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1.   Algemene informatie
Thuiszorg	Het	Friese	Land	helpt	bewoners	van	Noord-	en	Midden	Friesland	
die thuis zijn aangewezen op hulp en zorg, waardoor zij zo lang mogelijk 
zelfstandig	thuis	kunnen	blijven	wonen	op	de	manier	die	zij	prettig	vinden.	
Kenmerkend en onderscheidend voor Thuiszorg Het Friese Land is het 
aanbod	van	volledige	zorg-	en	dienstverlening	thuis.	Thuiszorg	Het	Friese	
Land	voert	een	aantal	specifieke	zorgtaken	uit	voor	cliënten	van	andere	
aanbieders	in	het	werkgebied,	zoals	ongeplande	nachtzorg.	

Thuiszorg	Het	Friese	Land	is	dag	en	nacht	bereikbaar	en	beschikbaar.

 � Middelgrote maatschappelijke organisatie met een platte structuur en 
lage overhead (lager dan 10%)

 � Breed	aanbod	van	zorg-	en	dienstverlening	thuis
 � Ruim	2000	medewerkers,	84	zorgteams	en	8482	unieke	cliënten
 � Hoge kwaliteit van zorg en hoge cliënttevredenheid (9,1)

� Onze missie en visie

De	missie	van	Thuiszorg	Het	Friese	Land		is	het	leveren	van	gekwalificeerde	
zorg en diensten aan mensen in de provincie Friesland. Dit met als doel een 
bijdrage	te	leveren	aan	de	invulling	van	hun	levenspad.	We	doen	dit	vanuit	
de	visie	dat	mensen	recht	hebben	om	zo	lang	mogelijk	richting	te	geven	aan	
hun eigen leven in hun eigen woonomgeving.
 
� Besturing
Thuiszorg	Het	Friese	Land	B.V.	is	op	1	oktober	2021	gefuseerd	met	
Noorderbreedte	B.V.	en	maakt	daarmee	deel	uit	van	stichting	Zorgpartners	
Friesland,	net	als	de	bv’s	MCL,	Tjongerschans	en	Noorderbreedte.	
Noorderbreedte	is	100%	aandeelhouder	van	Thuiszorg	Het	Friese	Land.	
Stichting		Zorgpartners	Friesland	is	100%	aandeelhouder	van	MCL,	
Tjongerschans	en	Noorderbreedte.	Iedere	BV	is	zelfstandig	met	een	eigen	

identiteit.	Waar	dat	meerwaarde	biedt	voor	patiënten	en	cliënten,	werken	
ze	op	inhoud	samen.	De	bv's	hebben	elk	een	eigen	raad	van	bestuur	en	een	
raad	van	commissarissen.	De	commissarissen	van	de	vier	bv’s	zijn	gelijk	en	
vormen	samen	het	bestuur	van	de	stichting	Zorgpartners	Friesland.
Vanaf	de	fusiedatum	1	oktober	2021	is	Wim	Faber	directeur	van	Thuiszorg	
Het	Friese	Land.		,	Martin	Kirchner,		directeur-bestuurder	van	Noorderbreedte,	
is	ook	bestuurder	van	Thuiszorg	Het	Friese	Land.	De	dagelijkse	leiding	is	
in	handen	van	Wim	Faber,	die	een	verregaand	bestuursmandaat	richting	
cliëntenraad en ondernemingsraad heeft. De zorg is georganiseerd vanuit 
vijf	regio’s	met	ieder	een	eigen	regiomanager.	De	manager	Sociaal	Domein	is	
regio overstijgend. Daarnaast heeft Thuiszorg Het Friese Land een manager 
Zorgbeleid	en	gespecialiseerde	verpleging,	een	manager	Bedrijfsvoering,	een	
manager	Diensten	en	Marketing	en	afdeling	Control.

� Bestuur en toezicht

Governance en toezicht
Thuiszorg	Het	Friese	Land	heeft	sinds	de	fusie	met	Noorderbreedte	op	1	
oktober	2021	een	raad	van	commissarissen	(RvC)	die	toezicht	houdt	op	het	
bestuur	en	de	algemene	gang	van	zaken	binnen	de	organisatie.	Hierna	wordt	
toegelicht	hoe	de	RvC	zijn	taak	heeft	vervuld	tegen	de	achtergrond	van	de	
Governancecode	Zorg.

Structuur en samenstelling
De	RvC	bestond	op	31	december	2021	uit	vier	leden,	die	ook	de	raden	
van	commissarissen	van	Tjongerschans,	MCL	en	Noorderbreedte	vormen,	
alsmede	de	raad	van	toezicht	van	stichting	Zorgpartners	Friesland	(ZPF,	met	
ingang	van	1	juli	2021).	De	stichting	ZPF	zet	zich	blijkens	de	doelstelling	
in de statuten in de eerste plaats in voor een goede gezondheidszorg. Het 
aandeelhoudersbelang	is	daaraan	ondergeschikt.	Noorderbreedte	is	100%	
aandeelhouder van THFL BV.
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De heer drs. A. Bonnema MBA (1968),	lid
Profiel:	 	 Vastgoed,	financiering	en	informatietechnologie

Benoemd:	 Per	1	oktober	2021

Hoofdfunctie:
 � Algemeen	directeur	Caparis	NV

Nevenfuncties:
 � Voorzitter	raad	van	toezicht	Driezorg,	Zwolle

 � Lid	raad	van	toezicht	Dialyse	Centrum	Groningen

 � Lid	bestuur	Vereniging	Circulair	Friesland

 � Eigenaar	ABTA

De heer dr. R.J. Meijer (1967), lid
Profiel:		 	 Professionele	organisatie;	zorginhoudelijk

Benoemd:		 Per	1	oktober	2021

Hoofdfunctie:
 � Longarts	Ommelander	Ziekenhuis	Groningen

Nevenfuncties:
 � Adviseur	astma/COPD	dienst	CERTE	

 � Adviseur	GHC	ketenzorg	astma-COPD

 � Docent	Caspir	nascholingen	ELANN

 � Medisch	manager	Ommelander	Ziekenhuis	Groningen

De heer prof.dr. J.W. Zwemmer	(1945),	voorzitter	a.i.
Profiel:		 	 Publieke	sector;	fiscaal-juridische	achtergrond

Benoemd:		 Per	1	oktober	2021

Functies:
 � Voorzitter	a.i.	raad	van	toezicht	Zaans	Medisch	Centrum,	Zaandam.	

 � Voorzitter	bestuur	Stichting	1877	(voor	ondersteuning	van	

onderzoeksjournalistiek)

 � Bestuurder	Stichting	Kritisch	Commentaar	Fiscale	Wetgeving	en	 

Fiscaal Beleid

 � Bestuurder	Stichting	ter	bevordering	van	de	beoefening	van	de		

belastingwetenschap	aan	de	UvA	

De heer drs. K.H.A. van Anken (1951),	lid
Profiel:	 	 Zorginhoudelijk,	welzijn,	primair	proces

Benoemd:		 	Tijdelijk	benoemd	van	1	oktober	2021	t/m	31	december	2021,	op	

voordracht van Thuiszorg Het Friese Land

Functies:
 � Voorzitter	Stichting	Zwerfjongeren	Nederland		

 � Lid	Raad	van	Toezicht	en	lid	auditcommissie	NHL	Stenden	Hogeschool

 � Voorzitter	bestuur	Stichting	Vrienden	van	Talant,	Heerenveen

 � Voorzitter Stichting De Gezonde Stad, Leeuwarden 

 � Voorzitter AV Lionitas, Leeuwarden 

 � Voorzitter	Stichting	ter	Ondersteuning	van	Mensen	met	een	beperking,		Burgum

 � Eigenaar	Van	Anken	Ontwikkeling	&	Advies	
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�	 Informele	overleggen:

De commissarissen van het Thuiszorg Het Friese Land (tevens in de 
hoedanigheid	van	Toezichthouders	ZPF	en	commissarissen	van	MCL,	
Tjongerschans	en	Noorderbreedte)	hadden	maandelijks	in	het	bijzijn	
van	de	RvC-secretaris	informeel	overleg.

