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Voorwoord raad van bestuur 
 
Voor u ligt het bestuursverslag 2021 van RST Zorgverleners, een landelijke 
thuiszorgorganisatie die kraamzorg, verpleging en verzorging, huishoudelijke ondersteuning 
en dagbesteding biedt. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop 
bestuur, toezicht en medezeggenschap gefunctioneerd hebben en er uitvoering is gegeven 
aan de beleidsvoornemens.  
 
Voor de financiële gegevens verwijzen wij u naar de jaarrekening die gepubliceerd is op 
www.jaarverslagenzorg.nl. De verantwoording van de zorginhoudelijke aspecten is vastgelegd 
in het kwaliteitsjaarverslag 2021, dat op onze website (www.rstzorg.nl/kwaliteit) is te vinden. 
 
2021 is een jaar geweest waarin COVID-19 een belangrijke rol heeft gespeeld. De impact van 
de pandemie is merkbaar geweest in de zorgverlening, maar ook in de mate waarin de 
ambities waargemaakt konden worden. De (mentale) belastbaarheid van medewerkers en 
organisatie bepaalde in grote mate de uitvoering van de ambities. Met betrekking tot het 
financiële resultaat zijn we niet in staat geweest om de begroting volledig te realiseren en 
sluiten we 2021 af met een klein verlies. Redenen hiervoor zijn onder meer het zeer hoge 
ziekteverzuim in het laatste kwartaal, waardoor ook het aantal zorguren en dus de inkomsten 
een daling lieten zien, en een lagere compensatie vanuit de zorgverzekeraars voor corona-
gerelateerde meerkosten. Toch kijken we met dankbaarheid terug op het jaar 2021, voor 
hetgeen we ontvangen hebben en wat we hebben mogen doen met inachtneming van een 
aantal beperkingen. Mede door een goede en tijdige voorbereiding, kunnen we in mei 2022 de 
jaarrekening en de accountantscontrole afronden. 
 
In 2021 is de lijn doorgezet van het verlenen van passende zorg, die aansluit op wat een cliënt 
zelf kan, en van een gezonde bedrijfsvoering. Via verschillende projecten wordt gewerkt aan 
de optimalisatie van de planningen in de Kraamzorg en Huishoudelijke Ondersteuning. In een 
steeds krapper wordende arbeidsmarkt en met een groeiende zorgvraag, is de aansluiting 
tussen de zorgvraag van cliënten, de beschikbare personeelscapaciteit en de 
inzetmogelijkheden van medewerkers een belangrijk thema dat voortdurend aandacht vraagt. 
 
De zorgverleners van RST hebben in 2021 vanwege de coronapandemie diverse uitdagingen 
het hoofd moeten bieden. Verschillende cliënten zijn besmet geraakt en ook zijn enkele 
kwetsbare cliënten overleden. Dit heeft mentaal veel gedaan met medewerkers, naast het feit 
dat ook veel medewerkers of hun naasten zelf besmet zijn geraakt. De ervaring heeft geleerd 
dat het aanpassingsvermogen in de organisatie groot is. Daardoor kon tijdens de 
coronapandemie op een kwalitatief goede wijze invulling gegeven worden aan de 
zorgverlening. Daarnaast is ook een extra beroep gedaan op de inzet van mantelzorgers en 
vrijwilligers. 
 
Er is dankbaarheid voor de onverminderd hoge cliënttevredenheid, die op verschillende 
onderdelen zelfs hoger was dan in het jaar ervoor. Het is opmerkelijk dat (tijdelijke) 
vermindering van zorginzet niet leidt tot een lagere cliënttevredenheid. Een compliment aan 
onze medewerkers, die binnen de mogelijkheden de zorg verlenen die noodzakelijk is en goed 
kunnen uitleggen aan onze cliënten wat wel of niet mogelijk is. 
 
Ondanks COVID-19 is er in 2021 voortvarend gewerkt aan de gestelde ambities. Wel is een 
aantal van deze ambities getemporiseerd. Daarom lopen deze door in 2022. Naast de 
aandacht voor passende zorg, speelt de inzet van thuiszorgtechnologie nadrukkelijk een rol. 
Daarnaast staat het boeien en binden van medewerkers onverminderd hoog op de agenda. 
 
Er spelen veel ontwikkelingen, zowel in de Verpleging & Verzorging, de Kraamzorg als ook in 
de Huishoudelijke Ondersteuning. Daarnaast hebben we te maken met de mentale druk die 
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COVID-19 op de medewerkers gelegd heeft, en het herstel wat daarvoor nodig is. Daarom 
stemmen we de ambities voor dit en komend jaar af op de draagkracht van onze medewerkers 
en de organisatie, waarbij we de externe ontwikkelingen nauwlettend volgen en waar nodig op 
anticiperen. 
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1. Profiel van de organisatie 
 

1.1 Algemene identificatiegegevens 
 

Naam verslagleggende rechtspersoon RST Zorgverleners 

Adres Thorbeckelaan 91 

Postcode 3771 ED 

Plaats Barneveld 

Telefoonnummer 0342 - 42 23 24 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 41050605 

E-mailadres info@rstzorg.nl 

Internetpagina www.rstzorg.nl 

 

1.2 Structuur van het concern 
 
Juridische structuur 
RST Zorgverleners is een stichting, een landelijke thuiszorgorganisatie die kraamzorg, 
verpleging en verzorging, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning biedt. 
 
Organisatorische structuur 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intern toezicht 
De raad van toezicht (RvT) ziet erop toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met 
de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van 
toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de kaderbrief, de begroting, de 
managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de 
kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument 
(inclusief de jaarrekening en het jaarverslag), reglement raad van toezicht, reglement raad van 
bestuur. 
 
Segmentering 
De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van zorg in de segmenten Kraamzorg, Verpleging 
& Verzorging en Huishoudelijke Ondersteuning. 
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Toelatingen 
RST Zorgverleners beschikt over de WTZi-toelatingen persoonlijke verzorging, begeleiding, 
verpleging, volledig pakket thuis (vpt) en behandeling. 
 
Medezeggenschapsstructuur 
De medezeggenschap vanuit de cliënten verloopt via de cliëntenraad. Zij vertegenwoordigt de 
belangen van de cliënten richting de raad van bestuur (RvB). De belangen van de 
medewerkers worden vertegenwoordigd door de ondernemingsraad. Vanuit beide organen is 
een verslag opgesteld over 2021 waarvan de samenvatting is opgenomen in de bijlagen. 
 

1.3 Kerngegevens 
 
1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 
RST Zorgverleners verleent verpleging, verzorging en wijkverpleging (Zorgverzekeringswet 
(Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz)), kraamzorg en huishoudelijke ondersteuning. 
 
De concerntypering WTZi zorgverlening is: 

• Verpleging, verzorging (wijkverpleging (Zvw of Wlz)) 

• Kraamzorg 
 
De concerntypering Jeugdwet is: 

• Jeugdhulpaanbieder (Jeugdwet) 
 
De concerntypering andere bedrijfsactiviteiten is: 

• Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) 
 
1.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 
 

Zorgsoort Aantal cliënten 
2021 

Aantal FTE 
medewerkers 
2021 

Aantal 
zorguren 

Verpleging & Verzorging 1.008 174 244.507 

Kraamzorg 3.831 130 181.656 

Huishoudelijke Ondersteuning 1.229 80 139.526 

 
De financiële gegevens over 2021 zijn terug te vinden in de jaarrekening 2021. 
 
1.3.3 Werkgebieden 
Het geografisch werkgebied van RST Zorgverleners strekt zich uit van de Bevelanden in 
Zeeland tot Twente (Overijssel). Daar kunnen cliënten bij ons terecht met zorgvragen op het 
vlak van kraamzorg, wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning. Op onze website 
(www.rstzorg.nl/over-rst-zorgverleners/verzorgingsgebied) is een dynamisch overzicht van het 
werkgebied opgenomen. 
 
Kraamzorg 
De kraamzorg van RST staat in het teken van veiligheid en warmte bieden. Iets waar extra 
behoefte aan is in de kwetsbare periode na een bevalling. We helpen het kraamgezin waar 
nodig en geven praktische tips en adviezen. Ook begeleiden we bij het geven van borstvoeding 
(of kunstvoeding) en geven informatie over belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op 
de verzorging van een pasgeborene. 
 
Verpleging & Verzorging 
Onze wijkverpleegkundigen brengen samen met een cliënt, zijn/haar partner en eventuele 
mantelzorgers in kaart wat er nodig is om de juiste zorg te geven. Dit kan variëren van 
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persoonlijke verzorging, zoals ondersteuning bij het wassen, aankleden en eten, tot intensieve 
thuisverpleging. Binnen de wijkverpleging verlenen wij verschillende soorten specialistische 
zorg: wondzorg, dementiezorg en palliatieve zorg. 
 
Naast wijkverpleging bij cliënten thuis, verlenen we ook wijkzorg en/of dagbesteding op 
bijzondere locaties, zoals een serviceflat of woonvoorziening. In woonzorgcentrum Huize 
Eben-Haëzer in Wekerom en in meerzorgunit Koterweg in Barneveld bieden we een volledig 
pakket thuis (vpt). Op deze twee locaties zijn meerdere woonruimtes beschikbaar waar 
echtparen samen kunnen worden opgenomen. 
 
Huishoudelijke Ondersteuning 
Huishoudelijke taken kunnen een steeds zwaardere, fysieke belasting vormen. Zeker wanneer 
mensen ouder worden, is het niet altijd gemakkelijk meer om alle klussen zelf te klaren. Ook 
daar kunnen wij mensen thuis in ondersteunen. We zorgen dat het huis schoon en leefbaar 
blijft en op orde is. Daarnaast ondersteunen we bij de taken die mensen zelf niet (of niet 
helemaal) zelfstandig meer kunnen uitvoeren. Op die manier kunnen zij zo lang mogelijk blijven 
genieten van hun eigen prettige woonomgeving. 
 

