.J.M. Gosselink Hoofd P&O 01-11-2002 

Mevrouw M. de Groot-Langkamp Hoofd Verzorging & Verpleging 01-01-2004 

Mevrouw D. Jansen Eerste Geneeskundige 01-01-2011 

De heer C.Y. Ma Controller 01-01-1995 

Mevrouw I. Olthof-Louwes Hoofd Thuiszorg 01-07-2010 

 
 

3.4 Jaarverslag Raad van Toezicht de Posten 2014 

 

Algemeen 

De Raad van Toezicht heeft in 2014 zich, samen met de bestuurder, vooral gericht op de gevolgen van de 

maatregelen, die de regering voor de zorg aankondigde.  Probleem daarbij vormde het gebrek aan 

concreetheid van het overheidsbeleid; daardoor werd de vertaling naar concrete effecten bemoeilijkt.  

Onzekerheid en onduidelijkheid vormden in die zin de enige zekerheid: er ging veel veranderen en er werd 

bezuinigd, zowel op landelijk als regionaal/lokaal niveau. 

De Raad heeft, in die complexe  omstandigheden, vooral als klankbord voor de bestuurder gefungeerd bij 

de vormgeving van het strategisch beleid. 

 

Vergaderingen: onderwerpen en besluiten 

De Raad heeft in 2014 zeven keer vergaderd. Eén vergadering stond in het teken van de goedkeuring van 

het jaardocument 2013 en het accountantsverslag (maart), een andere vergadering in het teken van de 

goedkeuring van de  kaders voor de begroting 2015 (december). De overige 5 vergaderingen zijn te 

bestempelen als ‘regulier’ en vonden plaats in februari, april, juni, september en november. 

De voorzitter van de RvT heeft tenminste 1 x per maand, en in ieder geval twee weken voorafgaand aan 

de vergaderingen, overleg gehad met de bestuurder. Daarbij werd de agenda voorbereid, en was er tevens 

ruimte om – wederzijds - zowel algemene als specifieke zaken aan de orde te stellen. De financiële 

auditcommissie heeft, over de jaarrekening 2013, vooroverleg gevoerd met de accountant.  

 

De Raad heeft zich gedurende zeven vergaderingen in 2014 bezig gehouden met: 

 

Belangrijkste klankbordonderwerpen: 

- Strategisch beleid, incl. meerjarenbegroting 

- Gevolgen maatregelen Van Rijn 2013 

- Strategische huisvesting 

- Reorganisatie: Bouwen aan een nieuwe balans 

- Toekomst thuiszorg 

- Toekomst Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) 

Daarnaast nam de Raad in de vergaderingen kennis van o.m. de managementplannen van de organisatie 

middels presentaties.  
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Besluiten werden genomen over: 

 

 

Good Governance code 

De Raad van Toezicht voldoet aan de richtlijnen van de Good Governance code. Zij heeft haar 

toezichthoudende taken goed kunnen uitvoeren door de tijdig en correcte informatie van de bestuurder op 

basis van het vastgestelde kader voor de beleidsinformatie.  

De accountant is één keer bij de vergadering van de Raad aanwezig geweest, bij de bespreking van het 

jaardocument en het accountantsverslag (maart). 

Twee leden bezochten een overlegvergadering van de Cliëntenraad en bestuurder. Het bezoek aan een 

overlegvergadering van de Ondernemingsraad en bestuurder is door omstandigheden uitgesteld naar 

januari 2015.  

De honorering van zowel bestuurder als de leden van de Raad voldoet aan de richtlijnen van de NVTZ. 

Het aantal leden van de Raad bedroeg  aan het eind van het verslagjaar 5. 

 

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2014: 

  

Naam Hoofdfunctie en nevenfuncties Beroep   Geboorte- 
datum 

Jaar be-
noeming 

Mevrouw  
A.M.J.B. Gerritsen 
(Voorzitter RvT) 

Hoofdfunctie: LIO-er maatschappijleer Politicoloog 25-08-1957 2008 

Mevrouw 

Y.M. Groeneveld 
(vicevoorzitter RvT) 

Hoofdfunctie: Eigenaar Adviesbureau 

Yvori 
  

Sociaal 

gerontoloog 
07-01-1969 2010 

De heer  
H.H.J. Tossaint 

Hoofdfunctie (tot 01-09-2014):  
Directeur-bestuurder WBO Wonen 

 
Nevenfuncties: 

 Lid financiële auditcommissie  
RvT de Posten 

 Lid Raad van Toezicht Stichting 

Consent 

 Lid Raad van Advies van Ede Oost-

Nederland 

 Vennoot Andez Vof  

Directeur 06-06-1948 2008 

Besluit 

nr. 

Onderwerp Besluit Datum 

 

001 Verslag zelfevaluatie 

RVT 

Het verslag van de zelfevaluatie RvT wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

04-02-14 

002 Jaardocument 2013 Het directieverslag en de jaarrekening 2013 worden 

goedgekeurd. 

27-03-14 

003 Tekenbevoegdheid bij 

afwezigheid directie 

De RvT stemt in principe in met het voorstel de 

tekenbevoegdheid voor de voorzitter RvT per 

volmacht te regelen omdat deze uitsluitend dient te 

gelden voor de uitvoering van reeds door de 

bestuurder genomen besluiten en alleen in 

incidentele gevallen. De concrete uitwerking komt 

nog terug in de RvT.  