� Commissies

Van	1	oktober	2021	tot	31	december	2021	kwam	de	auditcommissie	
twee	keer	bijeen.	De	remuneratie-	en	benoemingscommissie	kwam	
één	keer	bijeen	voor	een	voortgangsoverleg	met	de	bestuurder,	de	
heer Kirchner. Daarnaast heeft deze commissie in 2021 ad hoc overleg 
gepleegd	over	remuneratie-	en	benoemingszaken.	

� Statuten en reglementen

 � De	statuten	van	Thuiszorg	Het	Friese	Land		BV	zijn	op	30	september	
2021	laatstelijk	gewijzigd	in	verband	de	fusie	met	Noorderbreedte	BV.	

� Vergaderingen 

De	RvC	van	Thuiszorg	Het	Friese	Land	heeft	van	oktober	tot	
december	2021	twee	keer	vergaderd.	De	vergaderingen	vonden	
plaats	in	combinatie	met	vergaderingen	van	raad	van	toezicht	
ZPF	en	de	raden	van	commissarissen	van	MCL,	Tjongerschans	en	
Noorderbreedte.	 

Bespreekpunten	tijdens	deze	vergaderingen:
 � Stand van zaken werving toezichthouders
 � Resultaatontwikkelingen	ZPF	en	BV’s	t/m	augustus	2021
 � Ontwikkelingen in Thuiszorg Het Friese Land, alsmede de 

contacten met de medezeggenschap 

Daarnaast zijn ze aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving en aan de 
Governancecode	Zorg.	

 � De	reglementen	van	Noorderbreedte	worden	met	ingang	van	2022	van	
toepassing verklaard op Thuiszorg Het Friese Land.

 � In	statuten	en	reglementen	zijn	expliciet	eisen	en	voorwaarden	aan	(het	
handelen	van)	bestuurders	en	toezichthouders	gesteld	ter	voorkoming	van	
belangenverstrengeling.	Ook	zijn	procedures	vastgelegd	die	in	het	geval	van	
mogelijke	belangenverstrengeling	moeten	worden	gevolgd.

� Professionaliteit en kwaliteit toezicht

Binnen	de	RvC	zijn	de	kwaliteiten	en	deskundigheden	beschikbaar	die	
nodig	zijn	om	toezicht	te	houden	op	het	bestuur	van	Thuiszorg	Het	Friese	
Land.	De	RvC	behoeft	echter	versterking,	nu	de	werkzaamheden	een	grote	
(tijds)inzet	van	het	beperkte	aantal	leden	vragen.	De	RvC	heeft	in	2021	
actuele	profielschetsen	opgesteld,	in	voorbereiding	op	de	werving	van	twee	
nieuwe	commissarissen,	die	eind	2021	is	gestart.	Daarnaast	is	een	profiel	
opgesteld voor een lid dat op voordracht van Thuiszorg Het Friese Land 
wordt	benoemd.	In	de	nieuwe	profielen	is	rekening	gehouden	met	actuele	
en	toekomstige	ontwikkelingen	binnen	en	rond	Thuiszorg	Het	Friese	Land,	
en de kwaliteiten en eigenschappen die nodig zijn om met inachtneming 
van die ontwikkelingen toezicht te houden. De check op de actualiteit 
van	profielen	vindt	jaarlijks	plaats,	als	onderdeel	van	de	zelfevaluatie	van	
de	RvC.	Met	oog	op	de	werving	van	nieuwe	commissarissen,	heeft	de	RvC	
de	zelfevaluatie	uitgesteld	naar	2022.	De	samenstelling	van	de	RvC	zal	
hierdoor immers op korte termijn veranderen.

De	RvC	zet	in	op	continue	ontwikkeling,	ook	van	commissarissen.	Daartoe	
is	budget	beschikbaar	en	een	procedure	vastgelegd	voor	de	aanvraag	van	
opleidingsfaciliteiten. 



� Evenwichtige verdeling 

De	zetelverdeling	binnen	de	raad	van	commissarissen	van	Thuiszorg	Het	Friese	
Land voldoet niet aan de norm ten aanzien van de evenwichtige verdeling naar 
geslacht;	per	31-12-2021	zijn	er	geen	vrouwelijke	leden	binnen	de	raad	van	
commissarissen.	Conform	de	wet	en	de	normen	in	de	Governancecode	Zorg	
streeft de raad van commissarissen naar een evenwichtige man/vrouw verdeling, 
met inachtneming van de andere eisen die genoemde regelgeving en de daarop 
gebaseerde	profielschetsen	stellen	aan	de	achtergrond	en		deskundigheid	van	
de	leden.	Bij	invulling	van	vacatures	binnen	de	raad	van	commissarissen	zal	
Thuiszorg Het Friese Land streven naar diversiteit naar geslacht, maar ook naar 
maatschappelijke en ervaringsachtergrond, deskundigheid, leeftijd, netwerk, 
regionale	binding	en	rol	in	het	team	binnen	de	raad	van	commissarissen.	
Thuiszorg	Het	Friese	Land	heeft	één	mannelijke	bestuurder.	Voor	eenhoofdige	
besturen	geeft	de	wet	(vanzelfsprekend)	aan	dat	het	niet	mogelijk	is	een	
streefcijfer op te stellen.

� Bezoldiging

De	WNT	is	bepalend	voor	de	bezoldiging	van	bestuurder	en	toezichthouders.	De	
hoogte	en	samenstelling	van	de	beloning	van	bestuurder	en	commissarissen	
is opgenomen in de jaarrekening. Ook worden -  indien van toepassing – 
vertrekregelingen	voor	bestuurders	in	de	jaarrekening	verantwoord.	Op	10	
januari	2022	heeft	de	algemene	vergadering	van	aandeelhouders	besloten	aan	
de	raad	van	commissarissen	van	Thuiszorg	Het	Friese	Land	BV	geen	bezoldiging	
toe te kennen (artikel 6.1 lid 6 van de statuten). Met dit voorstel heeft de raad 
van commissarissen van Thuiszorg Het Friese Land mondeling ingestemd op 31 
december	2021.
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� Zorgbonus

Vanwege	de	betrokkenheid	en	extra	inzet	van	medewerkers	tijdens	de	
corona	crisis	in	2021	wilden	de	Tweede	Kamer	en	het	kabinet	net	als	het	
jaar	daarvoor	hun	waardering	en	dankbaarheid	tonen	aan	deze	medewerkers	
in	de	vorm	van	een	zorgbonus.	Deze	bonus	is	lager	dan	die	van	2020	en	
de	toekenningscriteria	waren	strikter.	Het	ministerie	van	VWS	heeft	een	
handreiking	opgesteld	voor	werkgevers	om	te	kunnen	bepalen	welke	
professionals	in	aanmerking	komen	voor	de	bonus.	Op	basis	van	deze	
handreiking	heeft	Thuiszorg	Het	Friese	Land	de	bonus	aangevraagd	voor	
medewerkers:

 � met	een	geldig	arbeidscontract	tussen	10	oktober	2020	en	15	juni	2021	
 � die	uren	hebben	geregistreerd
 � die	vallen	binnen	de	salarisschaal	tot	en	met	FWG	70;

Thuiszorg	Het	Friese	Land	vindt	dat	iedereen	binnen	de	organisatie	zich	
enorm heeft ingezet ten tijde van corona. Of je nou werkt in de verzorging, 
schoonmaak of ondersteunende dienst, iedereen heeft zich met hart en 
ziel ingezet in deze moeilijke tijd. Thuiszorg Het Friese Land vindt net als 
brancheorganisatie	Zorgthuisnl	dat	daarom	alle	medewerkers	deze	extra	
waardering	verdienen	voor	het	werk	dat	zij	in	deze	lastige	periode	hebben	
geleverd. 

Thuiszorg	Het	Friese	Land	heeft	de	subsidieaanvraag	ingediend	bij	het	
ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	(VWS).