1.4 Samenwerkingsrelaties 
RST Zorgverleners heeft vanuit haar positie diverse samenwerkingsrelaties. Voor wat betreft 
de financiële kant zijn dat de relaties met zorgkantoren (Wlz), zorgverzekeraars (Zvw en 
kraamzorg) en gemeenten (Huishoudelijke Ondersteuning). In de Verpleging & Verzorging 
heeft RST contacten in de verschillende ketens, zoals regionale dementienetwerken, 
netwerken palliatieve zorg en regionale samenwerkingen voor Avond-, Nacht- en 
Weekendzorg (ANW-zorg). Verder is er in sommige regio’s sprake van een samenwerking met 
intramurale-instellingen, waarbij RST de zorg voor extramurale cliënten (in aanleunwoningen) 
uitvoert. We zijn lid van brancheorganisatie ActiZ en onze verpleegkundigen zijn ingeschreven 
in het register van V&VN. 
 
Voor de Kraamzorg is er de samenwerking binnen de Kraamzorg Samenwerkingsverbanden 
(KSV’s) en Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s). RST Zorgverleners neemt deel 
aan de volgende KSV’s en VSV’s: 
 
KSV’s: 

• KSV Alliant 

• KSV Amersfoort 

• KSV Den Bosch 

• KSV Dirksland 

• KSV Dordrecht 

• KSV Ede 

• KSV Ede/Gelderse Vallei 

• KSV Gorinchem/Gorkum 

• KSV Gouda 

• KSV Leiden 

• KSV Leiderdorp 

• KSV regio Utrecht 

• KSV Rotterdam-Noord 

• KSV Rotterdam-Zuid 

• KSV Uniek 

• KSV Zeeland 

• KSV Zwolle 
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VSV’s: 

• VSV ADRZzeeland 

• VSV Alliant 

• VSV Alrijne Leiderdorp 

• VSV Apeldoorn 

• VSV Catharina 

• VSV Den Bosch 

• VSV Dirksland (IGO Coöperatie Zuid aan Zee) 

• VSV Dordrecht e.o. 

• VSV Eendracht 

• VSV Erasmus MC/geboortecentrum Sophia 

• VSV Geboortezorg Salland (IGO Salland) 

• VSV Gelderse Vallei (Ede) 

• VSV Gorinchem 

• VSV Harderwijk e.o. 

• VSV InZwang (Gouda) 

• VSV Leiden 

• VSV Rotterdam-Zuid 

• VSV Sint Franciscus Gasthuis / Vlietland 

• VSV Twente 

• VSV Uniek 

• VSV Viva Amersfoort 

• VSV VUMC 

• VSV IJsselland e.o. 

• VSV Zwolle e.o. 
 
RST Zorgverleners is lid van de brancheorganisatie Bo Geboortezorg. Onze 
kraamverzorgenden zijn allemaal geregistreerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). 
 
Voor de Huishoudelijke Ondersteuning zijn er met name contacten met gemeenten. Verder is 
er soms sprake van onderaanneming van enkele intramurale instellingen. De huishoudelijke 
ondersteuning valt eveneens onder het lidmaatschap van brancheorganisatie ActiZ. 
  
Voor wat betreft kwaliteit, beleid en veiligheid, waaronder ook klachtenfunctionarissen, 
werken we samen met collega-organisaties Cedrah, Salem en Zorggroep Sirjon. 
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2. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 
 

2.1 Normen voor goed bestuur 
De principes van de Governancecode Zorg 2017 voor goed bestuur en toezicht worden door 
RST Zorgverleners toegepast. Dit is in de recente herziening van de statuten en reglementen 
geborgd en wordt periodiek getoetst. In paragraaf 2.4 wordt dit verder toegelicht. 
 

2.2 Samenstelling en bezoldiging raad van bestuur / directie 
RST heeft een eenhoofdige raad van bestuur (RvB) in de persoon van Peter Boudewijn, sinds 
1 mei 2017. De vergoedingen van de RvB zijn opgenomen in de jaarrekening 2021. De 
nevenfuncties van de raad van bestuur zijn terug te vinden in de bijlagen van dit verslag. 
 

2.3 Samenstelling, bezoldiging en werkwijze raad van toezicht 
De raad van toezicht (RvT) bestaat aan het einde van het verslagjaar uit de in onderstaande 
tabel genoemde personen. 
 

Naam Functie Portefeuille Nevenfuncties 

A. Weggeman Voorzitter raad 
van toezicht 

Lid remuneratie-
commissie 

- Directeur Advisering 
Raad van State 
- Voorzitter raad van 
commissarissen Ressort 
Wonen 
- Lid raad van toezicht 
Hoornbeeck College en 
Van Lodenstein College 
- Plaatsvervangend 
voorzitter van de 
bezwarencommissie 
gemeente Vlaardingen 
- Voorzitter 
identiteitscommissie 
Vereniging tot Bevordering 
van Schoolonderwijs op 
gereformeerde grondslag 
(VBSO) 
- Buitengewoon 
ambtenaar van de 
burgerlijke stand 
- Vertrouwenspersoon 
Vereniging tot Verstrekken 
van Onderwijs op 
Gereformeerde Grondslag 
(VVOGG) Capelle aan 
den IJssel 
- Voorzitter bestuur 
Stichting Bijzondere 
Leerstoelen 
Onderwijsrecht (SBLO) 

J.M. Overeem-Prins Vicevoorzitter 
raad van 
toezicht 

Lid auditcommissie 
Kwaliteit & Veiligheid 

- Voorzitter centrale 
cliëntenraad Eleos 
- Docent/trainer NPV 
- Voorzitter commissie 
Fondsenwerving CGK 
Renswoude 
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- Coördinator diaconale 
hulpverlening 
- Lid KOPgroep sociaal 
domein gemeente 
Renswoude 

C.J. van Rijswijk Lid raad van 
toezicht 

Lid auditcommissie 
Financiën 

- Controller Christelijke 
Hogeschool Ede (CHE) 

J.G. Karens Lid raad van 
toezicht 

Lid auditcommissie 
Financiën 

- Lid toezichthoudend 
bestuur Vereniging tot 
Verstrekken van 
Basisonderwijs op 
Gereformeerde Grondslag 
(VVBGG) te Scherpenzeel 

E. Top Lid raad van 
toezicht 

Lid auditcommissie 
Kwaliteit & Veiligheid 

- Zorgondernemer/mede-
eigenaar Zorghuis De 
Groenendael te 
IJsselmuiden 
- Adviseur kleinschalig 
wonen Top-Zorgadvies te 
Lunteren 
- Lid raad van toezicht De 
Vluchtheuvel te Woerden 
- Lid raad van toezicht 
Huize Spoorzicht te 
Rhenen 
- Voorzitter bestuur 
kringloopwinkel ’t 
Spoorhuis te Ede 

S.P.P.M. Soons Lid raad van 
toezicht (tot 1 
mei 2021) 

Lid auditcommissie 
Financiën (tot 1 mei 
2021) 

- Notaris 
- Penningmeester 
Stichting Werkgroep 
Bennekom-Oost 

 
Het RvT-lid de heer S.P.P.M. Soons is in mei 2021 afgetreden en niet herbenoembaar in 
verband met het bereiken van de maximale zittingsperiode. In januari 2021 heeft de werving 
van nieuwe leden plaatsgevonden conform de statuten en reglementen. Naar aanleiding 
hiervan is een tweetal kandidaten geselecteerd. Met deze kandidaten is een sollicitatiegesprek 
gevoerd met alle leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur. De raad van bestuur 
heeft positief advies uitgebracht. De ondernemingsraad en de cliëntenraad hebben positief 
advies uitgebracht naar aanleiding van de hen toegezonden profielen. Hierop is de raad van 
toezicht overgegaan tot benoeming van de heer J.G. Karens en de heer E. Top als lid van de 
raad van toezicht per 4 maart 2021. 
 
De vergoedingen van de RvT zijn opgenomen in de jaarrekening 2021. De werving en selectie 
van RvT-leden vindt plaats conform de statuten en reglementen. 
 

2.4 Principes Governancecode Zorg 2017 
RST Zorgverleners geeft invulling aan de zeven principes vanuit de Governancecode Zorg 
2017. 
 
2.4.1 Maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie 
RST Zorgverleners biedt cliëntgerichte thuis- en kraamzorg, gebaseerd op Bijbelse normen en 
waarden. We zijn er voor iedere cliënt die een beroep op ons doet. Wij willen dat zij onze 
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professionele zorg in combinatie met onze identiteit ervaren als kundig, veilig en met aandacht 
voor lichaam, geest en ziel. 
 

 
 
Een gemeenschappelijke identiteit kan een extra verbinding geven tussen de cliënt en de 
medewerker. Maar ook als dat niet het geval is, leiden onze professionele zorg en onze 
christelijke identiteit tot een hoge kwaliteitsbeleving. Iedere medewerker vult dat op een 
passende manier in. 
 
Van onze medewerkers verwachten wij respect voor de identiteit en levensovertuiging van de 
cliënt. Onze cliënten vragen we om mogelijk te maken dat medewerkers hun werk in 
overeenstemming met de identiteit kunnen uitvoeren. 
 
Onze ambities: 
1. Wij leveren de goede zorg, gericht op het welbevinden van de cliënt. Het zorgaanbod 

is passend bij de zorgvraag en de zelfredzaamheid van de cliënt wordt gestimuleerd. 
2. Wij sluiten aan op hetgeen de cliënt zelf kan doen met ondersteuning van familie en 

mantelzorgers. 
3. Wij gaan in op elke zorgvraag en zoeken naar een passende invulling. 
4. De cliënt en zorgverlener zijn in dialoog over de inhoud en kwaliteit van de zorg.  
5. Wij blijven de zorg verbeteren, zodat de cliënt tevreden blijft en de medewerkers 

voldoening houden in hun werk. 
6. De cliënt weet ons te vinden en we sluiten aan bij zijn/haar zorgvraag. 
7. Wij leveren zorg op een financieel verantwoorde en gezonde wijze in de kraamzorg, 

thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning; zoveel als mogelijk in samenwerking met 
anderen. 

