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Vraagteken ij de continuïteit van zorgintellingen en zelf
failliementen, rapporten over fouten en fraude in de zorg,
ontlagen etuurder, lunderende toezichthouder etcetera. In
hoeverre wordt voldaan aan de Governancecode Zorg? Hoe zien
de raad van etuur en de raad van toezicht eruit? I prake van
een old o-netwerk? Vraagt het meer werk van accountant?
en inventariatie.

Rel FvD: accountant komt
al winnaar uit de u

Voor zorgintellingen geldt de Governancecode Zorg, een wettelijk
verplichte ijlage van de Digitale Maatchappelijke Verantwoording
(DigiMV) op de weite jaarverlagenzorg.nl

LIDRCHAP

ij die governancecode gaat het allereert om zeven principe. Ook
worden vragen geteld over elangrijke geeurtenien,
continuïteit, duurzaamheid, commiie, cliëntenraad,
vertrouwenlieden en de klachtenfunctionari. Ondergetekende
onderzocht de verlaglegging over de governance van de vierhonderd
grootte organiatie in cure en care, met een totale omzetgrootte
van 57 miljard euro, zoal die worden geleid door 738 etuurder en
2399 toezichthouder.

Governancecode Zorg 2017 en de zeven
principe
De zeven principe waar aan voldaan moet worden zijn, kort gezegd:
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1. het ieden van goede zorg;
2. hanteren van paende waarden en normen;
3. adequate invloed van elangheenden;
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4. inrichting governance;
5. goed etuur;
6. verantwoord toezicht;
7. continue ontwikkeling van profeionaliteit en dekundigheid.
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Voor een uitgereidere echrijving: zie www.governancezorg.nl.
Het gaat om een elf aement met al uitkomt: volledig nageleefd,
gedeeltelijk, of niet, al dan niet voorzien van een toelichting en het
voorgenomen eleid. Deet aan de variëteit in antwoorden zijn de
zelfwaardering en de ruime interpretatiemogelijkheid van de
vraagtelling. om werd door zorgintellingen voltaan met de
onderkenning van het elang van een principe en het treven ernaar,
of met een vooreeld, of lecht een aanpaing van de tatuten en
reglementen.
Opvallend i dat er maar weinig intellingen ‘gedeeltelijk’ coorden
en minimaal op ‘niet’. Van de 400 intellingen voldeden er 359 (89,8
procent) volledig aan alle principe en dit gold ook, min of meer, voor
doornede naar cure en care en naar grootte (zie de tael). De
verdeling van de elangrijkte ‘mier’ wa: 18 x op principe 7
(ontwikkeling), 14 x op principe 3 (elangheenden) en 10 x op
principe 4 (governance). nkele intellingen erkenden op meerdere
fronten tegelijk ‘niet volledig nageleefd’. Al toelichting op de
verdere uitvoering van de principe werden genoemd:
zelforganiatie, cliëntenraden, tevredenheidonderzoek,
amenwerking in de keten, hantering van conflicten,
kwaliteitjaarverlagen, oft control, PDCA (Plan Do Check Act),
riicoeheering, accreditatie etcetera. Regelmatig werd gewezen op
vacature en peronele mutatie in etuur of toezicht, met al
gevolg extra en nieuwe dekundigheidontwikkeling.

Overige vragen
Verder werd geïnformeerd naar elangrijke geeurtenien zoal
fuieplannen, viie/trategie, organiatie, omzetgroei of inkrimping,
inveteringen, ICT-migratie. Ook naar kanen en riico’ en de
eheering ervan en naar financiële continuïteit en
duurzaamheideleid. Andere vragen gaan over algemene
voorwaarden, het etaan van een cliëntenraad en een
klachtenfunctionari (die er eigenlijk altijd zijn) en een commiie
van vertrouwenlieden.
Ook hier een zelfevaluatie met al uitkomt: ja of nee, plu eventuele
toelichting. Dominant zijn fuieplannen of amenwerking, de krappe
areidmarkt, druk op tarieven, peronele mutatie en de trend naar
minder etuurder (‘mede gezien de krimp afgelopen jaar’). Al
elangrijke geeurtenien werden om ook aanwijzingen van de
Inpectie of vercherpt toezicht gemeld.
Veel intellingen noemden ook dekundigheidevordering, ezoek
aan relevante ijeenkomten zoal die van de NVZD en NVTZ, en
accreditatie.