02-12-14 
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Naam Hoofdfunctie en nevenfuncties Beroep   Geboorte- 
datum 

Jaar be-
noeming 

De heer G.J.M. 
Oude Vrielink 

Hoofdfunctie: algemeen adviseur SWS 

 

Nevenfuncties: 

 Lid financiële auditcommissie  

 RvT de Posten  
 Administrateur Commissie van 

Beheer over het G.J. van Heekpark 
 Penningmeester stichting Van 

Heekpark Monument in de 21e Eeuw 
 Penningmeester stichting Vrienden 

Kunst in het Volkspark 
 Penningmeester stichting 

KunstNonStop 

 Financieel adviseur (ad hoc) voor 

kleine zelfstandigen 

Adviseur 
Waarborgfonds 
Sport 

24-06-1948 2013 

De heer  
R. Toet 

Hoofdfunctie: Directeur Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente 

 
Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht 
Onderwijsbureau Twente 

 Directeur 27-07-1971 2013 

 

Functioneren Raad van Toezicht 

Om een kwalitatief goed toezichthoudend orgaan te zijn voor de organisatie, is de Raad van mening dat zij 

haar eigen functioneren met regelmaat moet bezien op de vereiste kwaliteit. In december is om die reden 

een zelfevaluatie-bijeenkomst gehouden, aan de hand van de Toolkit van de NVTZ. Suggesties ter 

verbetering van het functioneren, zowel op individueel als teamniveau  zijn gedaan en overgenomen. Ook 

is de samenstelling van de Raad, mede in het kader van een toekomstige vacature, uitgebreid aan de orde 

gekomen. 

 

Functioneren Bestuurder 

Middels de maandelijkse- en kwartaalrapportages in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin heeft de Raad 

een goed beeld gekregen van het functioneren van de bestuurder. Tijdens de vergaderingen, maar ook in 

de ontmoetingen erbuiten, werd de bijdrage van de bestuurder in de dialoog met de Raad als uiterst 

constructief, plezierig en open ervaren. 

 

Vooruitblik 2015 

In 2015 wordt “Bouwen aan een nieuwe balans” geëffectueerd. Maar daarmee is de Posten er nog niet. Uit 

Den Haag, en uit Enschede, zullen voor de zorg, en dus ook voor de Posten, nieuwe opdrachten komen. 

De Raad wil, in dialoog met de bestuurder, een bijdrage leveren aan de juiste keuzes, die nodig zijn om 

deze opdrachten voor de cliënten, de medewerkers en de vrijwilligers zo goed mogelijk te vertalen.  

In de complexe en zo onvoorspelbare wereld van de zorg heeft de Raad grote waardering voor de wijze, 

waarop de bestuurder, MT, OR, CR, medewerkers en de vrijwilligers van de Posten onvermoeibaar blijven 

doen, waar ze goed in zijn: van de Posten een plek maken, waar het fijn wonen is, en waar de zorg 

uitmuntend is. 
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4  Verantwoording gevoerde beleid 
 

De Posten legt met dit verslag ook verantwoording af over het gevoerde beleid en de wijze waarop er 

toezicht wordt gehouden op de bedrijfsvoering en de medezeggenschap. Voor 2014 zijn de 

beleidsvoornemens van 2013 als uitgangspunt genomen, aangevuld met de volgende zaken:  

1. Toekomstbestendig maken van de organisatie; 

2. De verwerking van de gevolgen van de overheveling van de functies begeleiding, huishoudelijke hulp, 

jeugdzorg en de werkgelegenheid naar de gemeente; 

3. Overheidsmaatregelen rond extramuralisering van de ZZP's 1-4; 

4. Intensivering van de wijkverpleegkundige gefinancierd uit de ZVW; 

5. Uitbouw van het verpleeghuis; 

6. Uitbouw van de eerstelijns activiteiten op het gebied van fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie en 

consultatie door de specialisten ouderengeneeskunde door het verwerven van contracten van 

zorgverzekeraars; 

7. Uitbouw geriatrische revalidatiezorg; 

8. Opzet van verhuur (wonen met zorg) met de bijbehorende servicepakketten. 

 

1. Afronding van het In voor Zorgtraject gericht op het toekomstbestendig maken van de organisatie.  

 

De Posten heeft een plan van aanpak opgesteld dat is gericht op het toekomstbestendig maken van de 

organisatie. De doelstelling van dit plan is dat eind 2014 in de gehele organisatie wordt gewerkt met 

kleinschalige, zelforganiserende teams. In de nieuwe werkwijze is een zorgteam verantwoordelijk voor 

alle facetten van het leven, ondersteund door het behandelteam en de facilitaire dienst. Vakmanschap, 

verbinding en vertrouwen zijn de leidende principes. Daarnaast voorziet het plan van aanpak in de 

introductie van een methodiek (A3 methode) om snel en doeltreffend, met behoud van draagvlak, 

jaarplannen te realiseren en monitoren. Als kader voor de transitie naar de nieuwe manier van werken 

zijn vier pijlers vastgesteld: tevreden cliënten, tevreden medewerkers, een gezonde bedrijfsvoering en 

professionele kwaliteit. 

 

In de loop van 2014 is onder de titel  "Op weg naar Zelf Organiseren" met vallen en opstaan verder 

gewerkt aan de uitvoering van het plan van aanpak gewerkt: 

- Vallen en opstaan omdat en de reorganisatie en de aanpassing van de ondersteuning aan de 

wensen van de teams een lastig proces is. Bestaande patronen in het werk, decennia lange 

werkwijzen zorgen voor vertragingen. Daarnaast spelen ook verschillen van inzicht over de mate 

waarin zaken vrijgelaten kunnen worden binnen de organisatie nog een rol in de ontwikkeling en 

voortgang.  

- Het is echter wel een traject dat niet meer gestopt zal worden. Het is duidelijk geworden dat 

medewerkers overwegend positief zijn over de nieuwe manier van werken. Positief is dat cliënten 

over het algemeen vooral baat hebben bij de veranderingen, omdat zij met minder verschillende 

gezichten van doen hebben.  