 
Hoewel deze ambities blijvend doorlopen en we continu werken aan persoonlijke ontwikkeling 
en verbetering van onze dienstverlening, worden deze ambities in de praktijk ook 
daadwerkelijk gerealiseerd. Dit blijkt de resultaten van onder meer 
cliënttevredenheidsonderzoeken en de financiële resultaten. 
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2.4.2 Waarden en normen 
Voor RST Zorgverleners, als reformatorische zorgorganisatie, is de Bijbel het fundament. 
Hierop baseren wij onze normen en waarden en onze manier van werken. Welke beperkingen 
mensen ook hebben, ze zijn gelijkwaardig en verdienen de beste zorg. RST Zorgverleners ziet 
het als haar taak deze zorg te verlenen. De belangrijkste uitgangspunten daarbij 
zijn: respect, vertrouwen, eerlijkheid en liefde. Deze aspecten zullen in onze zorg ook altijd 
terugkomen. Onze cliënten herkennen zich in onze normen en waarden en onze leefwijze. Dit 
geeft een bijzondere vertrouwensband, in het bijzonder wanneer de cliënt zich kwetsbaar of 
eenzaam voelt. Binnen de organisatie zijn onze waarden en normen vooral terug te zien in de 
dialoog en wederzijdse beïnvloeding. We streven naar een open en veilige cultuur die ruimte 
biedt voor het leren van fouten en successen. We vragen medewerkers op diverse niveaus 
mee te denken in het beleid van de organisatie en blijven zo graag verbonden in wat ons drijft 
als RST. 
 
Verder is er sprake van inspraak, samenspraak en tegenspraak door de 
medezeggenschapsraden. De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers. 
Iedere maand vindt een vergadering plaats in aanwezigheid van de raad van bestuur over 
diverse onderwerpen en de ondernemingsraad adviseert en stemt over diverse 
beleidsonderwerpen. De cliëntenraad behartig de belangen van de cliënt. Diverse malen per 
jaar vindt er overleg plaats. Ook geeft de cliëntenraad advies en instemming op allerhande 
zaken die de cliënt aangaan. 
 
RST Zorgverleners heeft voor de medewerkers een vertrouwenspersoon. Veiligheid en 
vertrouwen zijn immers sleutelbegrippen voor een gezond en goed werkklimaat. Vanuit de rol 
van vertrouwenspersoon is het mogelijk om in vertrouwen een luisterend oor te bieden, met 
medewerkers mee te denken en hen te adviseren vanuit een onafhankelijke positie. De 
vertrouwenspersoon heeft verslag uitgebracht aan de raad van bestuur over 2021. 
 
Een van de onderwerpen van het jaarplan 2021 is ‘Open cultuur en veiligheid’. Er zal een plan 
worden opgesteld om dit doel te bereiken. De vertrouwenspersoon en preventiemedewerker 
spelen hierin een belangrijke rol. RST Zorgverleners heeft ook een klokkenluiderregeling. 
Deze is te vinden in het kwaliteitshandboek op het intranet. 
 
2.4.3 Randvoorwaarden en waarborgen voor invloed van belanghebbenden 
RST Zorgverleners vindt de dialoog met haar medezeggenschapsorganen van belang. De 
raad van bestuur maakt met ieder medezeggenschapsorgaan afspraken over de wijze waarop 
wordt samengewerkt. Enerzijds zijn daarbij de wettelijke kaders van belang, maar de raad van 
bestuur denkt ook actief na om de medezeggenschapsorganen al in een vroeg stadium te 
informeren en te betrekken over en bij ontwikkelingen binnen de organisatie. Het meedenken 
en geven van input door de medezeggenschapsraden wordt van groot belang geacht. Ook de 
raad van toezicht heeft op eigen wijze contact met de medezeggenschapsraden. Enerzijds in 
de jaarlijkse overlegmomenten, maar de raad van toezicht heeft de wens de 
medezeggenschapsorganen al in vroeg stadium te betrekken bij het maken van keuzes, 
bijvoorbeeld bij het werven van nieuwe RvT-leden en de inrichting van de RvT-taken. 
 
2.4.4 Invulling naleving Governancecode Zorg 2017 
De raad van bestuur en raad van toezicht hebben de taakverdeling duidelijk vastgelegd in het 
Reglement Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur. Deze reglementen 
worden regelmatig getoetst en/of herzien. De raad van bestuur overlegt regelmatig met de 
verschillende commissies van de raad van toezicht. Deze commissies adviseren vervolgens 
aan de voltallige raad van toezicht.  
 
Ter voorbereiding op de vergaderingen van de raad van toezicht met de raad van bestuur, 
vindt overleg tussen beide voorzitters plaats. De raad van toezicht wordt tussentijds regelmatig 
geïnformeerd door de raad van bestuur over onderwerpen met een wat dynamischer karakter, 
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zoals bijvoorbeeld de situatie rondom COVID-19. Tijdens de vergaderingen wordt de raad van 
toezicht door middel van een voortgangsbrief geïnformeerd over alle relevante onderwerpen 
en worden deze punten besproken.  
 
De raad van toezicht voert jaarlijks een gesprek met de raad van bestuur in het kader van het 
functioneren. Tijdens dit gesprek vindt evaluatie plaats van de onderlinge samenwerking. 
Periodiek laat de raad van toezicht een externe evaluatie uitvoeren om haar functioneren te 
toetsen en haar werkwijze te optimaliseren. Met betrekking tot het handelen bij conflictsituaties 
tussen RvT en RvB voorzien de statuten en het reglement. 
 
2.4.5 Besturing gericht op de maatschappelijke doelstelling 
De raad van bestuur is individueel bevoegd tot en verantwoordelijk voor het besturen van 
de zorgorganisatie en voor de algemene gang van zaken. De raad van bestuur legt 
verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur informeert de raad van 
toezicht niet alleen in de daarvoor bestemde vergaderingen, maar ook tussentijds is steeds 
sprake van een dialoog. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van 
bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. Door middel van de 
reglementen zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot benoeming en samenstelling van de 
raad van toezicht en de raad van bestuur. Er is sprake van een rooster van aftreden, waardoor 
een lid voor maximaal vier jaar benoemd wordt en, inclusief herbenoeming, maximaal acht jaar 
zitting kan hebben in de raad van toezicht. De raad van toezicht werkt met commissies op het 
gebied van financiën, kwaliteit en veiligheid en remuneratie. 
 
Het langetermijnbeleid van de organisatie is verwoord in de meerjarenstrategie. Deze geeft 
richting voor de komende jaren. Aan het begin van het kalenderjaar wordt een 
stakeholdersanalyse opgesteld. Dit om de verwachtingen en belangen van alle betrokkenen 
en belanghebbenden bij RST Zorgverleners in goede banen te leiden. Tevens wordt een 
strategische risicoanalyse uitgevoerd; een gemeenschappelijke, systematische en 
transparante aanpak voor de beheersing van risico’s. De kaderbrief dient als kaderstellend 
document waarin de raad van bestuur de richting en begrenzing aangeeft voor de 
beleidsvoornemens van het komende jaar. Op basis van de meerjarenstrategie en de 
kaderbrief wordt voor de korte termijn, namelijk een jaar, een jaarplan opgesteld. Iedere 
productgroep, dus Kraamzorg, Huishoudelijke Ondersteuning en Verpleging & Verzorging, 
stelt doelen op die zij in het daaropvolgende jaar bereikt wil hebben. Medewerkers, de 
medezeggenschapsorganen en de raad van toezicht denken mee bij de totstandkoming van 
het jaarplan. Bij dit jaarplan hoort de begroting. Deze wordt eveneens ter instemming 
voorgelegd aan de cliëntenraad, raad van toezicht en ondernemingsraad (voor wat betreft het 
onderdeel ‘Scholingen’). Gedurende het kalenderjaar bespreekt het Strategisch Team per 
kwartaal de financiële en kwalitatieve resultaten. Ook wordt gemonitord welke vorderingen 
worden gemaakt voor wat betreft het behalen van de jaarplandoelen. Het interne auditteam 
neemt ieder jaar op diverse onderdelen in de organisatie audits af, waarbij wordt getoetst of 
de processen in overeenstemming zijn met het beleid. Tevens wordt periodiek een externe 
audit afgenomen door een extern auditbureau in het kader van de ISO-certificering. 
 
2.4.6 Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling (verslag van de raad van toezicht) 
Algemeen 
In het jaarverslag over 2020 zijn de structuur en de uitgangspunten beschreven van de 
governance binnen RST Zorgverleners in het algemeen en de raad van toezicht in het 
bijzonder. In 2021 heeft de raad van toezicht een geactualiseerde toezichtvisie en een 
bijbehorend toezichtkader opgesteld. In de toezichtvisie zijn onder andere de kerntaken van 
de raad van toezicht, met bijbehorende verantwoordelijkheden, beschreven: 

a. werkgever van de raad van bestuur 
b. intern toezichthouder 
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c. adviseur van de raad van bestuur 
 
De raad van toezicht houdt integraal toezicht op een groot aantal onderwerpen. Deze zijn 
samen te vatten in zes categorieën: 

1. Identiteit en samenleving 
2. Strategie 
3. Cultuur, mensen en leiderschap 
4. Kwaliteit en beleid 
5. Financieel beleid en middelen 
6. Functioneren raad van toezicht 

 
Vervolgens zijn per categorie de ankers en de informatiebronnen benoemd, alsmede hoe het 
toezicht plaatsvindt en de daarbij gehanteerde kaders. Dit toezichtkader wordt in het jaar 2022 
nader uitgewerkt. 
 