De cliënt taat meer dan ooit centraal en
het gaat om goede, ereikare en
etaalare zorg. Dit vanuit een duurzame
organiatie met diveriteit, trategiche
heroriëntatie, eleidijeenkomten en
overlegtructuren, locatieezoeken
etcetera. Dit alle in een open aanpreekcultuur en met
medezeggenchap. Naar uiten toe heeft takeholdermanagement
de aandacht en intern zijn een cliëntvolgende zelforganiatie,
zelfregulatie en flexiel werken ‘in’.
om worden concrete financiële doeltellingen genoemd voor
rendement en eigen vermogen door lagere peroneelkoten, minder
verzuim, PNIL (peroneel niet in loondient) en hogere productie.
Voor wat etreft ICT: divere migratie, capaciteitplanning en
rootering van peroneel, dahoard, domotica, CD en PD, Vvoorchrijfteem, e-health, ICT-roadmap, outourcing van ICT en
telefonie, uniforme informatietemen en migratie naar de cloud.
Zoal voorpelaar zijn er vele overeenkomten in de (oligate,
inwielare) eantwoording.
De cliënt taat meer
dan ooit centraal en
het gaat om goede,
ereikare en
etaalare zorg.

Continuïteit, duurzaamheid, vertrouwen
Aanzienlijke grotere verchillen werden aangetroffen ij de
eantwoording van vragen over de financiële continuïteit,
duurzaamheideleid en de vertrouwencommiie. Daarom
hierover meer.
In ondertaand overzicht de uitkomten van 400 intellingen op het
geied van de Code (core in hoeverre aan alle zeven principe werd
voldaan), FIN (financiële continuïteit), Groen (actief
duurzaamheideleid) en V cie (het etaan van een
vertrouwencommiie).
In de eerte kolommen het aantal onderzochte organiatie en de
gemiddelde omzet in miljoen euro, ook verijzonderd naar cure en
care en naar omzet (1-100 zijn de grootte organiatie etcetera).
In de laatte kolommen het gemiddeld aantal leden van de raad van
etuur RV en het aandeel vrouwelijk. Idem voor de raad van
toezicht RVT.

De financiële continuïteit
De vraag wa hier: “Zijn ij u in het afgelopen jaar, in het huidige jaar
en/of in het komende jaar riico’ voor uw financiële continuïteit aan
de orde, dan wel elangrijke trategiche riico’?”
Van alle organiatie werd dit door 76,5 procent ontkennend
eantwoord (opmerkelijk hoog, dit ‘geen proleem’). In cure en ij
grotere intellingen ligt dit nog wat hoger. Liquiditeit, olvailiteit,
DCR, ITDATA en turing op peroneelkoten worden opgevoerd
al elangrijke maattaven.
om een toelichting waarin chaalvergroting, meerjarige afpraken
met financier, etere enutting van de edcapaciteit, maar ook
riico’ ij aanetedingen, hoog verzuim en vele vacature aan od
komen.
nkele intellingen durfden te tellen: “Over on hoeft niemand zich
zorgen te maken”, “Huidige tarifering en invulling peronele koten
geven geen aanleiding tot verhoogde riico’” en “Gewoon goed”.

Meermalig werd hierij ook verwezen naar de elangrijke rol van de
externe accountant:
“Toenemende externe verantwoordingeien dwingt ook de externe
accountant tot het aancherpen van controle eien, met name t.a.v. de
zichtaarheid en aantoonaarheid van het voldoen aan de compliance
vereiten, zoal o.a. productieverantwoording.”
“Goedkeurende verklaring van de externe accountant inzake
continuïteit i echikaar.”
“De externe accountant rapporteert de definitieve evindingen van het
onderzoek naar de jaarrekening op hetzelfde moment in de Raad van
etuur en de Raad van Toezicht.”