- Ter ondersteuning van het zelforganiseren zijn er voorbereidingen getroffen voor het invoeren van 

nieuwe softwarepakketten, waardoor medewerkers o.a. hun eigen werkroosters kunnen 

samenstellen. Het personeelsinformatiesysteem is vernieuwd en wordt deels onderhouden door 

medewerkers zelf zodat zij “in control” zijn over hun gegevens, declaraties e.d.  De voorbereiding 

voor de implementatie van e-learning is gestart. Dit zorgt ervoor dat de benodigde bijscholing voor 

het werk in handen van de medewerkers zelf gelegd wordt en zij op hun eigen datum en tijd 

invulling hieraan kunnen geven.  
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- Kritische kanttekeningen zijn er met name ten aanzien van de duidelijkheid omtrent kaders, de 

facilitering in de vorm van stuurinformatie en het loslaten van de bestaande structuren.  

- De transitie naar kleinschalige, zelforganiserende teams wordt vervolgd op basis van de principes 

van het Rijnlands denken en wordt in 2015 onverminderd doorgezet.  

 

2. Overheveling taken naar gemeenten 

De Posten heeft zich in 2014 voorbereid op de overheveling van de taken vanuit de AWBZ naar het 

gemeentelijke domein. De organisatie is gevraagd mee te denken in de bestekken voor de 

aanbestedingen. Aangezien de Posten in haar strategische opstelling gekozen heeft voor de continuïteit 

van de zorgverlening en een brede portfolio, is voor alle onderdelen van de WMO een offerte 

ingediend. Eind 2014 is het bericht gekomen dat de Posten ook voor alle functies (van huishoudelijke 

hulp tot begeleiding) is gecontracteerd tegen lagere tarieven. Het kostendekkend krijgen van de 

activiteiten is de opgave voor 2015. 

 

3. Uitvoering scheiding wonen en zorg door grote delen van de Posten geschikt te maken voor intensieve 

verpleeghuiszorg. Mensen met een zorgzwaartepakket  1 – 3 en deels 4 komen niet meer in de Posten 

wonen. 

- De afdeling Geriatrische Revalidatiezorg is verder uitgebouwd in 2014 en kan op veel waardering 

rekenen van cliënten en verwijzers.   

- Vanwege de vertraagde afname van het aantal bewoners met een verzorgingshuisindicatie en het 

verminderen van de wachtlijst voor het verpleeghuis is het in 2014 niet gelukt om de volledige 

capaciteit in het verpleeghuis te benutten.  

- De intramurale zorg is gericht op complexe verpleeghuiszorg, zowel wat betreft deskundigheid van 

medewerkers als huisvesting. Besloten is de complexe verpleeghuiszorg te concentreren in de 

rechte vleugel, met kleinschalige wooneenheden van 8 cliënten en subteams op maximaal 16 

cliënten.  Gesprekken over de hiervoor noodzakelijke verbouwingen met Woonzorg Nederland 

hebben in het verslagjaar nog niet tot resultaten geleid. 

 

4. Wijkverplegingsfunctie 

- De functies verzorging en verpleging worden overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. De 

wijkverpleegkundige krijgt een belangrijke functie in het bepalen van de inhoud en het volume van 

de zorg en gaat werken op het snijvlak van de medische en sociale domeinen. De Posten heeft 

samen met Livio, Menzis en de gemeente in 2014 een pilot gedraaid om te onderzoeken op welke 

wijze deze verandering het beste geïmplementeerd kan worden. De evaluatie wordt in 2015 

afgerond, waardoor het nu nog niet mogelijk is antwoorden te geven op deze vraag. 

- De Posten is naar aanleiding van de ingediende offerte voor 2015 gecontracteerd voor alle functies 

wijkverpleging, dus niet alleen voor de directe uitvoering, maar ook voor het mogen stellen van 

indicaties voor andere organisaties en voor de coördinatie in de wijk (de niet-toewijsbare zorg, het 

zogenoemde Segment 1). Dit is een erkenning voor de investering in de thuiszorgactiviteiten van 

de afgelopen jaren. Een punt van zorg betreft wel de korting die in 2015 op zowel het tarief als het 

volume wordt doorgevoerd.  

 

5. Uitbouw verpleeghuis 

Ook in 2014 zijn er verbouwingen gerealiseerd in het grote gebouw aan de Posten om meer 

appartementen en afdelingen geschikt te maken voor senioren met ernstige dementiële klachten die 

een beschermde woonplek nodig hebben. Dat maakte het mogelijk om meer mensen in het 

verpleeghuis te laten wonen. Helaas niet dat aantal waarvoor de Posten gecontracteerd is. De reden 

hiervoor is dat het aantal bewoners in het verzorgingshuis veel langzamer afneemt dan ingeschat. Ook 
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is in 2014 de wachtlijst in Enschede voor een plaats in het verpleeghuis erg klein geworden doordat 

het CIZ zeer terughoudend was in het afgeven van indicaties. Tevens signaleren wij dat het voor 

cliënten die meer zorg nodig hebben erg lastig is een verhoogde indicatie te verkrijgen. 

De bouw van Erve Leppink ligt voor op het schema vanwege de zeer zachte winter. De oplevering 

wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2015 en per mei 2015 nemen de eerste bewoners hun 

intrek in deze woningen. 

Erve Leppink is dan het eerste organisatieonderdeel waar mensen met ondersteuning van 

kleinschalige, zelforganiserende teams hun leven gaan leiden met zelf koken, wassen, ondersteund 

door vrijwilligers en familieleden.  

 

6. Uitbouw eerstelijns activiteiten 

Gezien de vele veranderingen in de zorg en de toenemende rol van de zorgverzekeraar heeft de 

Posten ervoor gekozen haar positie in de eerste lijn te versterken. De overname van de vrijgevestigde 

fysiotherapiepraktijk in het gebouw aan De Posten biedt deze mogelijkheid. Ook zijn er contracten 

voor ergotherapie en diëtetiek verworven. 

De specialisten ouderengeneeskunde bieden actief ondersteuning aan huisartsen bij de zorg voor de 

oudere patiënten met co-morbiditeit. Deze consultatiefunctie wordt zeer gewaardeerd en zeker in de 

tweede helft van 2014 is hier erg veel gebruik van gemaakt. Gezien de toekomstige ontwikkelingen en 

de stijging van het aantal ouderen is dit een functie waar we meer op in gaan zetten. 