Samenstelling raad van toezicht 
In de eerste vergadering van 2021, op 4 maart, heeft de raad van toezicht de heer E. Top en 
de heer J.G. Karens benoemd als nieuwe leden. In de vergadering van 22 april 2021 is 
afscheid genomen van de heer S.P.P.M. Soons in verband met het bereiken van de statutaire 
termijn. Ook via dit verslag bedanken wij de heer Soons hartelijk voor zijn jarenlange inzet en 
betrokkenheid bij RST Zorgverleners. 
 
De raad van toezicht bestaat sinds eind april 2021 weer uit vijf personen. Op 1 juli 2021 is 
mevrouw J.M. Overeem herbenoemd als lid van de raad van toezicht voor een periode van 
vier jaar. 
 
De raad van toezicht kent drie inhoudelijke commissies ter voorbereiding van besluitvorming 
binnen de raad van toezicht, namelijk: 

• een commissie Kwaliteit en Veiligheid, met als leden mevrouw J.M. Overeem en de 
heer E. Top; 

• een auditcommissie (inclusief ICT), met als leden de heer C.J. van Rijswijk en de heer 
J.G. Karens; 

• een remuneratiecommissie, met als leden de heer A. Weggeman en mevrouw J.M. 
Overeem. 

 
Vergaderingen raad van toezicht 
Ook in 2021 golden beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie. Toch heeft 
de raad van toezicht in 2021 vijf keer kunnen vergaderen: op 3 maart, 22 april, 1 juli, 16 
september en 2 december. De vergadering van 3 maart heeft digitaal plaatsgevonden. 
Voorafgaand aan iedere vergadering vond een vooroverleg plaats tussen de leden van de raad 
van toezicht, in afwezigheid van de bestuurder. Tijdens die vergaderingen van de raad van 
toezicht in aanwezigheid van de bestuurder waren de voortgangsbrief en de kwartaalcijfers 
vaste, terugkerende punten van bespreking. Ook vond iedere vergadering een terugkoppeling 
plaats op hoofdlijnen van de besprekingen in de auditcommissie Financiën en de 
auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. 
 
In aanwezigheid van de accountant is in de vergadering van 22 april 2021 de jaarrekening 
2020 besproken en goedgekeurd. Verder is in genoemde vergadering de kaderbrief 2022 
goedgekeurd. Deze kaderbrief is vervolgens uitgewerkt in het jaarplan 2022 en de begroting 
2022. Deze zijn beide tijdens de laatste vergadering van de raad van toezicht in 2021 
goedgekeurd. 
 
Vergaderingen van de raad van toezicht binnen de organisatie 
Naast de reguliere vergaderingen heeft op 1 juli 2021 een delegatie van de raad van toezicht 
(de heren Weggeman en Karens) en op 2 december 2021 (de heren Weggeman en Van 
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Rijswijk) een zogenoemde artikel 24-vergadering bijgewoond met de ondernemingsraad. Op 
2 september heeft een delegatie van de raad van toezicht (de heren Weggeman en Karens) 
vergaderd met de cliëntenraad. Begin 2021 heeft de remuneratiecommissie het jaarlijkse 
gesprek gehouden met de bestuurder. De input voor dit gesprek in de vorm van 360 
gradenfeedback is tevens opgehaald bij de ondernemingsraad, de leden van het Strategisch 
Team en twee externe bestuurders waarmee regelmatig contact is. 
 
Zelfevaluatie raad van toezicht 
Op 30 juni 2021 heeft de zelfevaluatie van de raad van toezicht plaatsgevonden, onder externe 
begeleiding van Theo Schraven, die onder andere is verbonden aan de NVTZ Academie. Ook 
de raad van bestuur heeft een deel van deze evaluatiebijeenkomst bijgewoond. 
 
Voorafgaand aan de zelfevaluatie hebben de leden van de raad van toezicht, de raad van 
bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad input geleverd voor de evaluatie. De 
bijeenkomst stond vooral in het teken van de herijking van de visie op toezicht. Daarnaast is 
kort stilgestaan bij actuele ontwikkelingen in de governance. Gekoerst wordt op de volgende 
stap in toezicht die past bij de huidige organisatiefase: van tactische naar strategische focus. 
Daarbij kan het strategisch beleidsplan een rol spelen. In het samenspel tussen de raad van 
bestuur en de raad van toezicht wordt nog meer ruimte gemaakt voor de dialoog, onder andere 
door het delen van inzichten en kennis met en binnen de raad van toezicht. Ook is naar 
aanleiding van de zelfevaluatie besloten in 2022 binnen de raad van toezicht sessies te 
organiseren over onder andere de thema’s financiën, digitalisering en governance. 
 
Intern is er een goede verbinding tussen de raad van toezicht en de organisatie, onder andere 
met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Er zijn nog ontwikkelmogelijkheden voor het 
externe veld, zoals het gedoseerd uitnodigen van een externe stakeholder in de raad van 
toezicht, of via deelname van een RvT-lid aan een externe themabijeenkomst (symposium). 
 
Inhoudelijke kernpunten in 2021 
Ook in 2021 waren de ontwikkelingen rond corona een steeds terugkerend thema. Daarbij 
stond opnieuw het welzijn van het personeel en de cliënten voorop. Op sommige momenten 
in het jaar bereikte de beschikbaarheid van personeel om te voldoen aan de zorgvraag een 
kritische grens. Het niet kunnen voldoen aan alle zorgvragen en de hoge ziekteverzuimcijfers 
hebben ook financiële consequenties voor de organisatie. 
 
Verder is de bespreking van de kaderbrief en de gewenste uitwerking hiervan in het jaarplan 
en de begroting een kernpunt geweest in de besprekingen tijdens de RvT-vergaderingen. 
Mede aan de hand van de voortgangsrapportages is (bijna) iedere vergadering van de raad 
van toezicht met de bestuurder gesproken over onder meer de financiën, de bedrijfsvoering 
(AFAS, ICT, productiviteit), de cruciale rol van het Strategisch Team en het personeelsbeleid.  
Wat de financiën betreft, heeft de raad van toezicht benadrukt dat het noodzakelijk is per 
zorgsoort financiële doelen te stellen met een bijbehorend tijdpad. Bij het personeelsbeleid is 
ook de cultuur binnen de organisatie(onderdelen) van belang. Cultuur raakt alle elementen en 
is een voorwaarde om de doelen te kunnen realiseren. De rode draad rond het personeel blijft 
de aandacht voor het binden en boeien van medewerkers. Dit was dan ook een prominent 
thema in 2021. 
 
Bijzondere bijeenkomsten 
In 2021 zijn er twee themabijeenkomsten gehouden, waarbij ook de raad van toezicht 
aanwezig was. Op 18 maart 2021 was dat een digitale bijeenkomst, met als thema ‘De RST-
medewerker’. Op 28 oktober 2021 kon een fysieke themabijeenkomst worden gehouden ten 
behoeve van het op te stellen strategisch meerjarenplan. Deze bijeenkomst stond vooral in het 
teken van een dialoog over een aantal ambities, waarvoor keuzes gemaakt moesten worden. 
De input van deze bijeenkomst wordt verwerkt in een strategisch meerjarenplan dat in 2022 
wordt vastgesteld en ter goedkeuring aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. 
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Op 2 december 2021 heeft de raad 
van toezicht vergaderd zonder de 
bestuurder. Tijdens die bespreking 
zijn de voorbereidingen voor het 
jaargesprek met de bestuurder aan de 
orde geweest. Ook heeft de raad van 
toezicht in deze vergadering de 
honorering voor de voorzitter en de 
leden van de raad van toezicht voor 
het jaar 2022 vastgesteld en een 
begroting opgesteld voor de – naast 
het honorarium – te verwachten 
kosten in verband met scholing en 
ontwikkeling van de raad van toezicht. 
 
Bezoldiging raad van toezicht 
De voorzitter en de leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een 
bezoldiging. Die bezoldiging is niet afhankelijk van de (financiële) resultaten van de 
zorgorganisatie en passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. Voor die 
bezoldiging geldt een wettelijk kader: de Wet normering topinkomens (WNT). Op basis 
daarvan worden jaarlijks de maximumbedragen vastgesteld voor de voorzitter en de leden van 
de raad van toezicht van een zorgorganisatie, ingedeeld naar klassen (in samenhang met de 
omvang van een organisatie). Stichting RST Zorgverleners behoort tot klasse II. De raad van 
toezicht van RST Zorgverleners heeft besloten dat de voorzitter en de leden van de raad van 
toezicht 50% van de in de WNT opgenomen maximale bedragen voor klasse II ontvangen. 
Daarnaast kunnen de reiskosten worden gedeclareerd. Tot slot worden de kosten voor de 
competentieontwikkeling, opleiding en voor de externe begeleiding van de zelfevaluatie 
vergoed. 
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3. Algemeen beleid 
 

3.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid 
 
Missie 
Wij zijn er voor iedereen die zorg nodig heeft in de thuissituatie, in alle fasen van het leven. 
Wij zijn gespecialiseerd in kraamzorg, wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning. Wij 
werken vanuit een christelijke (reformatorische) identiteit. 
 
Visie 
De vraag naar zorg neemt in de komende jaren toe en wordt complexer. Mensen worden 
ouder, wonen langer thuis en zijn vaker eenzaam. Door schaarste aan zorgcapaciteit blijft het 
zorgaanbod achter bij de toenemende zorgvraag. Zo ontstaat een onaanvaardbare ‘zorgkloof. 
Dit vraagt van RST Zorgverleners om met oplossingen te komen.  
 
We geloven dat ieder mens een uniek schepsel van God is en in alle fasen van het leven recht 
heeft op zorg en ondersteuning die past bij zijn of haar situatie. Zorg die het welzijn verbetert 
en de zelfredzaamheid stimuleert. Zorg voor alle aspecten van het mens-zijn; voor lichaam, 
geest en ziel. 
 