Medewerkers	die	de	gehele	periode	tussen	1	maart	en	1	september	2020	niet	
hebben	gewerkt	als	gevolg	van	arbeidsongeschiktheid	en/of	verlof	(bijvoorbeeld	
zwangerschapsverlof,	onbetaald	verlof,	betaald	verlof	etc.)	kwamen	niet	in	
aanmerking	voor	de	bonus.	Stagiaires	vallen	ook	buiten	deze	regeling.	

De	aanvraag	bij	het	ministerie	van	VWS	is	middels	een	beschikking	door	het	
ministerie	akkoord	bevonden.	De	zorgbonus	van	€	384,71	is	aan	de	medewerkers	
die	aan	bovenstaande	criteria	voldoen	in	december	2021	uitgekeerd.
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Aangenaam
Petra	Kraakman	is	adviseur	
Leren	&	Ontwikkelen	en	
projectmanager. Vanuit die 
laatste rol riep zij de werkgroep 
Elektronisch	Cliënten	Dossier	
(ECD)	in	het	leven.	De	
digitalisering	binnen	de	zorg	van	
Thuiszorg Het Friese Land (THFL) 
gebeurt	volgens	Petra		altijd	met	
de cliënt als uitgangspunt. Dat 
betekent	dat	elke	stap	die	wordt	
gezet, direct of indirect moet 
bijdragen	aan	de	eigen	regie	en	
zelfredzaamheid van de cliënt.
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Eigen regie en zelfredzaamheid 
cliënt staan altijd voorop

Eigen regie met ECD

“Het	ECD	is	een	mooi	voorbeeld	van	hoe	we	bijdragen	aan	de	eigen	regie”,	vindt	Petra.	

“De	cliënt	en	zijn	naasten	kunnen	de	bevindingen	van	de	zorgmedewerkers	direct	inzien	

via	het	onlinezorgdossier	Caren	Zorgt.	Daarin	staan	rapportages,	metingen	en	informatie	

over	de	voortgang	van	de	geleverde	zorg.	Verder	kan	er	via	Caren	Zorgt	eenvoudig	

contact	worden	gelegd	met	de	zorgmedewerkers.	Zo	houd	je	als	cliënt	echt	de	eigen	

regie	op	de	zorg	en	ondersteuning	die	je	krijgt.”

Zelfredzamer door hulpmiddelen

Ook	andere	vormen	van	digitalisering	in	de	zorg	dragen	volgens	Petra	bij	aan	de	missie	

en	visie	van	THFL.	“Binnen	onze	organisatie	hebben	we	de	werkgroep	Technologische	

Ontwikkelingen	en	Innovatie.	We	werken	veel	samen.	Deze	werkgroep	houdt	zich	bezig	

met diverse innovatieve hulpmiddelen die een cliënt zelfredzamer kunnen maken. Denk 

aan	een	oogdruppelbril,	een	hulpmiddel	om	makkelijker	steunkousen	aan	te	trekken	

en een medicijndispenser. Door deze innovatieve hulpmiddelen is de cliënt minder 

afhankelijk	van	zorg.”

Bijdragen aan veiligheid

Voor	de	zorgmedewerkers	hebben	de	digitalisering	en	de	inzet	van	zorgtechnologieën	

ook	betekenis.	“De	werkdruk	wordt	verminderd	doordat	je	de	zorg	op	een	andere	manier	

kunt	invullen”,	zegt	Petra.	“Met	het	ECD	heb	je	altijd	en	overal	de	actuele	gegevens	bij	

de	hand.	En	met	een	medicatie-app	teken	je	digitaal	de	medicatie	af.	Die	lijst	is	altijd	

actueel,	want	de	medicatie	komt	via	de	huisarts	en	de	apotheek	in	de	app	te	staan.	Elke	

wijziging	wordt	direct	doorgevoerd	en	afgevinkt.	Dat	zorgt	voor	de	cliënt	voor	een	extra	

stukje	veiligheid.”

Natuurlijk	is	digitalisering	niet	voor	elke	cliënt	makkelijk	om	mee	om	te	gaan.	“Met	hen	

bespreken	we	daarom	alles	wat	in	het	dossier	staat.	De	wijkteams	kunnen	voor	een	verdere	

doorontwikkeling	altijd	terecht	bij	de	digicoaches	van	de	werkgroep	ECD.	Zo	verbeteren	

we	met	elkaar	de	kwaliteit	van	zorg	verder	en	zetten	we	elke	cliënt	in	zijn	kracht.”
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� Corona

Corona	was	een	belangrijk	item	dat	alle	activiteiten	in	2021	
beïnvloedde.	Alle	medewerkers	-	zorgverleners,	huishoudelijke	hulpen,	
begeleiders	planners,	medewerkers	in	de	ondersteuning	-		hebben	zich	
tot	het	uiterste	ingespannen	om	alle	cliënten	te	voorzien	van	de	beste	
zorg.	Het	betekende	dat	vrijwel	alle	capaciteit	werd	ingezet	op	de	
continuering van de dagelijkse zorg. De onderwerpen die in het jaarplan 
stonden,	zijn	daarom	vaak	uitgesteld	of	noodgedwongen	blijven	liggen.

 � De	voorschriften	van	het	RIVM	zijn	gedurende	de	gehele	periode	
gevolgd en in de organisatie doorgevoerd. 

 � Cijfers	over	besmette	cliënten	en	collega’s	werden	dagelijks	
gedeeld via e-mail. 

 � Regionale	uitbraken	werden	gemonitord	en	waar	nodig	werd	actie	
ondernemen.	Bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	corona	routes,	waarin	
cliënten	beschermd	werden	verpleegd	door	een	vast	team	van	
zorgprofessionals. 

 � Thuiszorg Het Friese Land maakte deel uit van het Regionaal 
Overleg	Niet	Acute	Zorg	in	Friesland	(RONAZ),	waar	Friese	
zorgorganisaties de corona maatregelen afstemden.

 � Intern	werd	een	corona	overleg	georganiseerd,	dat	wekelijks	plaats	
vond en zo nodig vaker.

 � Acties die moeten worden ondernomen wanneer de zorg moet 
worden	afgeschaald,	zijn	voorbereid.

 
De	financiële	onzekerheden	in	de	afwikkeling	van	het	contractjaar	2021	zijn	
beperkt.	

2   Verslag over het afgelopen jaar
� Druk op tarieven

De druk op de tarieven van zorgverzekeraars en gemeenten is 
hoog. Vooral de cao-effecten worden onvoldoende vergoed. De 
zorgverzekeraars eisen een meer doelmatiger inzet van zorguren per 
cliënt. Gemeenten leggen druk op de inzet van het aantal uren per 
cliënt.	Naar	verwachting	stappen	steeds	meer	gemeenten	over	naar	
het	gunnen	van	begeleiding	en	huishoudelijke	hulp	aan	één	of	twee	
organisaties	die	hiervoor	een	vast	(lager)	bedrag	(lumpsum)	ontvangen.	
De	gemeente	Leeuwarden	is	hiermee	begonnen	op	1	januari	2021.	Daar	
wordt gestuurd op doelmatigheid, productiviteit, verzuim en aanname 
van	nieuwe	cliënten.	Noordoost	en	Noordwest	Friesland	werkten	in	
2021 niet volgens de lumpsum methodiek.