 

7. Uitbouw Geriatrische revalidatiezorg 

In de eerste helft van 2014 is hard gewerkt aan het verkrijgen van afspraken met de belangrijkste 

zorgverzekeraar in ons werkgebied, Menzis, over het leveren van geriatrische revalidatiezorg GRZ). 

Vanaf 1 juli 2014 hebben we hiervoor toestemming gekregen als niet-gecontracteerde aanbieder. Dit is 

duidelijk een erkenning van de geboden kwaliteit. Tevens is afgesproken dat de Posten een offerte kon 

indienen voor 2015 om mogelijk als nieuwe aanbieder een regulier contract te verkrijgen. Eind 2014 is 

dit contract toegekend. Dit is een goed bewijs van ondernemerschap en kwaliteit. De GRZ is voor de 

Posten erg belangrijk omdat wij hiermee ons portfolio gecompleteerd hebben.  

 

8. Appartementen in de ronde vleugel worden geschikt gemaakt voor verhuur als er overeenstemming 

met de eigenaar van het pand bereikt kan worden over de investeringskosten.  

 

- Inmiddels zijn per einde verslagjaar ruim 20 appartementen verhuurd in het kader van scheiden 

van wonen en zorg in de zogenoemde ronde vleugel van de Posten. Een eerste evaluatie leert dat 

de huurders tevreden zijn met de woning en het dienstenaanbod. Wel kan de communicatie over 

alle mogelijkheden verbeterd worden.  

- De verwachting is dat er in 2015 gemiddeld twee appartementen extra per maand verhuurd zullen 

worden.  

- Berekening van de huurprijs en servicekosten op basis van de WOZ-waarde en een  

kosten/batenanalyse hebben geleid tot een marktconforme prijzen (onder de huursubsidiegrens). 

 

Overige zaken 

Realisering van een opleiding voor verpleegkundig specialist  

Dit doel is gerealiseerd. De Posten is in 2013 erkend als opleidingsplaats voor verpleegkundig specialisten 

(masteropleiding verpleegkunde). In 2014 is bij de Posten de eerste verpleegkundig specialist 

afgestudeerd.  
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Doorontwikkeling Elektronisch Cliëntendossier en invoering familieportaal CAREN 

Het ECD is in 2014 volledig geïmplementeerd: 

- De eerste ervaringen zijn positief: cliënten en hun familie zijn tevreden en medewerkers ervaren 

tijdwinst en een verbeterde communicatie.  

- Ons ECD is erkend door Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde.  

- Caren is volop in gebruik, inmiddels maken meer dan 150 families gebruik van de mogelijkheid om op 

deze wijze te communiceren met hun familieleden en de zorgmedewerkers van de Posten. 

- De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft veel waardering voor het gebruik van het ECD, zo bleek 

uit een onverwachts bezoek.  

Dekkende exploitatie en een uitgewerkte meerjarenbegroting 

De Posten sluit het jaar af met een positief resultaat, zoals blijkt uit de jaarcijfers en de tussentijdse 

prognoses. De uitgewerkte meerjarenbegroting is in 2014 gepresenteerd. De verwachting is dat het 

budget van de Posten zal krimpen en dat zal vooral personele gevolgen hebben.   

Woonafdeling voor Indische ouderen 

In 2014 is onderzocht of een specifiek woonafdeling voor ouderen van Nederlands-Indische afkomst kans 

van slagen heeft. Op basis van het onderzoek is de conclusie dat wij in 2015 stappen gaan zetten om dit 

te realiseren in samenwerking met de stichting Slamat Datang. 

 

 

4.1 Maatschappelijke inbedding 

De Posten heeft als maatschappelijke organisatie een belangrijke rol in vooral de zuidwijken van Enschede. 

Zo heeft de hoofdlocatie aan De Posten in Enschede een belangrijke buurtfunctie, maar ook als werkgever 

voor de betaalde medewerkers. Daarnaast kan de Posten rekenen op een groot aantal vrijwilligers (rond 

de 300 personen) die veelal uit de zuidwijken afkomstig zijn en daarmee ook voor een stevige band zorgen 

met de omgeving. 

Buurtbewoners, medewerkers en vrijwilligers kunnen ook gebruik maken van de restaurantfunctie en 

overige faciliteiten die door de Posten geboden worden. 

 

De Posten fungeert als opleidingsinstelling voor veel beroepen in de zorg (van niveau 1 tot en met 5 in de 

verpleging en verzorging, en specialist ouderengeneeskunde). Ook de ondersteunende diensten bieden  

stage- en opleidingsmogelijkheden.  

Het is onze maatschappelijke plicht bij onze kennis en kunde te delen met onderwijsinstellingen. Meer dan 

70 leerlingen/stagiaires liepen een kortere of langere stage bij de Posten of volgden een opleiding. 

De Posten biedt verder werkervaringsplaatsen en werkplekken aan mensen met (lichte) verstandelijke 

handicaps. 

 

 

4.2 Maatschappelijk verantwoord werken 

De Posten besteedt veel aandacht aan haar omgeving. Zo waren we de eerste zorginstelling in Enschede 

die werkt met een gescheiden afvalinzamelingssysteem waardoor de af te voeren goederen, zoals glas, 

papier, oliën en vetten ook hergebruikt kunnen worden.  