De zorgverlening is volop in ontwikkeling. Naast hulp bij het begin van het leven ontstaat een 
toenemende vraag naar zorg tijdens de laatste fasen van het leven. Vaker is hulp nodig in 
situaties waar meer dan één probleem speelt. Preventieve zorg krijgt een belangrijke plek. En 
zorgtechnologie ontwikkelt zich razendsnel.  
 
RST Zorgverleners wil dat iedereen die een beroep op haar doet de zorg krijgt die nodig is. De 
sleutelwoorden om dat waar te maken, zijn: verbeteren, vernieuwen en verbinden. RST 
Zorgverleners zal haar zorgaanbod laten aansluiten bij de genoemde ontwikkelingen. Met 
vernieuwende zorgconcepten en de inzet van technologie kunnen we meer mensen helpen. 
En door samen te werken met andere partijen kunnen we de zorgvraag aan. Daarbij kijken we 
expliciet naar de inzet van mantelzorg en kerkelijke netwerken. 
 
RST Zorgverleners wil voor de achterban én voor iedereen die een beroep op haar doet de 
toegang zijn tot passende zorg. Onze professionaliteit en de christelijk naastenliefde maken 
dat we zorg bieden met échte aandacht voor lichaam, geest en ziel. Iedere cliënt mag dat 
ervaren. 
 
In 2022 wordt de meerjarenstrategie afgerond op basis van de strategische verkenningen 
binnen de afzonderlijke zorgsoorten die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Ook 
worden dan de missie en visie geactualiseerd. 
 

3.2 Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar 
Al eerder in dit verslag zijn onze ambities opgenomen. Deze komen terug in de werkwijze en 
de verschillende gebeurtenissen in 2021. 
 
Vanwege de situatie door de coronapandemie, zijn diverse plannen uit 2020 verlengd tot in 
2021. 
 
Positionering/identiteit 

• In 2021 is een plan opgesteld voor het project Kraamzorg in Balans (KiB). Dit project 
beslaat in ieder geval 2021 en 2022. We hebben een cijfermatige analyse uitgevoerd 
met betrekking tot de planning en inzet in de zomer. Er is een enquête gehouden over 
ervaringen met de vakantieplanning. De capaciteitstool voor de planning is ontwikkeld 
om meer zicht te krijgen op verhouding tussen vraag en aanbod. Verder hebben we 
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een start gemaakt met de ontwikkeling van de zorgarrangementen. Het gaat er hierbij 
om dat we uitgaan van de personeelscapaciteit en niet alleen van de zorgvraag. 
Tevens is gestart met de scholing van de planners. 

 

• Er is voor de Kraamzorg een projectplan gemaakt voor de digitalisering van de 
Kraamzorg. Het projectplan is in september vastgesteld en de voorbereidende 
werkzaamheden zijn in 2021 gestart. Er is onder andere een kick-off geweest, 
processen zijn in kaart gebracht en er is een communicatieplan opgesteld. 

 

• In diverse VSV’s zijn verkennende gesprekken gevoerd om onderzoek te doen naar de 
participatie in pilots met subsidiegelden, waaronder valid studies, ZonMw-onderzoeken 
en onderzoek naar (regionale) partuspools. RST participeert hier indirect in via de 
VSV’s waarin het actief is. 

 

• In 2021 zijn de strategische verkenningen opgevolgd door de organisatie-inrichting. Er 
is een directeur Huishoudelijke Ondersteuning gestart, de formatie leidinggevenden is 
op orde gebracht en de leidinggevenden hebben een ontwikkeling doorgemaakt naar 
teammanager Huishoudelijke Ondersteuning. Er is een plan opgesteld voor de 
herinrichting en de aansturing van de planning. De uitvoering van dit plan zal een 
vervolg krijgen in 2022. 

 

• Voor de Huishoudelijke Ondersteuning lag de focus op onze zichtbaarheid als 
dienstverlener van huishoudelijke ondersteuning. Dit heeft zich vertaald in groei. 
Gedurende het jaar is de vraag groter geworden dan de beschikbare 
personeelscapaciteit. Dit betekent dat in de tweede helft van 2021 de focus op de 
werving van personeel is komen te liggen. 
 

• Er zijn proeftuinen geweest om de verbinding tussen de Verpleging & Verzorging en 
Huishoudelijke Ondersteuning te versterken. Dit project krijgt een vervolg in 2022. 
 

• Het programma Passende Zorg is voortgezet. De doelen op het gebied van 
doelmatigheid zijn behaald. 

 

• Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de 
vpt-locaties. Dit heeft geresulteerd in de opzet van een nieuwe vpt-locatie in Staphorst. 
De oplevering van deze locatie wordt in het derde kwartaal van 2022 verwacht. 

 

• In 2021 is gewerkt aan betere inzichten van de resultaten via dashboards. Door deze 
inzichten en het opstellen van analyses, is de samenwerking tussen de zorgproducten 
en de ondersteunende afdelingen verder geoptimaliseerd en dragen we gezamenlijk 
bij aan een goed resultaat. 

 

• Er zijn dit jaar voorbereidingen geweest rondom het thema ketensamenwerking. Op 
dit gebied doet RST in 2022 actief mee met de VIPP-programma’s Babyconnect en 
de module InZicht PGO. Aangezien RST een geografische spreiding heeft en niet in 
alle regio’s gelijktijdig mee kan doen met initiatieven, is ervoor gekozen om eerst een 
open basisstructuur te creëren waarna het mogelijk kan worden om regio-specifieke 
aanhaking te zoeken. Daarnaast heeft RST in 2021 in twee regio’s meegedaan om 
de ketensamenwerking / overdracht tussen ziekenhuis en de wijkverpleging te 
optimaliseren. 
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Zorgtechnologie/digitalisering/dataveiligheid 

• Dit jaar zijn plannen opgesteld voor digitalisering van het kraamzorgdossier. Aan het 
eind van 2021 is het digitale kraamzorgdossier ingericht. Dit project loopt nog verder in 
2022. 

 

• Ook voor de Huishoudelijke Ondersteuning is een project digitalisering opgestart. De 
verdere uitwerking hiervan vindt plaats in 2022. 

 

• Er is gestart met het inrichten van diverse apps die het zorgproces ondersteunen, zoals 
Mobiléa. We willen dit in 2022 voortzetten. 

 

• Op het gebied van e-health blijft RST actief om nieuwe ontwikkelingen door te voeren 
binnen het zorglandschap. Medicijninname, medicatiecontrole, bereikbaarheid, 
beeldzorg en digitaal werken zijn thema’s die voor langere tijd op de agenda staan, die 
continu aandacht vragen en waar na implementatie doorontwikkeling wordt verwacht. 

 

• In 2021 heeft RST Zorgverleners op het gebied van ICT-infrastructuur grote stappen 
gezet naar een omgeving die toekomstbestendig, beheersbaar en veilig is. Een 
belangrijk aandachtspunt is het steeds verder uitbreidende aanbod van apps en het 
digitale werken. Het is de bedoeling om in de loop van 2022 een digitale werkomgeving 
te introduceren waarbinnen medewerkers op een centrale manier, via single sign-on 
(SSO) kunnen inloggen. Vanuit deze omgeving hebben medewerkers, op basis van 
hun rol, functie of taak, toegang tot alle relevante bronnen en applicaties. De toegang 
wordt vanaf 2022, waar mogelijk, geautomatiseerd aangestuurd.    

 
RST Zorgverleners volgt de relevante wet- en regelgeving en anticipeert waar mogelijk op 
aankomende wet- en regelgeving. 
 
Werkplezier en een leven lang leren 

• Voor de Kraamzorg zijn diverse onderdelen van het project ‘Strategie Kraamzorg’ 
opgevolgd die betrekking hebben op werkplezier. 

 

• Er is een management development programma ontwikkeld voor de leidinggevenden 
Kraamzorg. Het programma wordt verzorgd door de Christelijke Hogeschool Ede 
(CHE) in samenwerking met professionals uit onze organisatie. De kick-off van dit 
traject, dat ongeveer negen maanden in beslag neemt, vond plaats in december 2021. 
Het traject loopt door in 2022. 

 

• In de Huishoudelijke Ondersteuning zijn werkbesprekingen ingevoerd. Tijdens deze 
werkbesprekingen kunnen medewerkers bijvoorbeeld casussen inbrengen. Daarnaast 
is het een element in de teambuilding en band met de organisatie. Ook is aandacht 
gegeven aan het bieden van scholing. Door de coronamaatregelen is de uitvoering 
hiervan wel beperkt. Verder is beleid opgesteld voor het invoeren van 
functioneringsgesprekken. Deze vinden plaats vanaf 2022. 

 

• In de Verpleging & Verzorging hebben de werkbesprekingen opnieuw vorm en invulling 
gekregen. Ook de opzet van de functioneringsgesprekken is veranderd. 

 

• Dit jaar heeft een evaluatie van de ontwikkeling naar zelfstandige teams 
plaatsgevonden. Er is een plan van aanpak opgesteld met benodigde activiteiten voor 
opvolging. 

 

• In 2021 is gewerkt aan het vergroten van de verbinding tussen organisatie en 
medewerker. Medewerkers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan werk- en 
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projectgroepen. Ook zijn er traineeships opgezet om de doorontwikkeling van 
medewerkers te faciliteren. 

 

3.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 
RST Zorgverleners ervaart het als haar maatschappelijke roeping om zorg te bieden aan alle 
mensen die dat nodig hebben. RST Zorgverleners levert op diverse locaties zorg in de vorm 
van een volledig pakket thuis (vpt). Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het bijbehorende 
addendum voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie is voor RST Zorgverleners de 
basis voor het leveren van deze zorg. De zorgprofessionals van RST leveren kwalitatief 
hoogstaande zorg die past bij de situatie van de cliënt en de maatschappelijke context. Die 
maatschappelijke context vraagt van RST Zorgverleners dat zij verantwoord gebruik maakt 
van de beschikbare geldelijke middelen voor de zorg. Een belangrijk kader hierbij is de 
doelmatige inzet van zorg. Dit betekent dat op een verantwoorde manier wordt omgegaan met 
het in te zetten aantal uren, de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers en de dialoog 
over zelfredzaamheid van de cliënt. 
 