� Ziekteverzuim

Het	verzuim	is	hoog:	8,7%.	De	stijging	is	vooral	te	wijten	aan	Corona.	
De	inschatting	is	dat	door	Covid	het	ziekteverzuim	2%	tot	2,5%	hoger	
is	dan	in	een	situatie	zonder	Covid.	Dit	kan	in	alle	categorieën	effect	
hebben,	zowel	in	het	frequent	verzuim	als	het	langdurig	verzuim.	Er	zijn	
bijvoorbeeld	medewerkers	met	het	ziektebeeld	long	covid.	Samen	met	
de	krapte	op	de	arbeidsmarkt	zorgt	dit	verzuim	voor	hoge	werkdruk	
bij	medewerkers	en	planners.	Het	is	belangrijk	voldoende	goed	
gekwalificeerd	personeel	aan	te	trekken	en	hierbij	samen	te	werken	
met	Noorderbreedte.	Aan	de	andere	kant	wordt	gewerkt	aan	het	omlaag	
brengen	van	verzuim	en	dan	vooral	het	langdurig	en	frequent	verzuim.	
In	2021	is	een	contract	afgesloten	met	MedPrevent.	Naast	de	inzet	van	
bedrijfsartsen	biedt	dit	bedrijf	verzuimcoaches.
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� Fusie met Noorderbreedte

Thuiszorg	Het	Friese	Land	bestaat	sinds	1996	als	zelfstandige	
stichting.	In	die	tijd	was	het	één	van	de	vele	zelfstandige	
thuiszorgorganisaties, inmiddels één van de weinige. Al een 
aantal jaren geleden werd vastgesteld dat er reden is te 
onderzoeken of samengaan met een andere organisatie wellicht 
complementair is aan de gewenste toekomstige dienstverlening 
en	positionering	van	Thuiszorg	Het	Friese	Land.	In	2020	is	gestart	
met	onderzoeken	of	Noorderbreedte	en	Thuiszorg	Het	Friese	
Land	geschikte	fusiepartners	zijn.	Noorderbreedte	heeft	op	vijftien	
locaties	woonzorgcentra,	dagbesteding	en	dagbehandeling	en	
een	revalidatiecentrum	in	grotendeels	hetzelfde	werkgebied	als	
Thuiszorg	Het	Friese	Land.	Noorderbreedte	levert	voornamelijk	zorg	
aan	ouderen.	Het	onderzoek	heeft	geresulteerd	in	een	bestuurlijke	
fusie	op	1	oktober	2021.	Thuiszorg	Het	Friese	Land	is	vanaf	deze	
datum	een	B.V.	onder	Noorderbreedte	en	maakt	daarmee	deel	uit	
van	Zorgpartners	Friesland.

Deze	fusie	draagt	bij	aan	de	doelstellingen	van	Zorg	Partners	
Friesland om als organisatie de gehele zorgketen te kunnen 
bedienen.	Een	stuurgroep	heeft	vier	belangrijke	projecten	uitgezet	
om	synergie	te	behalen:

 � Arbeidsmarkt
 � Opleidingen
 � Volledig pakket thuis
 � Zorgcentrale

�	 Overige	onderwerpen:

 � Gezien	de	ontwikkelingen	op	de	arbeidsmarkt	was	het	ontwikkelen	
van	een	programma	om	medewerkers	te	boeien	en	te	binden	aan	
onze	organisatie	een	belangrijk	onderwerp.	Hoewel	er	flinke	stappen	
zijn	gezet,	zijn	de	problemen	op	de	arbeidsmarkt	niet	opgelost.	Het	is	
daarom	een	belangrijk	thema	in	het	jaarplan	van	2022. 

 � Eén	van	de	manieren	om	deze	ontwikkelingen	op	de	arbeidsmarkt	
het	hoofd	te	bieden,	is	meer	inzet	van	technologie	en	innovatie.	Naar	
verwachting zal dit onderwerp met het samengaan en daarom in 
samenwerking	met	Noorderbreedte	een	sterke	impuls	krijgen.	 

 � Wet	zorg	en	dwang	is	opgenomen	in	de	reguliere	zorgverlening. 

 � Door	de	aanpassing	van	de	governance	van	ZPF	aan	wet-	en	
regelgeving	bestaat	sinds	de	zomer	van	2021	het	bestuur	van	ZPF	uit	
de	bestuurders	van	de	BV’s.	Eind	van	het	jaar	hebben	de	bestuurders	
een	strategische	agenda	opgesteld	voor	de	komende	jaren.	De	thema’s	
arbeidsmarkt,	duurzaamheid	en	drempelloze	zorg	worden	de	komende	
jaren	gezamenlijk	uitgewerkt.	Zodoende	zijn	we	eind	2021	gestart	
met	een	project	om	samen	de	interne	arbeidsmarkt	aantrekkelijker	en	
laagdrempeliger te maken.  

 � De	thuiszorg	aan	de	bewoners	van	aanleunwoningen	van	Meckama	
State is overgedragen aan Thuiszorg het Friese Land.
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Aangenaam
Gerda	Nijholt	is	wijkverpleeg-
kundige	en	vakgroeplid	Positieve	
Gezondheid. Volgens haar vraagt 
het om een langetermijnvisie 
om positieve gezondheid 
organisatiebreed	in	te	kunnen	
voeren. Het gaat namelijk niet 
alleen om een andere werkwijze, 
maar ook om een denkomslag, 
voor zowel de zorgmedewerker 
als	de	cliënt.	Ze	ziet	al	mooie	
voorbeelden	van	wat	inzetten	
op positieve gezondheid doet. 
Thuiszorgcliënten krijgen de 
zorg	die	past	bij	de	persoonlijke	
behoefte.	Zorgmedewerkers	
werken met meer plezier, met 
tevreden	cliënten	en	zichtbare	
resultaten. 
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Het persoonlijk doel van de cliënt is 
bepalend voor ons handelen

Vraaggericht zorg leveren

“Positieve	gezondheid	is	een	andere	manier	van	cliënten	benaderen	binnen	de	zorg”,	

vertelt Gerda. “Je kijkt niet naar de ziekte, maar naar wat iemand nog zelf kan. Daarmee 

maken	we	een	omslag	van	een	actief	zorgaanbod	naar	een	zorgbehoefte-inventarisatie,	

en	vervolgens	naar	zorgverlening	op	maat.”	

Deze nieuwe aanpak doet volgens Gerda recht aan het vergroten van de zelfredzaamheid 

en eigen regie van de cliënt en daarmee aan zijn of haar welzijn. “Voor ons als 

zorgmedewerkers is dit een manier om niet altijd in de actiestand te staan. De cliënt en 

mantelzorger	spreken	zich	in	het	intakegesprek	uit	over	de	zorgbehoefte.	Daarbij	geven	

zij	een	doel	aan	van	wat	ze	willen	bereiken.	Deze	zogenoemde	stip	op	de	horizon	is	

bepalend	voor	ons	handelen	en	dus	niet	de	ziekte	of	beperking.”

Pilotgroepen aan de slag

Deze	andere	benadering	is	wennen,	weet	Gerda.	“Wij	willen	als	zorgmedewerkers	direct	

alles oplossen en cliënten verwachten soms ook dat we dat doen. Maar daarmee nemen 

we	te	veel	uit	handen,	terwijl	een	cliënt	vaak	nog	veel	zelf	kan.”

In	2021	zijn	twee	programmamanagers	aangesteld.	Zij	gaan	tot	eind	2022,	samen	met	de	

werk-	en	stuurgroep,	positieve	gezondheid	als	uitgangspunt	voor	het	werk	binnen	THFL	

uitzetten.	“Het	is	de	bedoeling	dat	al	onze	55	wijkteams	eind	2022	werken	volgens	het	

gedachtegoed	Positieve	gezondheid”,	aldus	Gerda.	“Het	mooie	is	dat	we	nu	al	merken	

dat	cliënten	minder	en	andere	zorgbehoeftes	hebben	dan	wanneer	we	aanbodgericht	

werken.	De	cliënt	weet	hoe	en	waarvoor	hij	of	zij	bij	ons	terecht	kan.”
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3 Financiële analyse verslagjaar
Thuiszorg	Het	Friese	Land	heeft	het	boekjaar	2021	afgesloten	met	een	neutraal	
resultaat	(nul	euro).	In	de	vaststelling	van	dit	resultaat	is	rekening	gehouden	met	
de	compensatieregelingen	rondom	COVID-19.	De	compensatieregeling	vanuit	de	
zorgverzekeringswet	2021	is	dus	ook	onderdeel	van	het	resultaat.	Deze	bijzondere	
compensatieregeling zorgt voor aanvulling van een resultaatstekort dat is ontstaan 
door de invloed van corona. Dit is van toepassing op Thuiszorg Het Friese Land 
door	het	hogere	ziekteverzuim	en	de	kosten	voor	aanschaf	van	extra	materialen	en	
dergelijke. 