Veel leverancierscontracten zijn afgesloten door inkoopcombinaties (Lucrum, FST en Intrakoop) en 

daarbinnen worden leveranciers gevraagd of, hoe en in welke mate zij invulling geven aan hun sociaal- en 

milieubeleid en hun maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen.  
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Dat geldt ook voor leveranciers waarmee de Posten zelfstandig contracten afsluit. Bij voorkeur wordt 

gewerkt met leveranciers die een deel van hun werknemersbestand laten bestaan uit medewerkers die 

verder verwijderd staan van de reguliere arbeidsmarkt. De Posten maakt ook zelf dagelijks gebruik van 

mensen die verder van de reguliere arbeidsmarkt af staan. Zo wordt een groot deel van de vuilinzameling 

gedaan door cliënten van Aveleijn en worden kantoorartikelen wekelijks door zwaar lichamelijk beperkte 

cliënten van deze instelling verspreid over de afdelingen.  

Daarnaast worden er afspraken gemaakt over (verpakkings-)materialen die, daar waar mogelijk, niet 

milieu belastend zijn. Ook de producten die zij leveren dienen hier zoveel mogelijk aan te voldoen. Bij het 

vervangen van verlichting door verbouwingen en het opknappen van het gebouw wordt structureel 

gewerkt met LED-verlichting. Dit type licht geeft een hogere lichtopbrengst en verbruikt veel minder 

elektriciteit. Dit draagt in de eerste plaats bij aan het milieu en verlaagt ook nog eens de exploitatiekosten. 

Bij de vervanging van apparatuur en machines wordt bij de keuze nadrukkelijk gekeken naar hergebruik 

en het energieverbruik.  

Door de voortgang in het digitaliseren van informatiestromen, o.a. door implementatie van het 

Elektronisch Zorgdossier wordt het papierverbruik verminderd. 

 

4.3 Vooruitblik 2015 

Diverse ontwikkelingen komen bij elkaar en zijn van invloed op het de werkzaamheden en het beleid van 

de Posten. Alle veranderingen in de zorg, wet- en regelgeving hebben veel gevolgen voor de activiteiten in 

2015. Een van die zaken is de eerste reorganisatie in 42 jaar die gepaard gaat met het gedwongen 

verminderen van de personele formatie om de inkomsten en uitgaven beter op elkaar af te stemmen. De 

tweede fase is de herinrichting van de organisatie om de primaire processen maximaal te ondersteunen. 

Hierbij is een verdere stroomlijning van de ondersteunende processen voorspelbaar. Hierbij valt niet uit te 

sluiten dat dit ook gepaard kan gaan  met krimp van de formatie.  

 

De huisvestingsplannen van de Posten, namelijk de verbouwing starten in 2015, zal een groot beslag 

leggen op menskracht en middelen. Tegelijkertijd is dit noodzakelijk voor de continuïteit van de zorg- en 

dienstverlening. Dit zorgt ervoor dat de Posten ook in de toekomst een goede, aantrekkelijke woonplek 

blijft met volop activiteiten en ondersteuning bij het dagelijkse leven.   

 

Meer nog dan voorheen richten wij ons op intensivering van de samenwerking met collega-organisaties. 

De schaal van de Posten op een specifiek aantal terreinen is te klein om vanaf 2016 en verder te voldoen 

aan de steeds strengere eisen van onze belangrijkste financier, de zorgverzekeraars. Zo worden in 2015 

plannen ontwikkeld voor samenwerking op het gebied van de nachtdienst, het team medisch technisch 

handelen en de geriatrische revalidatiezorg.  

 

De sturing op de vier pijlers van de Posten is voor het management de belangrijkste opgave. Zeker in een 

tijd waarin de budgetten zodanig onder druk staan dat een structurele inzet van mantelzorgers en 

vrijwilligers noodzakelijk is om de kwaliteit te kunnen bewaren. Dit heeft gevolgen voor alle betrokkenen. 

De maatschappelijke discussie over de veranderingen, de transities, zijn volop gaande en de acceptatie 

van de participatie in de samenleving is nog lang geen feit.  

 

Feitelijk moet er ook in 2015 weer op verschillende schaakborden tegelijkertijd gespeeld worden, hetgeen 

een beroep zal doen op alle creativiteit en vaardigheid die in de Posten aanwezig is.  

Aan deze punten is hard gewerkt en worden in 2015 voortgezet.  
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4.4 Bedrijfsvoering 

De Posten heeft in het kader van haar kwaliteitssysteem een Planning & Controlecyclus vastgesteld. De 

strategievorming en beleidsplanvorming vinden plaats in regelmatige bijeenkomsten met het 

managementteam en een aantal keren per jaar met alle leidinggevenden. 

De planning hiervan is afgestemd op enerzijds de beleidscyclus van de Posten en anderzijds de 

vastgestelde data voor de opstelling van de begroting en jaarrekening bij het Zorgkantoor en het CIBG.  

 

Alle (deel)budgethouders ontvangen maandelijks een terugrapportage van de financiële administratie. 

Hierin is de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven t.o.v. hun budget weergegeven. De budgethouders 

sturen op basis van deze overzichten ingeval realisatie en begroting van elkaar afwijken. Ook wordt de 

informatie zoveel mogelijk aangepast aan de ideeën van de budgethouder. 

De productierealisatie wordt maandelijks in het managementteam besproken.  

De werkelijke personele uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven worden een week na afloop van de 

maand gepresenteerd. De gerealiseerde productie ten opzichte van de begrote productie is 10 dagen na 

afloop van de maand beschikbaar.    

De cijfers worden digitaal gepresenteerd middels een dashboard van het pakket Inforay dat voor elk MT-lid 

beschikbaar is. Het  systeem laat de koppeling tussen de inkomsten en uitgaven op basis van de 

gerealiseerde productie en personele uitgaven zien. Daarnaast geven de kwartaalrapportages inzicht in de 

overige verplichtingen.  

 

Voor de Raad van Toezicht wordt een kwartaalrapportage opgesteld met een overzicht van alle relevante 

productiegegevens en de financiële kengetallen. In 2014 is verder gewerkt aan het inzichtelijk maken van 

trends in de gepresenteerde informatie voor de Raad van Toezicht. Door het opstellen van de 

meerjarenbegroting kan tevens gevolg worden gegeven aan de wens van de Raad om ontwikkelingen in 

een meerjarenperspectief te presenteren. Een en ander is nog volop in ontwikkeling. Ook de Raad van 

Toezicht is nauw betrokken vanuit haar rol en ondersteunt he management en bestuur om bij het 

constructief en  kritisch volgen van dit proces. Dit draagt bij aan het anticiperen op  de krimpende 

budgetten en de verhoogde risico’s voor de bedrijfsvoering.  