Een van de kernwaarden van RST 
Zorgverleners is duurzaamheid. De aarde is 
door God aan ons gegeven, daarom streven 
wij ernaar om zuinig en zorgvuldig met de 
aarde om te gaan. Die kernwaarde speelt 
binnen onze organisatie een belangrijke rol, 
onder andere op het gebied van huisvesting 
en digitalisering. Energiezuinigheid is 
daarbij een belangrijke voorwaarde. 
Daarnaast investeren we in een duurzame 
inzetbaarheid van onze zorgverleners, 
bijvoorbeeld met de introductie van het 
RST-leasefietsplan, in de zomer van 2020. 

 

3.4 Naleving gedragscodes 
De waarden en normen van RST Zorgverleners zijn opgenomen in grondslag, missie en visie 
van de organisatie. Verder is opgenomen hoe RST Zorgverleners invulling wil geven aan de 
zorg- en mensvisie en in het beleid ten aanzien van kwetsbare groepen. Onder andere 
gedragsregels bepalen hoe op operationeel niveau wordt omgegaan met bijvoorbeeld de 
bejegening van cliënten en over hoe om te gaan met giften en donaties. In het compliance-
beleid van RST Zorgverleners zijn normen opgenomen ten aanzien van integer handelen van 
bestuur en medewerkers ten aanzien van wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat de raad 
van bestuur eindverantwoordelijk is voor de correcte naleving van wet- en regelgeving binnen 
de organisatie. 
 

3.5 Risicoparagraaf 
Het kennen en beheersen van de risico’s in en om de organisatie past helemaal in deze tijd, 
waarin de maatschappelijke context van de zorg grote aandacht krijgt. Ook in de 
Governancecode Zorg, voor 'goed bestuur en toezicht', worden de principes benoemd om 
richting te geven aan het omgaan met risico’s. Ook in landelijke kwaliteitsnormen krijgt het 
begrip risicomanagement steeds meer aandacht. Het nieuwe kwaliteitsdenken, gericht op 
risicobeheersing, klantgerichtheid en klanttevredenheid, vraagt om het analyseren en 
managen van de risico's en stakeholders in een contextanalyse. Deze contextanalyse is 
onderdeel van de ISO 9001:2015-norm. 
 
De volgende risico’s zijn in 2021 geïdentificeerd als de top 3 risico’s: 

1. Financiële positie 
2. Arbeidsmarkt (personeelskrapte) 
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3. ICT-infrastructuur 
 
Op deze risico’s zal gestuurd en verantwoord worden. Hiertoe zijn de volgende 
beheersmaatregelen opgesteld: 
 
1. Financiële positie 
We spreiden ons risico door actief te zijn in drie zorgsoorten. Groei is van belang. Een goede 
afdekking van de overhead, werken in kerngebieden en scherp zijn in tariefonderhandelingen. 
De productiviteit kan worden verbeterd door inzet van gebruiksdata. 
 
2. Arbeidsmarkt (personeelskrapte) 
De focus ligt op het behoud van medewerkers. De RST’er heeft plezier in zijn of haar werk, 
voelt zich gewaardeerd en heeft ontwikkelperspectief. We willen ruimte bieden voor dialoog 
en intervisie. Op verschillende manieren wordt de verbinding met de medewerker gezocht. 
Goed aangehaakt blijven bij opleidingen is van steeds groter belang. Elementen als 
zorgtechnologie en passende zorg spelen een rol. In de opleiding moet aandacht besteed 
worden aan deze ontwikkelingen. RST Zorgverleners wil meedenken in de opbouw van de 
leerlijnen. Het aantrekken van deskundig personeel is van belang. In de externe presentatie 
benadrukken we dat RST Zorgverleners een aantrekkelijke werkgever is. 
 
3. ICT-infrastructuur 
In 2021 hebben verdere optimalisaties van onze ICT-infrastructuur plaatsgevonden. 
Onderdeel van de beheersmaatregelen is het aanscherpen van de Service Level Agreements 
(SLA’s) met leveranciers en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan het 
zorgproces. We onderzoeken de mogelijkheden voor vernieuwing van het intranet en het 
kwaliteitsmanagementsysteem. 
 

3.6 Toekomstparagraaf 
Iedere zorgsoort heeft zijn eigen dynamiek en ontwikkelingen. Deze worden per zorgsoort 
geschetst. Er zijn echter ook een aantal ontwikkelingen die voor alle zorgsoorten van 
toepassing zijn. Algemene ontwikkelingen: 
 
Coronacrisis 
Voor 2022 verwachten we ook de gevolgen van de coronacrisis. Op dit moment is nog 
onduidelijk wat de exacte gevolgen zullen zijn op korte en lange termijn. Het is mogelijk dat er 
perioden zijn waarin het ziekteverzuim hoger is, wat mogelijk leidt tot minder declarabele 
zorguren, en dat corona impact heeft op de (mentale) belastbaarheid van onze medewerkers. 
 
Arbeidsmarktkrapte 
De arbeidsmarkt staat blijvend onder druk, terwijl de zorgvraag blijft toenemen. We zien hierin 
regionale verschillen. De arbeidsmarkt vraagt om onderscheidend vermogen om als 
aantrekkelijk werkgever gezien en ervaren te worden. De inzet op werving wordt onverminderd 
voortgezet, maar er is extra aandacht nodig voor het behouden van medewerkers, onder 
andere door het bieden van ontwikkelperspectief.  
 
Het binden en boeien van medewerkers vraagt om steeds meer maatwerk voor 
inzetmogelijkheden die aansluiten op de persoonlijke omstandigheden van bestaande en 
nieuwe medewerkers. Dit vraagt ook flexibiliteit in de bedrijfsvoering, zoals bij de planning. 
Ook de relatie met scholen is blijvend van belang. We moeten in samenwerking met het 
onderwijs inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de zorg, zoals zorgtechnologie en innovatie. 
Onze praktijk moet eerder en beter integreren met de opleidingen. 
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Ontwikkelingen Verpleging & Verzorging 

• Ouderen zullen steeds langer thuis blijven wonen. Er 
zijn andere ondersteuningsstructuren nodig, zoals 
een nieuwe focus op dagbesteding en meer 
aandacht voor preventie. 

• Ondanks het overheidsbeleid dat ouderen langer 
thuis moeten blijven wonen, staat financiering van de 
zorg onder grote druk. 

• De verdergaande regionalisering en het wijkgericht 
werken verhogen het belang van geografische focus 
des te meer. 

• Avond-, Nacht- en Weekendzorg (ANW) zou steeds 
regionaal geconcentreerd moeten zijn en niet meer 
per zorgaanbieder. Dit vraagt samenwerking en 
goede afspraken met (grotere) organisaties, wat over 
het algemeen geen identiteitsgebonden organisaties 
zijn die nauw aansluiten bij de identiteit van RST 
Zorgverleners. Het is belangrijk zorgvuldigheid te 
betrachten in de dialoog met cliënten hierover. 

• Bedreigingen voor keuzevrijheid van zorg: de druk tot financiering leidt mogelijk tot 
inperking van keuzevrijheid en bedreiging voor de identiteitsgebonden zorg die door 
RST wordt verleend. 

• Doorgaande focus op doelmatigheid van zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt, 
is bepalend voor zorgbudget en tarieven. 

• Samenwerking met anderen (collega-zorgaanbieders, maar ook in de zorgketen) is 
noodzakelijk om adequaat te kunnen voldoen aan de zorgvraag. 

• De ontwikkeling van de Verpleging & Verzorging vraagt om verdere uitbouw van 
specialisaties, zoals wondzorg, dementiezorg en palliatieve zorg, maar ook op het 
gebied van thuiszorgtechnologie. 

• De inzet van thuiszorgtechnologie wordt steeds belangrijker. Thuiszorgtechnologie kan 
bijdragen aan de kwaliteit van zorg en is nodig om aan de stijgende zorgvraag te 
kunnen blijven voldoen. Aandachtspunt blijft het bewaren van de balans met menselijke 
aandacht. 

• Elektronische gegevensoverdracht met cliënten (een persoonlijke 
gezondsheidsomgeving (PGO)) en met partners in de zorgketens (eOverdracht) 
vragen om strategische keuzes, investeringen en verdergaande digitalisering van 
zorgdossiers. 

• De verwachting is dat de onderaanneming in de Verpleging & Verzorging verder wordt 
uitgebreid, waarbij RST Zorgverleners hoofdaannemer is voor de verpleging en 
verzorging in intramurale zorginstellingen. Omgekeerd zullen we ook als 
onderaannemer vaker diensten verlenen aan collega-zorgaanbieders voor generieke 
en specialistische zorg. 

 
Ontwikkelingen Kraamzorg 

• De ontwikkeling rondom integrale 
bekostiging kan leiden tot een risico voor 
bekostiging van de Kraamzorg, maar ook 
kansen bieden. De huidige minister heeft 
aangegeven dat de huidige 
monodisciplinaire bekostiging en integrale 
bekostiging naast elkaar zullen blijven 
bestaan, maar wel geoptimaliseerd moeten 
worden om de integrale samenwerking in de 
geboortezorg te bevorderen. 
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• Er lopen onderzoeken naar vernieuwing van de indicatiestelling van kraamzorg. De 
verwachting is dat er meer geïndiceerd wordt op basis van cliëntprofielen. De impact 
hiervan op RST is moeilijk in te schatten, maar de verwachting is dat het gemiddelde 
aantal uren per kraam, die de afgelopen jaren dalen voor RST, verder afneemt. 

• Door onder andere het tekort aan personeelscapaciteit in steeds langduriger perioden, 
neemt voor RST het gemiddelde aantal uren per kraam af. Dit is sterk verschillend per 
regio. Er zijn regio’s waar (nog) geen sprake is van een capaciteitstekort. Dit heeft 
impact op de financiële resultaten van de Kraamzorg. 

