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1 Profiel organisatie 
 

Voor u ligt het bestuursverslag 2020 van Thuiszorg Groot Limburg.  

 

1.1 Algemene identificatiegegevens 
 

Naam verslag leggende rechtspersoon Stichting Thuiszorg Groot Limburg 

Adres Duitsepoort 13 

Postcode  6221 VA 

Plaats  Maastricht 

Telefoonnummer 043-3472494 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 60415851 

E-mailadres info@thuiszorggrootlimburg.nl  

Internetpagina  www.thuiszorggrootlimburg.nl  

 

 

1.2 Structuur organisatie 
 

Thuiszorg Groot Limburg is in oktober 2011 opgericht als nevenvestiging van Thuiszorg Groot Gelre te 

Arnhem. De organisatie is operationeel sinds 2012 en verzelfstandigd tot Stichting Thuiszorg Groot 

Limburg in april 2014.  

Vanuit Stichting Thuiszorg Groot Limburg, hierna te noemen TGL, werd in 2020 alleen extramurale 

zorg geboden in de vorm van: 

 Verpleging en gespecialiseerde verpleging   

 Verzorging 

 Casemanagement dementie 

 Palliatieve zorg  

 Begeleiding individueel 

 Huishoudelijke zorg 

TGL wordt bestuurd door een Raad van bestuur. Het model ‘Raad van Bestuur met Raad van 

Toezicht’ is statutair vastgelegd.  

De medezeggenschap van zowel cliënten als medewerkers is centraal geregeld. Er is een cliëntenraad 

en Ondernemingsraad ingesteld. De Raad van Bestuur overlegt 6 maal per jaar met de cliëntenraad. 

In 2020 is twee maal overleg geweest tussen de Ondernemingsraad en Raad van Bestuur. De 

ondernemingsraad is sinds 2020 operationeel.  

 

 

Organen van TGL: 

mailto:info@thuiszorggrootlimburg.nl
http://www.thuiszorggrootlimburg.nl/
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- Raad van Bestuur (RvB) 

- Raad van Toezicht (RvT) 

- Clientenraad (CR) 

- Ondernemingsraad (OR) 

 

1.3 Kerngegevens 
 

1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 
 

De kernactiviteit van TGL is het bieden van verpleging, verzorging, begeleiding individueel en 

huishoudelijke zorg aan extramuraal (thuiswonende) cliënten op grond van de Zorgverzekeringswet, 

Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een getalsmatige weergave van de 

kernactiviteiten wordt in onderstaande tabel getoond. 

Kerngegevens Aantal/ bedrag  

Cliënten / productie / capaciteit  

Aantal cliënten totaal 31-12-2020 423 

- ZVW 230 

- WLZ 67 

- WMO 126 

Aantal uren productie in 2020 88672,23 

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst op 31-12-2020 61 

Aantal FTE in loondienst op 31-12-2020 38,58 

Aantal zzp’ers actief in 2020 98 

Aantal FTE ingezet met zzp’ers in 2020 27,47 

Bedrijfsopbrengsten   

Totale bedrijfsopbrengsten in 2020 €4.665.301,- 

- ZVW €2.682.594,- 

- WLZ €1.077.222,- 

- WMO €612.660,- 

- overig €292.825,- 

 

 

1.3.2 Werkgebieden 
 

Het werkgebied van TGL is gelegen in de regio Maastricht en omliggende woonkernen.   
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1.4 Samenwerkingsrelaties 
Aangezien TGL een zorginstelling is, heeft zij te maken met een aantal instanties die ofwel regionaal, 

ofwel landelijk de uitvoering van relevante Wet- en regelgeving ondersteunen of op de juiste 

toepassing daarvan toezien:  

 CZ Zorgkantoor 

 Zorgverzekeraars 

 Gemeente Maastricht 

 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

 Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

Voor genoemde instellingen is een gezonde bedrijfsvoering van groot belang. TGL heeft 

overeenkomsten afgesloten met bovengenoemde financierders en heeft op basis daarvan afspraken 

gemaakt voor levering van zorg.  