Duurzaamheideleid
Ook op de vraag: “Voerde u in het verlagjaar een actief
duurzaamheideleid (energieewutzijn, duurzame inkoop)?” werd
zeer uiteenlopend gereageerd: nee of ja (om zonder toelichting, of
er werd alleen voltaan met “aanchaf zonnepanelen”) tot en met
opomming van talloze vooreelden, meetal technich van aard. Uit
de grote diveriteit aan antwoorden hieronder een compilatie met
wellicht nuttige uggetie, of al ‘anit check’:
Aardevingetendige ouw,
Van alle intellingen
afvalcheiding, authentieke en lokale
voerde driekwart
producten, etonkoeling, ioga,
naar eigen zeggen
continuïteit van de organiatie
een actief
(financieel), CO2-vermindering, digitaal
duurzaamheideleid.
werken en digitale doier, directe
inkoop ij oeren en tuinder, duurzaam inkoop- en
peroneeleleid, duurzame loop, ecologiche voetafdruk en choonmaakmiddelen, D (uropee nergie-fficienc Richtlijn)
wetgeving en energie audit, e-health, één leverancier (en korting),
elektriche auto’ of fieten en oplaadpunten, energieewutzijn,
energielael, fairtrade, FC-keurmerk, gavermindering, Green
Deal, groene troom, groeneheer, iolatie, HR (hoog rendement)intallatie, leaeeleid, LD-verlichting, MVO, meerjarig
onderhoudplan, milieuarometer, MPZ-certificatie,
multifunctional, nieuwouw met NG-eien, OV-chipkaart,
papierloo, peakhaving, ‘People, Planet, Profit’ (PPP), Pharmafilter,
platicvermindering, printerpark vervanging (waardoor minder
energie), follow-me en alleen zwart-wit printen, D+ uidie,
econd life, edum dakedekking, enoren voor verlichting, limme
meter, tadverwarming, ocial return, olar park, triple gelaagd
gla, vatgoedeoordeling, video-conferencen, voeding,
waterpaarder, windenergie, WKO-intallatie en zonnepanelen.
Veel voorkomend: Green Deal, LD-verlichting en zonnepanelen. n
éénmaal, nogal ijzonder: “r taan ijenkaten op onze groene
daken”.
Van alle intellingen voerde 76,5 procent naar eigen zeggen een
actief duurzaamheideleid. In cure en ij grotere intellingen ligt
dat wat hoger (zie de kolom ‘Groen’).
ij ‘geen eleid’ lazen we: “Andere uitdagingen vragen op dit
moment meer aandacht”, “Mit het kan amengaan met kwaliteit
van zorgverlening en al de financiële uinecae luitend i”, “We
treffen innen de financiële mogelijkheden energieeparende
maatregelen”, “Al gevolg van de kwetare financiële poitie wa er
weinig aandacht voor duurzaamheid” en “Uiteraard eteden we
aandacht aan duurzaam inkopen en energieewutzijn, maar het kan
altijd eter, vandaar het antwoord nee”.
Hoewel de percentage voor financiële continuïteit en duurzaamheid
terk overeenkomen, lijkt er op intellingniveau weinig verand.

Commiie van vertrouwenlieden
Deze commiie etaat vaker niet dan wel (gemiddeld 43,5 procent)
en kan worden echouwd al extra waarorg om vanuit een
onafhankelijke rol mitanden aan de kaak te tellen. Naat
meningverchillen tuen cliëntenraad en zorgaanieder wordt het
ook in verand geracht met een klokkenluiderregeling voor
ongewent gedrag en fraude, regelingen voor gechillen tuen Rv
en RvT, gechenken, onkotenvergoedingen, informatieprotocol en
goedkeuring, peroonlijke evoordeling en elangenvertrengeling
en enquêterecht. “Ieder i aanpreekaar op ongewent gedrag en
mitanden, al dan niet via een commiie van vertrouwenlieden.”