• De arbeidsmarktsituatie in de Kraamzorg vraagt om aanpassingen in de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de kraamzorg. Dit kan onder andere betekenen dat er 
meer wisselingen in een kraamgezin nodig zijn. 

• Keuzevrijheid voor kraamzorg blijft een belangrijk aandachtspunt. Bij verdergaande 
samenwerkingen moeten we hier alert op blijven. 

• Zorgverzekeraars voeren de druk voor samenwerking in de kraamzorg op, met name 
in drukke periodes. 

• Doordat de geboortezorgpartners (vooral ziekenhuizen) eveneens kampen met 
capaciteitsproblemen, wordt de druk op kraamzorgorganisaties groter. 

• Capaciteitsproblemen bij de partners in de geboortezorg bieden kansen voor 
kraamverzorgenden. Door het overnemen van taken van partners, kunnen zij zich 
verder ontwikkelen. Uitdaging is om deze taken binnen het veld van de kraamzorg te 
brengen, om te voorkomen dat kraamverzorgenden overstappen naar bijvoorbeeld het 
ziekenhuis. 

• Er is in kraamgezinnen een groeiende behoefte aan zorg na de kraamtijd. Tussen 
kraamzorg en jeugdzorg zit een gat. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) probeert hier 
een rol in te vervullen, maar er zijn ook mogelijkheden voor de kraamzorg. Een 
voorbeeld is babythuiszorg. 

• Er zijn weinig samenwerkingsmogelijkheden binnen de identiteit van RST. De 
toenemende druk op samenwerking vraagt om onderlinge uitwisseling van 
cliëntgegevens en toegang tot elkaars elektronische cliëntdossier. Hier is een juiste 
ICT-ondersteuning voor nodig. 

• Er zijn verschillende verschuivingen in het landschap van de geboortezorg, onder 
andere door schaalvergroting van kraamzorgorganisaties. Dat kan leiden tot 
dominantie van enkele grote organisaties. In dit veranderende landschap is het 
belangrijk om als RST Zorgverleners onderscheidend te zijn. 

• De samenwerkingen in KSV’s en VSV’s zijn noodzakelijk, maar vragen veel 
(tijds)investeringen. Door de uitgestrektheid van het werkgebied van de RST zijn we 
ook in veel samenwerkingsverbanden betrokken. Dit vraagt om focus aanbrengen in 
kerngebieden. 

• De verbinding tussen kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg wordt uitgebreid. Dit 
biedt kansen voor RST en ontwikkelperspectief voor medewerkers. Maar het vraagt 
ook andere vaardigheden en deskundigheid van kraamverzorgenden. 

• Digitalisering en gegevensuitwisseling in de geboortezorgketen zijn belangrijke 
ontwikkelingen om goed bij betrokken te zijn. Dit vraagt om strategische keuzes, 
investeringen en een goed risicomanagement, vanwege onzekerheden in financiering, 
en complexiteit voor RST vanwege de strategie om gegevensuitwisseling in regionaal 
verband op te pakken. 

 
Ontwikkelingen Huishoudelijke Ondersteuning 

• Gemeenten worden steeds meer en vaker geconfronteerd met oplopende tekorten in 
het Wmo-domein. Dit zet tarieven en budgetten onder druk, maar leidt ook tot noodzaak 
van aanvulling van huishoudelijke ondersteuning door middel van ondersteuning en 
begeleiding. Dit vraagt mogelijk om ander type medewerkers en een nauwere 
verbinding met de Verpleging & Verzorging. De schotten in de financiering werken 
hierin belemmerend. 
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• Gemeenten passen beleidsregels aan waardoor toegang tot de Wmo moeilijker wordt. 
Hierdoor kan niet iedereen meer aanspraak maken op een Wmo-voorziening. We 
moeten hierop inspelen door bijvoorbeeld het bieden van particuliere hulp. 

• De druk op budgetten zorgt voor druk om onze Huishoudelijke Ondersteuning 
kostendekkend uit te kunnen voeren. 

• Bedreigingen voor keuzevrijheid van zorg door beperking van het aantal 
gecontracteerde zorgaanbieders binnen gemeenten blijven aanwezig. Tot op heden 
zijn de effecten hiervan voor ons nog niet merkbaar. Maar door de druk op budgetten 
is het niet ondenkbaar dat we hier wel impact van gaan ondervinden. 

• In gemeenten die een nieuwe aanbestedingsprocedure starten, valt op dat er weinig 
vernieuwing vanuit de gemeenten zelf komt. Gemeenten staan maar zeer beperkt open 
voor (het nadenken over) innovaties. 

• Gemeenten zetten vaker in op kwaliteitscontrole vanuit gemeenten en verschuiving van 
taken van gemeente naar aanbieder. Dit brengt meer administratie en taken met zich 
mee tegen hetzelfde tarief. 

• Bij de nieuwe aanbestedingen zien we een verschuiving optreden in het landschap van 
aanbieders. Gemeenten beperken het aantal aanbieders en aanbieders besluiten om 
te stoppen met de dienstverlening. Dit biedt zowel bedreigingen als kansen voor RST 
en vraagt om strategische keuzes per gemeente/regio. 

• Door veranderingen in het landschap van aanbieders is de verwachting dat het aantal 
onderaannemingen toeneemt. Op basis van eerdere ervaringen zullen we hier 
adequaat mee om moeten gaan. 
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4. Bedrijfsvoering 
 
Aan het begin van het kalenderjaar wordt een stakeholdersanalyse opgesteld. Ook wordt een 
strategische risicoanalyse uitgevoerd; een gemeenschappelijke, systematische en 
transparante aanpak voor de beheersing van risico’s. De kaderbrief dient als kaderstellend 
document waarin de raad van bestuur de richting en begrenzing aangeeft voor de 
beleidsvoornemens van het komende jaar. Op basis van de meerjarenstrategie en de 
kaderbrief wordt een jaarplan opgesteld. Iedere productgroep (Kraamzorg, Huishoudelijke 
Ondersteuning en Verpleging & Verzorging) stelt doelen op die zij in het daaropvolgende jaar 
bereikt wil hebben. Medewerkers, de medezeggenschapsorganen en de raad van toezicht 
denken mee bij de totstandkoming van het jaarplan. Bij dit jaarplan hoort de begroting. Deze 
wordt eveneens ter instemming voorgelegd aan de cliëntenraad, raad van toezicht en 
ondernemingsraad (voor wat betreft het onderdeel ‘Scholingen’).  
 
Gedurende het kalenderjaar bespreekt het Strategisch Team per kwartaal de financiële en 
kwalitatieve resultaten. Tevens wordt gemonitord welke vorderingen worden gemaakt voor wat 
betreft het behalen van de jaarplandoelen. In het najaar wordt door de accountant de interim-
controle gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de interne beheersingsmaatregelen gericht op de 
onderkende risico’s. Het interne auditteam neemt ieder jaar op diverse onderdelen in de 
organisatie audits af waarbij wordt getoetst of de processen in overeenstemming zijn met het 
beleid. Ook wordt periodiek een externe audit afgenomen door een extern auditbureau in het 
kader van de ISO-certificering. Na afloop van het kalenderjaar wordt de jaarrekening opgesteld 
en gecontroleerd, waarbij door de accountant een controleverklaring wordt afgegeven. In 
paragraaf 3.5 is een beschrijving gegeven van de risico’s zoals deze voor 2021 zijn 
gedefinieerd. 
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5. Financieel beleid 
 
De achterliggende jaren hebben voor RST in het teken gestaan van reorganisatie en het 
voorkomen van oplopende verliezen. Dat heeft in 2019 geresulteerd in een positief resultaat. 
Hierna hebben we ons gericht op enerzijds het opbouwen van financiële buffers en anderzijds 
op het investeren in medewerkers en middelen met oog op de toekomst. In zowel 2020 als in 
2021 is dit enigszins naar de achtergrond verdwenen vanwege het coronavirus. De gevolgen 
hiervan, zowel op het gebied van omzetderving en ziekteverzuim, maar ook de bijzonder hoge 
werkdruk van zorgmedewerkers, hebben een grote impact gehad. 
 
De begroting 2021 is opgesteld met het oog op het verder investeren in diverse projecten, 
zoals innovatie (e-health) voor de zorg en het werven van cliënten. De hoge mate van 
onzekerheid vanwege het coronavirus, is daarbij in acht genomen. Gedurende het 
kalenderjaar was dit goed merkbaar, vooral door het relatief hoge ziekteverzuim in het voor- 
en najaar van 2021. 
 
De financiële impact van het coronavirus is voor RST groot. Zonder compenserende 
maatregelen was dit een verliespost geweest van ongeveer € 700.000,- in 2021 (€ 1.000.000,- 
in 2020). Deze kosten bestaan grotendeels uit het ziekteverzuim als gevolg van 
corona(maatregelen) en de kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen. Helaas zijn de 
compensatiemaatregelen in 2021 niet toereikend geweest voor alle extra gemaakte kosten en 
zorguitval, waardoor een klein negatief resultaat is ontstaan in 2021. 
 
De zorgbonus voor 2021 is door RST Zorgverleners aangevraagd, ontvangen en uitgekeerd 
aan zorgmedewerkers in het boekjaar 2021. 
 
Cijfermatige afsluiting boekjaar 2021 

• Omzet:  € 28.000.000,- 

• Resultaat:  - € 125.000,- 

• Solvabiliteit:  12,0% 

• Current ratio: 1,12 
 
De kasstromen van RST Zorgverleners bestaan met name uit zorgdeclaraties die deels 
achteraf en deels bij voorschoten worden ontvangen. Gedurende het boekjaar 2020 werden 
aanvullende bijdragen ontvangen voor coronacompensatie. Hiervan is in 2021, conform 
verwachting, een deel terugbetaald. De compensatieregelingen met betrekking tot 2021 
worden in 2022 aangevraagd en naar verwachting toegekend en uitbetaald. Er zijn geen 
liquiditeitsproblemen geweest. 
 