Het resultaat heeft geen invloed op het eigen vermogen van Thuiszorg Het 
Friese Land. Het eigen vermogen van Thuiszorg Het Friese Land is ultimo 2021 
6,94	miljoen	euro.	In	de	opstelling	van	het	eigen	vermogen	2020	is	sprake	van	
een eenmalig negatief effect door het toepassen van uniforme grondslagen van 
Zorgpartners	Friesland.	In	de	versie	van	de	jaarrekening	2020	was	het	eigen	
vermogen	ultimo	2020	8,1	miljoen	euro.		

We	hebben	in	2021	gewerkt	met	gemiddeld	933	fte	waarvan	858	fte	
zorgmedewerkers	en	75	fte	centrale	en	decentrale	ondersteuning.	In	2021	zijn	

minder	zorgmedewerkers	ingezet	door	een	combinatie	van	een	lagere	zorgvraag	in	
de wijkverpleging en een personeelstekort. De instroom van nieuwe medewerkers 
is	ondanks	alle	geleverde	inspanning	te	laag	in	2021.	Eind	2021	is	gestart	met	het	
ontwerp	van	een	nieuw	plan	op	het	gebied	van	arbeidsmarktcommunicatie.	

Het	neutrale	resultaat	ligt	boven	het	niveau	van	het	begrote	resultaat	van	minus	
0,5	miljoen	euro.		Dit	wordt	vooral	verklaard	door	besparingen	in	de	bedrijfslasten	
en	de	covidvergoedingsregelingen	2021.	Deze	regelingen	waren	nog	niet	bekend	
op	het	moment	van	het	samenstellen	van	de	begroting	2021.	

Het	resultaat	is	zowel	positief	als	negatief	beïnvloed	door	een	aantal	posten	
met	een	incidenteel	karakter.	De	definitie	van	een	incidenteel	karakter	is	in	een	
Corona	jaar	lastig	waardoor	de	vergelijking	tussen	het	gepubliceerde	jaarresultaat	
en	het	resultaat	uit	normale	bedrijfsvoering	minder	waardevol	is	dan	in	andere	
jaren.	Corona	raakt	bijna	elke	financiële	component,	namelijk	alle	vormen	van	
personeelskosten,	de	materiële	kosten	en	de	omzet.	We	gaan	ervan	uit	dat	deze	
extra	kosten	zijn	gedekt	door	de	Corona	vergoedingsregelingen,	waardoor	uit	het	
resultaat	uit	normale	bedrijfsvoering	ook	ongeveer	een	nulresultaat	zou	moeten	zijn.		

3.1 Behaalde omzet van de entiteit in het verslagjaar 

De	gerealiseerde	omzet	vanuit	de	zorgverzekeringswet	is	35,5	miljoen	euro,	dit	bedrag	is	bijna	2	miljoen	lager	dan	in	2020.	Deze	daling	is	te	verklaren	
door	de	afgenomen	zorgvraag	naar	wijkverpleging	en	een	verschuiving	naar	de	Wet	langdurige	zorg	(0,6	miljoen	euro).	Ook	hebben	we	als	gevolg	van	een	
personeelstekort	en	een	hoger	ziekteverzuim	minder	zorguren	kunnen	leveren.	De	marktaandelen	zijn	stabiel,	in	de	gemeente	Leeuwarden	was	sprake	van	
een	lichte	daling.	In	het	westelijke	deel	van	Friesland	was	sprake	van	groei	van	het	marktaandeel	wijkverpleging.	De	omzet	vanuit	de	Wet	langdurige	zorg	is	
toegenomen	van	3,7	miljoen	euro	naar	4,3	miljoen	euro.	De	WMO	omzet	is	met	2%	afgenomen	naar	14,4	miljoen	euro.	
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3.2	Financiële	positie	en	kasstromen	en	financieringsbehoefte

3.2.1	Stoplicht	Solvabiliteit:	eigen	vermogen	/	totaalvermogen

De	solvabiliteit	geeft	aan	in	welke	mate	Thuiszorg	Het	Friese	Land	in	
staat is om aan al haar verplichtingen te voldoen, met name op lange 
termijn.	De	norm	voor	de	solvabiliteit	ligt	tussen	de	0,25	en	0,35.	In	
2020	was	sprake	van	een	solvabiliteit	van	0,36.	KLEUREN:	(ROOD	<	0,25)	
(ORANJE	tussen	0,25	en	0,35)	(GROEN	>	0,35).	
De solvabiliteit in 2021 is 0,34.

3.2.2	Stoplicht	Liquiditeitsratio:	vlottende	activa	/	kortlopende	schulden	

De	quickratio	geeft	aan	in	welke	mate	Thuiszorg	Het	Friese	Land	
in staat is aan haar korte termijn verplichtingen te voldoen. De 
bedrijfseconomische	norm	voor	de	quickratio	is	een	minimum	van	1.	In	
2020	was	de	liquiditeit	1,6.	KLEUREN:	(ROOD	<	1,25)	(ORANJE	tussen	1,25	
en	1,5)	(GROEN	>	1,5).	
De liquiditeit in 2021 is 1,6.

3.2.3	Stoplicht	Werkkapitaal:	vlottende	activa	–	kortlopende	schulden

Het	werkkapitaal	is	noodzakelijk	voor	de	financiering	van	operationele	
activiteiten.	Op	basis	van	bedrijfseconomische	uitgangspunten	is	een	
positief	werkkapitaal	gebruikelijk.	Het	werkkapitaal	in	2020	was	7,17	
miljoen	euro.	KLEUREN:	(ROOD	<	3	miljoen)	(ORANJE	tussen	3	en	5	
miljoen)	(GROEN	>	5	miljoen).
Het werkkapitaal in 2021 is 7,67 miljoen euro.

3.2.4	Rentabiliteit:	resultaat	boekjaar	/	eigen	vermogen

De	rentabiliteit	laat	zien	in	hoeverre	het	vermogen	groeit	of	daalt	door	
positieve	of	negatieve	resultaten	bij	Het	Friese	Land.	In	2020	was	de	
rentabiliteit	+1,9%.	KLEUREN:	(ROOD	<	0%)	(ORANJE	tussen	0%	en	3%)	
(GROEN	>	3%).
De rentabiliteit in 2021 is 0%.

Thuiszorg Het Friese Land heeft geen financieringsbehoefte voor de korte of lange termijn.

3.3	Financiële	en	niet-financiële	prestatie-indicatoren
Een	belangrijke	Key	Performance	Indicator	(KPI)	voor	financiële	sturing	is	de	
productiviteit.	Productiviteit	is	de	mate	waarin	een	gewerkt	uur	financieel	wordt	
gedekt door de overeenkomsten met contractpartners. De niet-productieve uren 
zijn	bijvoorbeeld	kantoortijd,	ziekteverzuim,	opleiding,	werkoverleg,	vakantie	en	
dergelijke.	De	niet-productieve	uren	zijn	niet	te	kwalificeren	als	minder	goed	of	andere	
kwalificaties.	Ook	niet-productieve	uren	zijn	belangrijk.

De	productiviteit	in	2021	is	0,6%	lager	door	het	hogere	ziekteverzuim.	In	vergelijking	met	
landelijke cijfers rondom ziekteverzuim in de ouderenzorg is het ziekteverzuim laag.

Realisatie Streefwaarde Verschil

Opleiding 1,1% 1,5% -0,4%
Overig 11,5% 12,0% -0,5%
Productief 64,3% 64,9% -0,6%

Reistijd 3,6% 3,4% 0,3%

Vakantieverlof 10,8% 10,9% -0,1%

Ziekte 8,7% 7,4% 1,3%

Tabel	3.3	geregistreerde	zorguren	per	uursoort	
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4 Leren en ontwikkelen
Thuiszorg Het Friese Land investeert in medewerkers en faciliteert hen met 
relevante opleidingsmogelijkheden. Het op peil houden van deskundigheid is 
een gedeelde verantwoordelijkheid. De werknemer onderhoudt en ontwikkelt 
zijn of haar deskundigheid om kwalitatief goede en verantwoorde zorg 
en diensten te leveren. De inzet van opleidingen en trainingen levert een 
positieve	bijdrage	aan	de	kwaliteit	van	zorg.	