eturing en toezicht
en onderdeel van de governancecode i ook de amentelling van
Rv en RvT, met oeiende informatie over de functionarien en hun
nevenfunctie, man/vrouw etcetera.
In de laatte vier kolommen taan erekeningen van het gemiddeld
aantal etuurder en toezichthouder en de diveriteit (het
percentage vrouwelijk). De uitkomten zijn doorgaan eter dan het
wettelijk treefcijfer van 30 procent in het edrijfleven. Opmerkelijk
i de etrekkelijk zware ezetting van zowel de Rv al RvT van
kleinere intellingen (1,46 repectievelijk 5,92). om zijn het de
naweeën van een fuie; de trend i van meer- naar minderkoppig.
Het treven naar een ‘evenwichtige verdeling’ lukte niet overal:
zeven organiatie kennen alleen mannelijke etuurder én
toezichthouder, maar er i ook een dozijn met alleen vrouwelijke
etuurder én met een meerderheid aan vrouwen (60 procent) al
toezichthouder.

Vrouwelijke voorzitter van de Rv en RvT
van de top 100 zorgintellingen
22 etuurder: Anita Art, Linda oot, Claudia
randenurg, Gertrude van den rink (ook zorgmanager
van het jaar 2018), Marja van Dieijen, Gita Gallé, Lid
Hartemink, Thea Heeren, Wilma de Jong, Marjolein ten
Kroode, Greet Prin, Ankie van Roum, Anja chouten,
Ria tegehui, Marjolein Tache, Pauline Terwijn, Mirjam
van’t Veld, Roxanne Vernimmen, ett van de Walle,
Marja Weijer, Relinde Weil, Carla van de Wiel.
15 toezichthouder: Nell Altenurg, Coa Anninga,
Cock Aquariu. Tineke ahlmann, Geri onhof, Gerda
erdman, Andrée van , Marianne Heereman, Corinca
Moolenurgh, Caroline Princen, Greet Prin, Mariëlle
Rompa, Jolande ap, Marjolein Vertappen, Ineke van der
Zande.
Hierij wordt aangetekend dat in 2018 van de 22
etuurder er ze in tranfer zijn: vier naar een andere
zorgintelling en twee naar een overheidintantie.

Hoe meer etuurder, toezichthouder en nevenfunctie, hoe groter
de kan op mogelijke elangenvertrengeling. De talrijke
nevenfunctie van zowel etuurder al toezichthouder vallen
allereert af te lezen uit de lidmaatchappen van - of andere
etrokkenheden met - elangrijke verenigingen en intantie, niet
zelden meervoudig.

Zo i er de NVZD (eroepvereniging voor etuurder in de zorg) en
de NVTZ (Nederlande Vereniging van Toezichthouder in Zorg en
Welzijn). De ActiZ i er voor zorgondernemer, NVZ voor
ziekenhuizen en er zijn rancheorganiatie voor geetelijke
gezondheid (GGZ Nederland), gehandicaptenzorg (VGN), revalidatie
etcetera. Vilan i een kennicentrum voor langdurige zorg en
ZonMw een financieringorganiatie van innovatie en onderzoek in
de gezondheidzorg. Nictiz i het Nationaal ICT Intituut in de Zorg
en expertiecentrum voor e-health. NIAZ i het Nederland Intituut
voor Accreditatie in de Zorg. De Raad voor Volkgezondheid en
amenleving (RV) i een onafhankelijk advieorgaan voor de
regering. r zijn divere andere verenigingen zoal voor werkgever,
wetenchapper, pecialiten of eroepen, amenwerkingveranden
met hogecholen en univeriteiten, geruikerorganiatie,
redactieraden, regionale zorgnetwerken, ketenpartner etcetera.
Uit het ‘turven’ (doorzoeken van 400
verlagen op organiatie,
functionarien en nevenfunctie) lijkt
een terke etrokkenheid van
woningcorporatie, de rechtelijke macht,
hogecholen (en oortgelijk) en de
financiële ector. De PvdA coort het
hoogt op de ‘politieke hitlijt’.
urgemeeter zijn populair, daarna gemeenteraadleden, leden van
erte en Tweede kamer, Provinciale taten en Raad van tate. De
leden van de Rv en RvT kennen elkaar ook van kerkelijke
gemeenchappen, ‘goede doelen’, welzijnorganiatie, erviceclu,
recreatieve gelegenheden etcetera.
Hoe meer
etuurder,
toezichthouder en
nevenfunctie, hoe
groter de kan op
elangenvertrengeling.