De grootste risico’s liggen hoofdzakelijk op het gebied van personeelscapaciteit binnen alle 
zorgsoorten. De uitdaging is het behouden en aantrekken van medewerkers. Enerzijds om de 
werkdruk door meeruren van de huidige medewerkers te verlagen, en anderzijds om te 
groeien. Om de kostendekkendheid van de zorgsoorten te verbeteren, is groei noodzakelijk. 
Daarnaast moeten we blijvend investeren in ICT-toepassingen. 
 
Boekjaar 2022 
De begroting 2022 is qua exploitatie een voortzetting van de realisatie 2021, maar op 
essentiële punten ook een voortzetting van de begroting 2021. Deze keuze is gemaakt als 
gevolg van het coronavirus. 
 
De politieke ontwikkelingen en de steeds groter wordende druk op de zorgfinanciering, zorgen 
er voortdurend voor dat RST scherp is op toekomstige kansen en bedreigingen als het gaat 
om financiering van de zorg. Met name relevante thema’s in de verschillende zorgsoorten 
worden periodiek besproken en beoordeeld op impact voor de organisatie. 
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In het algemeen zien we dat in 2022 de verwachte loonkosten hoger zijn dan de 
tariefstijgingen. De loonkostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwachte 
loonstijging in 2022 als gevolg van de nieuwe cao’s (3,25% in de cao VVT). Het verschil tussen 
de loonkostenstijging en de tariefstijging proberen we te overbruggen door de ingezette 
optimalisaties in de exploitatie en diverse subsidieaanvragen voor projecten in 2022.  
 
De personeelscapaciteit en het optimaal inzetten daarvan is ook in 2022 een belangrijk 
aandachtspunt. Het behouden en aantrekken van medewerkers is hierbij essentieel. 
Daarnaast kijken we naar de inzet van e-health en het optimaliseren van processen binnen de 
zorg die bijdragen aan een lagere registratielast en een hogere productiviteit. 

 
Ook in 2022 hopen we te investeren in het vergroten van de medewerkerscapaciteit, het 
opleiden van zorgprofessionals, het optimaliseren van de ICT-omgeving en de bestendige 
groei van de organisatie in zorguren. Voor 2022 zijn er diverse, grote ICT-projecten begroot 
die deels worden gesubsidieerd (SOW/InZicht). Daarnaast worden er binnen de afzonderlijke 
zorgsoorten projecten uitgevoerd, zoals het digitaal dossier in de Huishoudelijke 
Ondersteuning, de capaciteitsplanning in de Kraamzorg en de intercollegiale toetsing in de 
Verpleging & Verzorging. 
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Bijlagen 
 

• Verslag ondernemingsraad 
 

• Verslag cliëntenraad 
 

• Overzicht nevenfuncties raad van bestuur 
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Verslag ondernemingsraad 
 
Werkwijze 
De ondernemingsraad (OR) heeft maandelijks een vergaderdag. Een deel hiervan is de 
overlegvergadering met de bestuurder. De agenda van de overlegvergadering komt op Iris 
intranet. Medewerkers kunnen hierop reageren. Een aantal onderwerpen staat standaard op 
de agenda, zoals mededelingen over interne en externe ontwikkelingen. Daarnaast de lopende 
instemming- en adviesaanvragen. Ook worden signalen uit het werkveld besproken. Dit zijn 
signalen die bij de afzonderlijke OR-leden of via de OR-mailbox binnenkomen. Regelmatig 
wordt een projectleider of lid van het Strategisch Team uitgenodigd in de vergadering om een 
toelichting te geven op een bepaald project. De ondernemingsraad heeft twee interne 
commissies: de VGW-commissie en de PR-commissie.  
 
Om de twee maanden zet de OR een blog op Iris intranet. Daarin komen de onderwerpen aan 
de orde die zijn besproken in de overlegvergadering, zodat medewerkers kunnen lezen waar 
de ondernemingsraad mee ingestemd of over geadviseerd heeft. Twee keer per jaar is er een 
overleg met de bestuurder en de raad van toezicht over strategische zaken en ontwikkelingen. 
In het voor- en najaar wordt een themabijeenkomst gehouden met leden van de 
ondernemingsraad, de raad van toezicht, de cliëntenraad en het Strategisch Team. 
 
Instemmings- en adviesaanvragen 
De volgende instemmings- en adviesaanvragen zijn in 2020 door de ondernemingsraad 
behandeld: 

• Thuiswerkbeleid (instemming) 

• Aanpassing van de gesprekscyclus in de Verpleging & Verzorging (instemming) 

• Nieuw beleid functioneringsgesprekken in de Huishoudelijke Ondersteuning 
(instemming) 

• Opleidingsplannen en opleidingsbegroting 2022 (instemming) 

• Diverse nieuwe functies, zoals controller, senior controller, medewerker ICT 
Servicedesk, ICT-medewerker, (junior) ICT-specialist en officemanager (advies) 

 
Interne en externe ontwikkelingen 
Elk kwartaal ontvangt de ondernemingsraad de managementinformatie. Dit zijn de 
kwartaalcijfers, de verzuimcijfers, resultaten van de exitformulieren en rapportages rond MIC, 
MIM, kwaliteit en klachten. 
 
Naast de individuele scholingen is er op 9 november 2021 een teambuildingsbijeenkomst 
geweest bij het SBI in Doorn. In de ochtend stond het onderwerp ‘balans vinden tussen OR-
werk en primair werk’ centraal. ’s Middags ging het over de navigatormethode (‘Niet vragen 
maar vinden’).  
 
Vooruitblik 2022 
De ondernemingsraad kijkt met verwachting en zorg naar 2022. Er is onzekerheid over de 
krapte op de arbeidsmarkt, de bekostiging en het hoge ziekteverzuim. Tegelijk merken we dat 
RST Zorgverleners goed in beeld is op social media. Uit het recente inspectierapport bleek 
veel waardering voor de kwaliteit van de zorgverlening. Dit geeft moed en vertrouwen. 
 
We blijven ons als ondernemingsraad inspannen voor onze medewerkers, zodat ze zich 
gewaardeerd en gesteund voelen. Daarnaast hopen we dat we nieuwe collega’s mogen 
begroeten en dat we in gezondheid ons werk mogen doen. Bij al onze inzet weten we ons 
afhankelijk van de hulp van de Heere God. 
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Verslag cliëntenraad 
 
Vergaderingen 
In 2021 kwam de cliëntenraad vier keer in vergadering bijeen, op 13 april, 29 juni, 6 oktober 
en 16 november. De vergadering van 6 oktober vond plaats op het hoofdkantoor van RST 
Zorgverleners in Barneveld. Alle andere vergaderingen zijn via Microsoft Teams gehouden.  
 
Terugkerende onderwerpen in elke vergadering waren de resultaten van de exitformulieren, 
de krachtenrapportage en de gegevens uit de MIC- en MIM-rapportages. Daarnaast zijn op 
elke vergadering de ontwikkelingen in de Kraamzorg en Verpleging & Verzorging besproken.  
 
Tijdens de vergadering in april heeft de directeur Zorg een presentatie gegeven over passende 
zorg en de wijze waarop hier binnen RST Zorgverleners invulling aan wordt gegeven. 
Daarnaast is tijdens deze vergadering de cliënttevredenheidsrapportage van de Kraamzorg 
en Huishoudelijke Ondersteuning besproken. In de vergadering van juni is het kwaliteitsverslag 
van de thuiszorg en het jaarverslag van de klachtenfunctionarissen aan de orde geweest. Het 
jaarplan van RST voor 2022 is besproken tijdens de vergadering in oktober. De vergadering 
van november vond plaats in aanwezigheid van twee leden van de raad van toezicht. Tijdens 
dit overleg is ook het jaarplan besproken. Daarnaast is het inspectierapport, dat is opgesteld 
naar aanleiding van het inspectiebezoek op 9 september 2021, aan de orde geweest.   
 
Themabijeenkomsten 
Op 18 maart 2021 heeft de cliëntenraad een online themabijeenkomst bijgewoond met als 
onderwerp ‘Wie zijn de RST-medewerkers van de toekomst?’. Op donderdagavond 28 oktober 
2021 vond een tweede themabijeenkomst plaats, waarin werd nagedacht over de 
meerjarenstrategie. 
 
Uitgebrachte adviezen 
De cliëntenraad heeft in 2021 over de volgende onderwerpen adviezen uitgebracht: 

• het vaccinatiebeleid binnen RST Zorgverleners 

• jaarrekening 

• begroting 
 
Vooruitblik 
Ook in 2022 wil de cliëntenraad meebewegen met de ontwikkelingen die plaatsvinden en 
bijdragen aan het welbevinden van de cliënten. Daarnaast zal er ook in 2022 aandacht zijn 
voor de werving van cliëntenraadsleden. Daarbij weet de cliëntenraad zich afhankelijk van 
Gods hulp. 
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Overzicht nevenfuncties raad van bestuur 
 
Nevenfuncties van de raad van bestuur 
Uit hoofde van zijn functie als raad van bestuur: 

• Voorzitter bestuur Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) 

• Voorzitter Kraamzorg Samenwerkingsverband (KSV) Dordrecht 

• Voorzitter Kraamzorg Samenwerkingsverband (KSV) Rotterdam-Zuid 

• Voorzitter Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Rotterdam-Zuid 

• Bestuurslid Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Dordrecht 

• Voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem e.o. 

• Bestuurslid District Verloskundig Platvorm (DVP) Rijnmond 
 
Overige nevenfuncties 

• Voorzitter raad van commissarissen Kliksafe B.V. 

• Lid van de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht 

• Vicevoorzitter van de Drechtraad (regionaal bestuur Drechtsteden-gemeenten) 

• Voorzitter auditcommissie, agendacommissie en werkgeverscommissie 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 