 

Daarnaast wordt in het kader van de bedrijfsvoering regelmatig onderzoek gedaan naar de tevredenheid 

van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. De resultaten van de cliëntenraadpleging worden jaarlijks of 

tweejaarlijks op KiesBeter gepresenteerd. In het najaar van  2013 zijn een cliënttevredenheidsonderzoek 

en een medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden, waarvan de resultaten begin 2014 gepresenteerd 

zijn. Er is een hoge mate van tevredenheid op alle gebieden met uitzondering van de beleving bij de 

maaltijden voor die mensen die in het eigen appartement eten. Een verbetertraject is gestart, hermeting 

moet in 2015 uitwijzen of dit geslaagd is.  

Het medewerkertevredenheidssonderzoek heeft een duidelijke stijging in de waardering voor de Posten als 

werkgever laten zien. Het aandachtspunt betreft de implementatie van de veranderingen. Er speelt veel en 

het goed inbedden van al deze veranderingen zorgt voor onrust en vragen bij medewerkers. Dit is ook 

begrijpelijk, komende uit een tijd waarin de omgeving en de Posten erg stabiel waren en niet 

geconfronteerd werden met veel veranderingen.  

 

Al deze zaken samen maken dat de bedrijfsvoering niet alleen kwantitatief wordt beoordeeld, maar ook 

een duidelijk kwalitatieve component kent. 
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4.5 Risicobeheersing 

De bestuurder van de Posten is verantwoordelijk voor het opzetten en handhaven van een 

effectief systeem van interne beheersing ter verzekering van de betrouwbaarheid van de 

productregistratie en –verantwoording en het voldoen aan de vastgestelde regeling Administratieve 

Organisatie/Interne Controle. Het systeem van interne beheersing heeft betrekking op de bedrijfsvoering 

die het volledige traject omvat vanaf de kennismaking met de cliënt tot en met de verantwoording aan het 

Zorgkantoor en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). 

 

De interne controle rond de bedrijfsvoering is opgezet om een redelijke mate van zekerheid te bieden aan 

de Raad van Toezicht, directie, het Zorgkantoor, de gemeente Enschede en de NZa over  een betrouwbare 

registratie en verantwoording van de geleverde zorg en dienstverlening. 

Het controlesysteem bevat diverse checks om onvolkomenheden en fouten in de registratie vast te stellen 

en te herstellen. Elk beheerssysteem, hoe goed ook ontworpen, bevat beperkingen waardoor er nooit een 

100% garantie gegeven kan worden. Echter, de inrichting van het systeem is dusdanig ontworpen dat met 

een zeer hoge mate van zekerheid gesteld kan worden dat de Posten voldoet aan een betrouwbare 

bedrijfsvoering. Dit wordt ook bevestigd in de accountantscontroles en de interim-controles op de 

systemen.  

 

De directie van de Posten bevestigt op basis van de ingerichte systemen met de bijbehorende controles, 

dat er voldaan wordt aan de Regeling AO/IC. Dit wordt ook bevestigd door de accountant in de verklaring 

over de productieregistratie en jaarrekening. Dit behelst onder meer het vastleggen van een risicoanalyse, 

het beschrijven van de AO/IC, het geïmplementeerd hebben van de interne controlemaatregelen in het 

proces, het laten uitvoeren van een vastgelegd interne controleprogramma door een onafhankelijk interne 

controle functionaris en het rapporteren hierover aan de controller en de directie. 

 

Binnen de Posten is sprake van aansturing van de processen door de managers van de Resultaat 

Verantwoordelijke Eenheden en van de ondersteunende afdelingen. Zij zijn verantwoordelijk voor het 

realiseren van de vastgestelde jaarplannen en begroting. De financiële verantwoording vindt plaats in de 

maandelijkse rapportages en de jaarrekening. Over de voortgang van het jaarplan, de daaraan te 

verbinden (financiële) resultaten en de prognose wordt door elke manager per kwartaal verslag 

uitgebracht aan de directie. Evaluatie en bijstelling van de plannen vindt plaats in het periodieke overleg 

tussen directie en hoofd aan de hand van het daartoe vastgestelde format kwartaalrapportage. Daarnaast 

worden de rapportages en resultaten in het managementteam besproken om de informatie te delen en 

overstijgende thema’s te bespreken.  

 

Een punt van zorg in 2014 is de financiële situatie van de afdeling Thuiszorg. Dankzij de genomen 

maatregelen is een duidelijk verbeterd resultaat zichtbaar, echter het is nog niet voldoende. Zeker voor 

2015 legt dit extra druk op deze RVE, aangezien de tarieven onder druk staan en er tegelijkertijd hoger 

opgeleid personeel noodzakelijk is om te voldoen aan de externe eisen.  

 

Ter ondersteuning van de planning en control door de managers wordt gewerkt met een rapportagemodel 

waarin de belangrijkste financiële gegevens, namelijk de personele uitgaven, en de inkomsten verwerkt 

zijn.  

 

Het onderkennen en reageren op de risico’s behoort tot de verantwoordelijkheid van de management en 

directie. De werkwijze met betrekking tot de incidentmeldingen, de klachten van cliënten en medewerkers 

evenals ten aanzien van infecties en besmettingen en storingsdiensten in en rond het gebouw is goed 

vastgelegd in het kwaliteitssysteem van de Posten. 
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4.6 Integraal veiligheidsmanagement 

De Posten beschikt over  een veiligheidsmanagementsysteem. Hieronder verstaat de Posten het geheel 

van in kaart brengen van de risico’s, het treffen van beheersmaatregelen en het gestructureerd uitvoeren 

van verbeteringen op het gebied van de veiligheid. 