Op corporate niveau van zorgintellingen i de invloed vanuit
het edrijfleven heel eperkt, zoal leek uit een vergelijking met de
top 500 edrijven (afgezien van financiële intellingen en
woningcorporatie). Opmerkelijk i ook dat informatietechnologie (en
oortgelijk) op oardlevel nauwelijk ‘coort’, terwijl aan de inzet van
moderne ICT in de areidintenieve zorgmarkt wel een leutelrol
wordt toegekend.

Accountantorganiatie zijn eveneen matig vertegenwoordigd. We
telden 8 x Deloitte, 6 x KPMG, 3 x DO en Flnth, 2 x Countu, De
Jong & Laan, PwC en Vertegen en 1 x enkele andere kantoren.

‘Old o’
Het netwerk van etuurder en toezichthouder i even omvangrijk
en fijnmazig al eloten: mutatie vinden ijna altijd vanuit de
gevetigde orde plaat. Aan de intandhouding van het etaande
relatienetwerk wordt groot elang gehecht. Dit wordt mede gevoed
door werving- en electieureau die ij vacature kenni en ervaring
vanuit een etuurlijke of toezichthoudende carrière in de zorgmarkt
vooroptellen.
Vermeldenwaardig in het mannenolwerk i een lijtje van
vrouwelijke voorzitter van de Rv en RvT van de top 100
zorgintellingen. Zie het kader voor de namen.
Leden van de raad van toezicht uit de ‘marktconforme’ ector (zoal
klantgerichte, concurrerende dientverlener etcetera) zijn heel dun
gezaaid.

Kwaliteit verlaglegging
Afluitend nog iet over de kwaliteit van de wettelijk verplichte
verlaglegging (juite, volledige en tijdige informatie) waaruit werd
geput. Ook over 2017 valt hier ij divere intellingen wel wat op aan
te merken. De reactie van het CIG en de Inpectie i dat
zorgintellingen primair zelf verantwoordelijk zijn voor een
inhoudelijk correcte en tijdige jaarrapportage. De Inpectie duikt niet
diep de inhoud in.
We kennen geen etuurder of toezichthouder die wakker liggen
van nalatigheden en (om grove) fouten en de eventuele
handhaving ervan. Wellicht pat hier een aanvullende rol voor de
externe accountant? Het kan altijd eter en vaak moet dat ook.
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Kamervragen over rol accountant ij mitanden
Privazorg
Kamerlid lootweg (CDA) en Kerten (PvdA) heen kritiche vragen geteld aan de
miniter van VW en de taatecretari van Financiën over de rol van Grant
Thornton ij financiële mitanden rondom zorgorganiatie Privazorg. De NA heeft
inmiddel geproken met etrokken partijen en dringt aan op nader onderzoek. 
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Privétre vaak oorzaak van ziekteverzuim
Ruim ze op de tien werknemer (64 procent) die in de afgelopen vijf jaar vertek
lieten gaan op het werk, deed dat door prolemen in de privéfeer. 
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'Ziekenhuiomzet eter voorpelaar met data cience'
Door het inzetten van kuntmatige intelligentie en data-anale kunnen
ziekenhuzen hun omzet tijdig ijturen en accountant hun controle vereteren. 
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'Zorgprofeional vrezen meer failliementen'

69 procent van de zorgprofeional denkt dat er in de komende jaren nog meer
Nederlande ziekenhuizen failliet zullen gaan. 
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'Twijfel over rechtmatigheid winten ij zorgedrijven'
Hoge winten ij zorgedrijven zijn mogelijk onrechtmatig tot tand gekomen. De
jaarrekeningen van de edrijven worden zelden gecontroleerd, waardoor
aandeelhouder miljoenen euro' zorggeld aan zichzelf kunnen uitkeren. 
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