Centraal	staat	dat	de	ruim	8000	cliënten	die	thuiszorg	ontvangen	kwalitatief	
uitstekende en verantwoorde zorg mogen verwachten. Voor de ruim 2000 
medewerkers die in de zorg- en dienstverlening werkzaam zijn, organiseert 
Thuiszorg	Het	Friese	Land	een	bij-	en	nascholingsaanbod,	vanuit	de	
visie dat leren wordt ingezet om het functioneren en presteren van alle 
medewerkers zodanig te ondersteunen dat de zorg- en dienstverlening op 
het	juiste	professionele	niveau	uitgevoerd	wordt.	Leren	houdt	niet	op	bij	
het	ontvangen	van	een	beroepsdiploma,	maar	begint	pas	door	het	opdoen	
van	praktijkervaring.	Tevens	is	het	van	belang	dat	Thuiszorg	Het	Friese	
Land zich houdt aan de wet- en regelgeving en aan derden toont (onder 
andere cliënten, zorgverzekeraar, kwaliteitssystemen) dat medewerkers 
gekwalificeerd	en	bekwaam	zijn.	

Thuiszorg	Het	Friese	Land	werkt	hierbij	samen	met	onder	andere	ROC	Friese	
Poort	en	NLH	Stenden.	

�  Traineeship Wijkverpleegkundige door overheid  
benoemd tot Koploper

In	de	wijkverpleging	dreigt	een	oplopend	personeelstekort.	Er	
wordt verwacht dat er tussen nu en 2027 ruim 30 procent meer 
wijkverpleegkundigen nodig zullen zijn. Thuiszorg Het Friese Land 

heeft	om	deze	reden	een	Traineeship	Wijkverpleegkundige	ontwikkeld.	
Hierdoor	krijgen	startende	wijkverpleegkundigen	de	tijd,	begeleiding	
en	veiligheid	om	zich	te	ontwikkelen	in	hun	vak.	Ditdraagt	bij	aan	
kwaliteitsbevordering	én	het	behoud	van	startende	wijkverpleegkundigen.	
Het	Traineeship	Wijkverpleegkundige	is	door	het	Actie	Leer	Netwerk	van	
de	rijksoverheid	bestempeld	tot	Koploper.	Een	Koploper	is	een	innovatief	
arbeidsmarktinitiatief	waarin	concrete	resultaten	zijn	geboekt	bij	de	aanpak	
van	het	personeelstekort.	Dankzij	het	Traineeship	Wijkverpleegkundige	
kunnen verpleegkundigen zich al werkend verder ontwikkelen tot 
professionals	in	de	wijkverpleging.	Een	goed	begin	voor	het	behoud	van	
startende wijkverpleegkundigen, oordeelde het Koplopernetwerk. Het netwerk 
vindt	dat	dit	initiatief	een	waardevolle	bijdrage	levert	aan	het	oplossen	van	
de	personeelstekorten	in	zorg	en	welzijn.	De	officiële	benoeming	vond	plaats	
op donderdag 27 januari jl. 

� Training omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie 

Thuiszorg	Het	Friese	Land	heeft	samen	met	Preventing	een	training	opgezet	voor	
medewerkers die in aanraking komen met diverse vormen van grensoverschrijdend 
gedrag.	Bijvoorbeeld	ongewenste	aanrakingen,	pesten	of	agressie.	Medewerkers	
kunnen	deze	training	aanvragen	bij	de	wijkverpleegkundige.	De	training	wordt	
gegeven	door	een	trainer	van	Preventing.	

� E-learning en praktijktoetsen

Medewerkers van Thuiszorg Het Friese Land kunnen hun kennis en kunde op peil 
houden	door	middel	van	e-learning.	Via	het	leerportaal	hebben	medewerkers	de	
keuze	uit	een	ruim	scholingsaanbod	van	meer	dan	150	verschillende	onderwerpen.	
Naast	het	updaten	van	kennis	via	e-learning,	is	vaardig	zijn	belangrijk.	Daarom	biedt	
Thuiszorg Het Friese Land ook praktijktoetsen aan, waarmee aangetoond wordt dat een 
medewerker	bekwaam	is.	Deze	praktijktoetsen	worden	ook	aangeboden	via	een	portaal.
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5 Toekomst paragraaf
� Corona

De impact van corona op Thuiszorg Het Friese Land loopt vanuit 2021 door 
naar 2022. Begin 2021 werd het corona dossier gedomineerd door mutaties 
van	het	virus,	vooral	de	delta	variant	en	de	huidige	omikron	variant.	Inmiddels	
hebben	veel	cliënten	en	medewerkers	een	boostervaccinatie	gehad.	De	gevolgen	
van	besmetting	met	de	omikron	variant	lijken	inmiddels	milder.	De	corona	
maatregelen	worden	versoepeld,	Thuiszorg	Het	Friese	Land	blijft	echter	
dagelijks	alert	op	uitbraken	en	de	gevolgen	daarvan.	

� Ziekteverzuim 

Als gevolg van corona-pandemie is het ziekteverzuim sterk gestegen ten opzicht 
van	het	regulier	verzuim.	Met	een	ziekteverzuim	van	8,7%	in	2021	is	Thuiszorg	
Het Friese Land gezien de omstandigheden tevreden, ook vergeleken met de 
landelijke cijfers in de zorg. Door het hoge ziekteverzuim en de verplichte 
quarantaine	én	doordat	het	lastig	is	vacatures	in	te	vullen,	was	de	druk	op	de	
medewerkers die aan het werk waren groot.

� Arbeidsmarkt

De	arbeidsmarkt	en	het	vervullen	van	vacatures	blijft	een	uitdaging.	Synergie	op	
het	gebied	van	de	arbeidsmarkt	tussen	Noorderbreedte	en	Thuiszorg	Het	Friese	
Land	is	een	belangrijk	voordeel	van	de	fusie.	Gezamenlijk	willen	de	organisaties	
een	breder	functieaanbod	en	interessante	loopbaanperspectieven	bieden	aan	de	
huidige	en	toekomstige	medewerkers.	Noorderbreedte	en	Thuiszorg	Het	Friese	
Land	willen	hiermee	een	buitengewoon	aantrekkelijke	werkgever	zijn.	Er	is	
een	plan	van	aanpak	in	ontwikkeling	op	het	gebied	van	de	interne	-	en	externe	
arbeidsmarkt	met	als	doel	het	behoud	van	de	huidige	medewerkers	en	het	
aantrekken	van	voldoende	goed	gekwalificeerde	nieuwe	medewerkers,	nu	en	in	
de toekomst. 

Thuiszorg Het Friese Land gaat verder op zoek naar manieren om personeel 
aan	te	trekken	en	te	binden	aan	de	organisatie.	Er	zijn	40	BBL	trajecten	
(gecombineerd	werken	en	leren)	goedgekeurd.	Deze	trajecten	starten	in	2022.