Dit systeem gaat uit van vier pijlers: 

1. Cliënten en hun veiligheid 

2. Medewerkers en goede, veilige arbeidsomstandigheden 

3. Financiële risico’s zijn onder controle en beheersbaar 

4. Professioneel werken is geborgd 

 

Deze pijlers worden vervolgens uitgewerkt op onderstaande wijze en voorzien van prestatie-indicatoren. 

A. Het uitvoeren van een prospectieve risico inventarisatie (PRI). Dit is een manier om risico’s binnen een 

(zorg)proces te benoemen, te analyseren en verbetermaatregelen te beschrijven. In 2013 zijn MT-

leden en  leidinggevenden getraind om deze werkwijze in praktijk te brengen. 

B. Veilig Incidenten Melden. Voor het melden van incidenten is in 2014 Triasweb systeem in gebruik 

genomen. De eerste analyses geven aan dat er goed gemeld wordt en dat dit bijdraagt aan verbeterd 

inzicht in de oorzaken en verbeteringen in de dienstverlening.  

C. Het uitvoeren van een retrospectieve incidentanalyse. Hierbij wordt achteraf systematisch gezocht 

naar de achterliggende oorzaken van een incident, zodat een structurele oplossing gevonden en 

geïmplementeerd kan worden. Voor deze analyses wordt de prisma-light methode gebruikt, waarvoor 

een aantal medewerkers binnen de organisatie in 2013 speciaal geschoold zijn.  

D. Het gestructureerd uitvoeren van de verbetercyclus. Een risico-inventarisatie of incidentanalyse heeft 

geen nut als er geen verbeteracties worden ingezet. Het risico of de oorzaak van het incident moet 

worden opgeheven met behulp van de PDCA-cyclus. De Posten beschikt al over een operationele 

verbetercyclus. Op dit moment wordt de verbetercyclus vooral gevoed vanuit het interne audit 

systeem. In de toekomst levert het veiligheidsmanagementsysteem dus ook input voor de 

verbetercyclus. 

 

4.6.1 Financiële risico’s 

Voor de Posten hebben de financiële risico’s vooral betrekking op: 

 De beschikbaarheid van voldoende  WLZ-budget in de regio voor de langdurige zorg in 2015.  

 De contracten met de zorgverzekeraars voor de thuiszorg zijn afgesloten, maar wel tegen lagere 

tarieven en met een duidelijk budgetplafond. Hierbij is de kans op een fikse korting op het tarief bij 

overschrijding op macro niveau duidelijk aanwezig. 

 De contracten met de gemeente Enschede zijn afgesloten, maar tegen lagere tarieven. Dekking van de 

huisvestinglasten door de ingebruikname van Erve Leppink waardoor de huuruitgaven stijgen. 

 Flexibiliteit van de interne organisatie in de veranderde externe omgeving. 

 Het afschaffen van de zorgzwaartepakketten 1 – 3 en als gevolg daarvan de verlaagde instroom van 

bewoners 

 Het niet kostendekkend kunnen aanbieden van de appartementen voor de verhuur aangezien anders 

de huurprijs niet aantrekkelijk genoeg is gezien het inkomen van de doelgroepen die belangstelling 

hebben voor het huren van een appartement in de Posten.  

 Toenemende complexiteit van de inrichting van de administratie doordat er met veel meer partijen 

contracten worden afgesloten met ieder hun eigen eisen. Dit zorgt ervoor dat de controleprocessen 

steeds belangrijker worden, juist vanwege de kans dat bij onjuiste inrichting de Posten het risico heeft 

inkomsten mis te lopen.  
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Risico Wlz-budget 

In Twente is het jaarlijks afwachten in hoeverre het beschikbare Wlz-budget toereikend is om mogelijke 

overproductie (intramuraal en thuiszorg) gefinancierd te krijgen.  

Om dit risico te ondervangen is de volgende afspraak gemaakt: 

1. Regelmatig raadplegen van het uitputtingsoverzicht dat Menzis vanaf mei op haar website publiceert.  

2. Overleg met de contractmanager van het Zorgkantoor om dit punt aan te kaarten. 

3. Op basis van formele en informele informatie uit het veld tijdens de MT-bijeenkomsten spreken over 

de gevolgen en de te nemen stappen. 

4. Tussen half juni en half juli besluit nemen om met een wachtlijst te gaan werken voor de thuiszorg en 

een keuze maken welke potentiële bewoners met een zzp-indicatie benaderd worden.  

 

Risico dekking huisvestingslasten 

De invoering van de NHC (Normatieve Huisvestingscomponent) maakt dat de gegarandeerde dekking van 

de vaste kapitaalslasten afneemt. De dekkingsprijs wordt opgenomen in de ZZP-prijs en daardoor wordt 

de dekking afhankelijk van de gerealiseerde productie. Tot 2018 wordt het risico elk jaar 10% tot 15% 

groter. Vanaf 2018 is de dekking volledig variabel. 

Twee belangrijke aspecten bepalen mede het risico: 

1. Op hoeveel verpleeghuisbewoners kan de Posten rekenen in 2015 en kan de personele formatie 

voldoende meebewegen met de daling of stijging van de vraag?  

2. Leveren de huurders voldoende inkomsten op in de thuiszorgproductie om het verlies op de 

huisvestingslasten te compenseren?  

Nauwkeurige monitoring en goede prognoses op basis van de informatie in de systemen moeten dit risico 

ondervangen. Belangrijk in dit verband voor een gezond exploitatieresultaat in een sterk veranderende 

omgeving en bij wijzigende spelregels zijn de flexibiliteit van de formatie en het tijdig en adequaat 

reageren op deze veranderingen. Aanpassingen vragen soms eerst een investering voordat  het beoogde 

effect (kostenbesparingen) gerealiseerd kan worden. Dit zal gevolgen kunnen hebben voor de exploitatie 

en het resultaat. 