� Volledig pakket thuis

Samen	kunnen	Noorderbreedte	en	Thuiszorg	Het	Friese	Land	het	volledig	
pakket	thuis	(vpt)	bieden.	Cliënten	met	een	Wlz	indicatie	komen	hiervoor	in	
aanmerking.	Noorderbreedte	en	Thuiszorg	Het	Friese	Land	zoeken	gezamenlijk	
uit wat er moet worden geregeld om het vpt te kunnen leveren. 
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� Zorgcentrale

In	de	avonden	en	weekenden	wordt	de	telefoon	voor	
Noorderbreedte	aangenomen	door	de	zorgcentralisten	van	Thuiszorg	
Het	Friese	Land.	Er	wordt	onderzocht	of	en	hoe	de	dienstverlening	
van	de	zorgcentrale	aan	Noorderbreedte	kan	worden	uitgebreid,	
zodat	medewerkers	van	Noorderbreedte	nog	beter	ondersteund	
worden	bij	de	zorg	aan	bewoners	en	cliënten.	Er	zijn	hierbij	vier	
implementatiedoelen:

 � beeldzorg
 � dubbele	medicatiecontrole
 � opvangen van zorgalarmeringen / sensoren
 � telefonische verpleegkundige medische triage

� Positieve gezondheid

Positieve	gezondheid	is	een	benadering	binnen	de	gezondheidszorg	
die	niet	de	ziekte,	maar	een	betekenisvol	leven	van	mensen	
centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het 
aanpassingsvermogen	van	de	cliënt	en	niet	op	de	beperkingen	
of ziekte. Vorig jaar startten de wijkverpleegkundigen met het 
toepassen van de werkwijze positieve gezondheid tijdens het 
intakegesprek	met	nieuwe	cliënten.	In	2021	ontving	Thuiszorg	Het	
Friese	Land	subsidie	om	positieve	gezondheid	te	implementeren	
bij	alle	zorgverleners.	Er	zijn	twee	programmamanagers	(duobaan)	
aangenomen. Deze programmamanagers gaan tot eind 2022 samen 
met	de	werkgroep	en	een	stuurgroep	bezig	met	het	implementeren	
van positieve gezondheid volgens het projectplan.
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Aangenaam
Noorderbreedte	en	Thuiszorg	Het	
Friese Land (THFL) zijn sinds 1 
oktober	2021	op	bestuurlijk	niveau	
gefuseerd. Martin Kirchner is de 
bestuurder	van	beide	organisaties	
en	de	directeur-bestuurder	van	
Noorderbreedte.	Wim	Faber	is	de	
directeur	van	THFL.	Allebei	zijn	ze	
trots dat het is gelukt om samen 
verder	te	werken	aan	de	beste	
ouderenzorg voor de inwoners 
van	Friesland.	Want	juist	door	de	
bundeling	van	krachten	wordt	
die zorg volgens hen alleen maar 
beter.	



Samenwerken is belangrijk om professionele 
ouderenzorg te blijven bieden

Beste zorg voor elke cliënt

Voor	zowel	Martin	als	Wim	was	het	bestuurlijke	samengaan	een	logische	stap.	Het	

is volgens hen dé manier om de ouderenzorg in Friesland te continueren en verder 

te	professionaliseren.	Zeker	omdat	beide	organisaties	ook	een	belangrijke	rol	spelen	

in	Zorgpartners	Friesland,	waarin	wordt	samengewerkt	met	de	ziekenhuizen	MCL	en	

Tjongerschans.	“Op	deze	manier	kunnen	we	de	keten	zo	goed	mogelijk	organiseren”,	

zegt Martin. 

“Er	zijn	meerdere	voordelen	van	ons	bestuurlijk	samengaan”,	vertelt	Wim.	“Een	daarvan	

is	dat	we	elkaar	nu	nog	beter	kennen.	Dat	is	belangrijk,	want	daardoor	weten	we	precies	

van	elkaar	wat	we	te	bieden	hebben.	Zo	kunnen	we	de	best	passende	zorg	inzetten	voor	

elke	cliënt.”	Martin	benadrukt	de	manier	waarop	beide	organisaties	elkaar	aanvullen:	

“We	bieden	complexe	verpleeghuiszorg	aan	huis	en	een	soepele	doorstroom	van	zorg	

thuis naar verpleeghuiszorg. Daarnaast zorgen we voor een goede overgang van het 

ziekenhuis	naar	huis	en	andersom.	Ook	staan	we	24	uur	per	dag,	zeven	dag	per	week	

klaar	voor	de	cliënten.	We	zijn	altijd	bereikbaar	.”

Aantrekkelijke werkgever

De	ouderenzorg	verder	professionaliseren	én	voorbereid	zijn	op	een	toekomst	waarin	

er	meer	ouderen	zijn	met	een	complexe	zorgvraag.	Dat	is	de	gedachtegang	achter	de	

bestuurlijke	fusie.	“En	niet	te	vergeten”,	zegt	Martin,	“de	krapte	op	de	arbeidsmarkt.	

Door	onze	krachten	te	bundelen,	zijn	we	een	aantrekkelijkere	werkgever.	Denk	aan	de	

mogelijkheden	voor	loopbaanontwikkeling,	maar	ook	de	kennis	en	kunde	die	we	met	

elkaar	delen.”

Daarnaast ligt de gezamenlijke focus op het inzetten van zorgtechnologieën, op zowel 

de	zorglocaties	als	in	de	thuissituatie.	Wim:	“We	gaan	er	met	elkaar	alles	aan	doen	om	

ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dat kan met zorginnovaties, 

zoals	beeldschermzorg.”	Martin:	“En	als	het	thuis	wonen	niet	meer	gaat,	dan	zorgen	we	

voor	die	soepele	overgang	naar	een	verpleeghuis.”

19



Risico Risicobereidheid Getroffen maatregelen/verbeteringen Impact	op	(financiële)	resultaten

Onzekerheid over
beschikbaarheid	personeel	als	gevolg	
van vergrijzing

Minimale	risicobereid-
heid

 � Samenwerking met onderwijsinstelling 
 � Gebruik	maken	van	domotica

Niet	gekwantificeerd.
Maatregelen worden genomen, zodat Thuis-
zorg	Het	Friese	Land	de	zorg	kan	blijven	
continueren.

Onmogelijkheid om mee te gaan met 
technologische ontwikkelingen

Minimale	risicobereid-
heid Laag

 � Projecten	gestart	welke	worden	gefinancierd	
vanuit	subsidie	regelingen.

 � Middelen vanuit de zorgverzekeringswet.

Technologische ontwikkelingen maken het 
mogelijk	om	personeel	te	ontlasten.	Wanneer	
technologische ontwikkelingen niet tot stand 
komen,	kan	dit	gevolgen	hebben	voor	het	
aantal cliënten welke zorg kan ontvangen.

Onzekerheid	met	betrekking	tot	de	
financiering	van	zorg

Minimale	risicobereid-
heid

 � Contractenadministratie
 � Monitoren van omzetplafonds
 � Tijdig onderhandelen over tarieven en plafond
 � Monitoren	kosten	versus	opbrengsten	in	

periodieke rapportage

Bij	wijziging	in	de	financiering	zal	in	kaart	
worden	gebracht	welke	gevolgen	dit	heeft.

Niet	kunnen	mee	veranderen	met	
wijziging	in	zorgvraag	(complexer,	meer	
persoonsgerichte zorg met accent op 
welzijn)

Minimale	risicobereid-
heid

 � Extra	scholing	op	onderwerpen	zoals	positieve	
gezondheid

 � Personeelsplanning	en	arbeidsmarktcommunicatie

De zorgvraag wordt anders en daarmee ook de 
inzet	van	de	personele	mix.

Onvoldoende	liquiditeit Minimale	risicobereid-
heid

 � Monitoren in periodieke rapportage Goede	liquiditeitspositie	ultimo	2021.

Onvoldoende	solvabiliteit Minimale	risicobereid-
heid

 � Periodieke	rapportage	en	sturen	op	kengetallen
 � Onderzoek	naar	financiele	synergie	van	de	fusie.	

Doelstelling	voor	NB	en	THFL	besparing	op	
materiele	kosten	van	350	duizend	euro.

In	2021	is	de	solvabiliteit		gedaald	door	on-
dere andere aanpassing van grondslagen en 
hoger ziekteverzuim.

Onmogelijkheid om personeel aan te 
trekken	en	te	behouden

Minimale	risicobereid-
heid

 � Investeren	in	ICT	en	(zorg)technologie
 � Acties op uitkomsten medewerkers onderzoek
 � Investeren	in	opleiden
 � Onboardingsprogramma
 � Aantrekken personeel via zij-instroom

Om aan alle cliënten zorg te kunnen leveren 
is	het	van	belang	dat	voldoende	personeel	be-
schikbaar	is.	Er	wordt	daarom	ingezet	om	per-
soneel	te	behouden,	op	te	leiden,	te	investeren	
in	(zorg)technologie.	Wanneer	onvoldoende	
personeel	beschikbaar	is,	is	uitbreiding	van	
het aantal cliënten niet mogelijk, ondanks de 
stijgende zorgvraag.

6   Risicomanagement
6.1	 Besturing	en	beheersing
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Niet	kunnen	voldoen	aan	de	kwaliteit	en	
veiligheid van zorg

Minimale	risicobereid-
heid

 � Opstellen monitorsysteem kwaliteitskader 
wijkverpleging

 � Audits/inspecties,	zowel	intern	als	extern.	
Bespreken en nemen van maatregelen n.a.v. de 
uitkomsten.

 � MIC-registratie	en	bespreken	uitkomsten.
 � Scholing	ECD

Wanneer	niet	kan	worden	voldaan	aan	de	
veiligheid	kan	de	IGJ	maatregelen	nemen,	
waaronder het verscherpt toezicht en een 
bestuurlijke	boete	(inschatting	€	0,5	mln.).

Niet	beschikbaar	hebben	van	betrouw-
bare	(stuur)informatie

Minimale	risicobereid-
heid

 � Interne	controle	op	juiste	tijdig	en	volledig	
verwerking van registraties

 � Doorontwikkelen	dashboard	in	nieuwe	tool.
 � Periodieke	rapportages	met	vergelijkende	cijfers	

en	KPI’s

Betrouwbare	stuurinformatie	is	nodig	om	
tijdig	te	kunnen	sturen.	In	juni	2022	wordt	een	
nieuw	dashboardsysteem	in	gebruik	genomen.

Onvoldoende veilig zijn van cliëntgege-
vens en overige informatie

Minimale	risicobereid-
heid

 � Functionaris	Gegevensbescherming
 � Uitvoeren	audits	inzake	AVG
 � In	kaart	brengen	van	risico’s	en	

beheersmaatregelen	van	Informatieveiligheid	(als	
onderdeel	van	ICT	framework)

 � In	kaart	brengen	ICT	contracten	met	o.a.	aandacht	
op informatieveiligheid

 � Werkzaamheden	accountant	opstellen	ICT	
framework

De	maximale	boete	die	de	AP	kan	opleggen,	
bedraagt	4%	van	de	jaaromzet.

Gevolgen	Corona	crisis Minimale	risicobereid-
heid

 � Centraal	wekelijks	coronaoverleg	is	in	2020	en	
2021 ingesteld.

 � Toegang tot locaties  volgens landelijke richtlijnen
 � Ondersteunende medewerkers met zorg 

achtergrond zijn gevraagd voor inzet
 � Periodieke	regionale	afstemming	tussen	VVT	

instelling	en	zorgkantoor	over	uitbraak,	middelen	
etc.

 � extra	kosten	Corona	worden	ook	in	2022	landelijk	
gedekt, afspraken over omzetderving zijn gepland.

Financiële	impact	beperkt	aangezien	de	meer-
kosten regeling voor gemaakte corona kosten 
ook in 2022 wordt gecontinueerd. Daarnaast 
wordt nog gesproken over voortzetting van 
de	regeling	voor	omzetderving.	Een	deel	van	
het	personeelsbestand	kampt	met	langdu-
rige gevolgen (long-covid) van een corona 
besmetting.	
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6.2	 Belangrijkste	risico’s	

� Personeel

De	belangrijkste	risico’s	zijn	de	risico’s	die	samenhangen	met	personeel.	
Op	zowel	korte	als	lange	termijn	blijft	het	beschikken	over	voldoende,	
competent personeel een issue. Het is in die zin ook niet meer een risico maar 
een	probleem.	Er	is	krapte	op	de	arbeidsmarkt	en	tegelijkertijd	neemt	de	
zorgvraag	toe.	Er	wordt	hard	gewerkt	om	personeel	aan	te	trekken,	maar	ook	
om	de	medewerkers	te	behouden.	Daarnaast	wordt	eraan	gewerkt	om	meer	
gebruik	te	maken	van	technologieën	die	de	zorgverleners	ontlasten.

� Corona

De impact van corona in 2020, 2021 en 2022 op de organisatie is groot. Het 
gebrek	aan	beschermende	middelen	tijdens	de	eerste	golf,	hoog	verzuim	en	
hoge	werkdruk	hadden	én	hebben	bijvoorbeeld	grote	invloed	op	personeel	
en	cliënten.	Ook	de	afdeling	opleidingen	heeft	de	negatieve	consequenties	
ervaren. De goede digitale leeromgeving van Thuiszorg Het Friese Land 
heeft	in	deze	periode	zeker	positief	bijgedragen.	Ook	in	2022	zal	corona,	naar	
verwachting in ieder geval tot en met het tweede kwartaal, een forse impact 
hebben	op	medewerkers	en	bedrijfsvoering.
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7   Maatschappelijke aspecten van ondernemen
Voor zover relevant voor de aard van de ondernemingsactiviteiten wordt 
aanbevolen	in	de	verslaggeving	over	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	
aandacht	te	besteden	aan	elk	van	de	volgende	aspecten:

a. Algemene maatschappelijke aspecten

 � Clienttevredenheid,	informatieveiligheid,	verschuiving	van	zorg,	
arbeidsmarkt

 � Aan	al	deze	onderwerpen	besteedt	Thuiszorg	Het	Friese	Land	veel	
aandacht:

 � Clienttevredenheid	is	een	belangrijke	waarde.	We	meten	
cliënttevredenheid	doorlopend.	Ieder	jaar	vindt	er	een	PREM	meting	
plaats. Dit jaar was de score 9,1. 

 � Informatieveiligheid	door	onder	andere	op	basis	van	de	AVG	te	kijken	naar	
manieren om veiliger met gegevens om te gaan, zoals het werken met 
veilige mail. 

 � Verschuiving	van	zorg	is	belangrijk,	waar	het	gaat	om	de	inzet	van	
arbeidsbesparende	technologie.	

 � Wat	betreft	de	arbeidsmarkt	is	Thuiszorg	Het	Friese	Land	dagelijks	bezig	
de	beste	mensen	voor	de	zorg	te	vinden.

b. Milieuaspecten

Thuiszorg	Het	Friese	Land	draagt	graag	bij	aan	een	duurzame	wereld	en	houdt	
om	deze	reden	bij	de	inkoop	rekening	met	het	milieu.	Zo	schaft	de	organisatie	
steeds	meer	elektrische	fietsen	aan	om	het	gebruik	van	de	auto	terug	te	
dringen.	Tegelijkertijd	draagt	Thuiszorg	Het	Friese	Land	hiermee	bij	aan	de	
duurzame	inzetbaarheid	en	een	gezonde	werkomgeving	voor	het	personeel.	

 
c. Sociale aspecten

In	het	werkgebied	van	Thuiszorg	Het	Friese	Land	is	de	bevolkingsgroei	nihil	en	
er	is	sprake	van	een	sterkere	vergrijzing	dan	gemiddeld	in	Nederland,	waardoor	
naar verwachting de zorgvraag zal stijgen. Door cliënten op de juiste plaats 
te	behandelen,	zorgprocessen	efficiënt	en	doelmatig	te	organiseren,	en	goede	
samenwerking tussen organisaties in de keten en in de regio kan de stijgende 
zorgvraag	geabsorbeerd	worden.

d. Economische aspecten

Thuiszorg	Het	Friese	Land	was	tot	1	oktober	2021	één	van	de	weinige	zelfstandige	
thuiszorgorganisaties	in	Nederland.	Dit	had	vooral	voor	de	financiering	en	
toegekende tarieven nadelen. Thuiszorg Het Friese Land voert een aantal 
(regionale) werkzaamheden uit: nachtzorg, zorgcentrale en specialistisch team. 
Met	de	verzekeraar	van	het	grootste	deel	van	de	cliënten,	het	Zilveren	Kruis,	is	
het	gesprek	gestart	over	de	benodigde	financiering	als	de	dienstverlening	in	de	
huidige	vorm	moet	blijven	bestaan.	Met	de	tweede	verzekeraar,	VGZ,	wordt	ieder	
jaar stevig onderhandeld om te komen tot reële tarieven. 
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