 

Risico verminderde liquiditeit 

Met de eigenaar van het gebouw Woonzorg Nederland wordt gesproken over de toekomst van het 

gehuurde pand en de financiering van investeringen die nodig zijn om het gebouw ook de komende jaren 

voor de zorgvragers van de Posten aantrekkelijk te houden. Het ontwikkeltraject verloopt langzaam. 

Indien de besluitvorming in 2015 afgerond kan worden, staat de Posten voor de keuze of zij zelf gaat 

investeren en/of het huurcontract verlengt. |In alle gevallen zal een deel van de beschikbare, liquide 

middelen nodig zijn.  

De uitvoeringskosten van het sociaal plan, dat nodig is voor de afbouw van de personele kosten i.v.m. het 

krimpende budget, inclusief de advieskosten, worden voorlopig ingeschat op en bedrag van ruim  

€ 1.500.000,-- dat grotendeels ten laste van 2015 zal komen 

 

Tot slot zal het systeem van bevoorschotting gaan veranderen en kunnen wij pas onze facturen indienen 

na afloop van de periode of na afsluiting van de behandeling. Dit maakt het noodzakelijk met een 

liquiditeitsbegroting te gaan werken.  

 

Daling tarieven 

Het beeld voor de komende jaren is dat de tarieven voor de diensten van de Posten zullen dalen. Dit is ook 

meegenomen in de meerjarenbegroting die is opgesteld. Hierbij zijn inschattingen gemaakt naar 

aanleiding van de berichtgevingen van de wettelijke instanties. Hoe sterk deze daling is, wordt pas 
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duidelijk na vaststelling van de beleidsregels terzake en de speelruimte die zorgverzekeraars van de 

overheid krijgen in de onderhandelingen.  Vooralsnog houden wij in de meerjarenbegroting rekening met 

verschillende (lagere) vergoedingen die van invloed zijn op onze bedrijfsvoering.  

 

Risico gemeentelijke financiering 

De voorspelling in 2013 dat er forse tariefskortingen te verwachten zijn, is volledig uitgekomen. de 

gevolgen zijn fors voor de medewerkers en de bedrijfsvoering. Formatiekrimp, vermindering van 

activiteiten en het anders organiseren hiervan zijn aan de orde.  

De Posten heeft al langere tijd geanticipeerd op deze ontwikkeling door tijdelijke arbeidscontracten niet 

om te zetten in vaste overeenkomsten.  

Dit geldt o.a. voor de medewerkers die werkzaam zijn als hulp in de huishouding. Ofschoon er voor 2015 

een hoger percentage vergoed wordt dan aanvankelijk werd verwacht op basis van de uitspraken in het 

kabinetsbeleid is de daling zo aanzienlijk dat een groot aantal tijdelijke contracten van deze medewerkers 

niet verlengd is en gedwongen ontslagen noodzakelijk zijn. 

 

Risico complexiteit informatiestromen door kleinschaligheid en toename aantal financiers 

Ter voorbereiding op de verdere introductie van kleinschalige teams in onze organisatie wordt vooraf goed 

over het kader nagedacht. Directie en MT zullen vaststellen welke taken en verantwoordelijkheden worden 

neergelegd in de teams en welke budgetitems de teams zelf gaan beheren in het kader van de 

ontwikkeling naar zelforganisatie. 

Ook de toename van het aantal financiers door de stijging van het aantal contracten met zorgverzekeraars 

leidt tot administratieve aanpassingen en een verhoogd risico op het niet tijdig en juist vastleggen van tijd, 

gegevens en goede facturering.  

 

Intern zijn afspraken uitgewerkt over het opnemen van nieuwe zorgproducten die de Posten aanbiedt in 

onze informatiesystemen. Voorbeelden zijn de geriatrische revalidatiezorg, MSVT en eerstelijns declaraties. 

De afdeling Planning & Control genereert de productiecijfers uit de systemen en splitst deze per 

zorgverzekeraar voor de verantwoordelijke managers. 

 

 

Resultaatratio  

 

Resultaatratio (nettoresultaat gedeeld door de totale 

opbrengsten van de betreffende activiteiten) 2013 

 

2014 

Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten 4,88 0,23 

Resultaat boekjaar 1.211.115 57.529 

Totale opbrengsten boekjaar 24.805.182 25.467.943 

 

Liquiditeit 

 

Liquiditeit 2013 2014 

Quick ratio (vlottende activa inclusief liquide middelen exclusief 

voorraden)  1,41 

 

1,56 

Current ratio (vlottende activa exclusief liquide middelen)  0,21 0,11 

Vlottende activa (inclusief liquide middelen exclusief voorraden) 9.690.787 10.564.660 

Vlottende activa (exclusief liquide middelen) 1.459.510 717.803 

Totaal kortlopende schulden 6.885.630 6.784.357 
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Solvabiliteit 

 

Solvabiliteit 2013 2014 

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 0,35 0,36 

Totaal eigen vermogen 8.485.790 8.543.319 

Balanstotaal 24.286.951 23.544.897 

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 0,34 0,34 

Totaal eigen vermogen 8.485.790 8.543.319 

Totaal opbrengsten 24.805.182 25.467.943 
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Vaststelling en goedkeuring directieverslag 
 

 

De Raad van Bestuur van Stichting de Posten heeft het directieverslag 2014 vastgesteld in de  

vergadering van 19 maart 2015. 

 

De Raad van Toezicht van Stichting de Posten heeft het directieverslag  2014 goedgekeurd in de 

vergadering van  26 maart 2015. 

 

 

Ondertekening door bestuurder(s) en toezichthouder(s) 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Mevrouw A.M.J.B. Gerritsen (voorzitter RvT) 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

De heer W. Marcelis (bestuurder) 

 

 

 

 


























































