TGL hecht grote waarde aan samenwerking met collega-instellingen en gaat er daarbij van uit dat het 

kennen en benutten van elkaars mogelijkheden de bewoners binnen de werkgebieden ten goede kan 

komen. TGL onderhoudt goede betrekkingen met oa. Envida, Sevagram (voorheen Mosae 

Zorggroep), Elis Thuiszorg, Blinkers (voorheen Privazorg).  

TGL participeert in  

 Regionaal netwerk Palliatieve zorg 

 Dagelijks bestuur keten Hulp bij dementie 

 Overlegvormen binnen huisartspraktijken 

Tevens onderhoudt TGL goede contacten met andere (verwijzende) organen zoals Transferbureau 

MUMC, Lionarons en ZIO.  

 

Het algemene doel van participatie in bovenstaande netwerken is het komen tot een gezamenlijke, 

onderling afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorgverlening in het belang van de thuiswonende 

cliënt.  

 

2 Bestuur Toezicht en Medezeggenschap 

 

2.1 Normen voor goed bestuur 
 

TGL hanteert de principes van de Governancecode 2017. Medewerkers en cliënten hebben toegang 

tot een vertrouwenspersoon. Er is een klokkenluidersregeling ingesteld.  

2.2 Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur 
 

Naam Functie 

De heer S.W. Dolmans Voorzitter 
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De RvT heeft Stichting Thuiszorg Groot Limburg ingedeeld in klasse 1 in de Regeling zorg- en 

welzijnssector binnen de WNT. Het bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de RvB van € 111.000,- 

wordt niet overschreden.   

De heer Dolmans heeft geen nevenfuncties vervuld. 

De heer Dolmans heeft geen geschenken of uitnodigingen aangenomen. 

In de WNT-verantwoording in de jaarrekening 2020 is een volledige weergave van de bezoldiging van 

de RvB opgenomen.  

De afspraken tussen de RvB en de RvT zijn neergelegd in het ‘Reglement Raad van Bestuur.’ Daarin is 

tevens de relatie van de RvB met de OR, de CR, de vrijwilligers en andere belanghebbenden 

opgenomen. De afspraken en functie van de RvT zijn vastgelegd in het ‘Reglement Raad van 

Toezicht.’  

 

2.3 Samenstelling en bezoldiging Raad van Toezicht 
 

De RvT bestond in 2020 uit 4 leden. De samenstelling was als volgt: 

Naam  Functie in RvT Nevenfunctie(s) 

Dhr A. Kara Voorzitter Advocaat 

Dhr. T. Peters Secretaris Projectmanager Ketenzorg 

Mw. A. van der Burg Lid Consultant management en governance 

Dhr. M. Kin Lid Financial controller  

 

De RvT heeft Stichting Thuiszorg Groot Limburg ingedeeld in klasse 1 in de Regeling zorg- en 

welzijnssector binnen de WNT. Het bijbehorend bezoldigingsmaximum van €16.650 voor de 

voorzitter,- en €11.100 voor de leden van de RvT worden niet overschreden.   

 

Rooster van aftreden 

Naam  Functie in RvT Benoemd per Einde 1e termijn Einde 2e termijn 

Dhr A. Kara Voorzitter 1-4-2014 1-4-2018 1-10-2021 

Dhr. T.Peters Secretaris 1-4-2017 1-4-2021 1-4-2025 

Mw. A. van der Burg Lid 1-6-2018 1-6-2022 1-6-2026 

Dhr. M. Kin Lid 1-4-2014 1-4-2018 1-4-2022 

 

 

2.4 Principes Governancecode Zorg 2017 
 

De taakverdeling, verantwoordelijkheden, communicatie en rolverdeling van RvB en RvT zijn 

vastgelegd in de verschillende reglementen, waarin ook de handelswijze bij conflictsituaties is 

opgenomen. De noodzakelijke wijziging van de statuten is eind 2018 doorgevoerd.  
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2.4.1 Principe 1 Maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie 

 
Het bieden van goede en verantwoorde zorg staat centraal. TGL heeft in de afgelopen jaren bewezen 

aan deze principes te voldoen mede gezien door de goede beoordelingen op Zorgkaart Nederland en 

de jaarlijkse cliënttevredenheidsmeting uitgevoerd door een extern onafhankelijk meetbureau. TGL 

ontving in 2020 van Patientenfederatie Nederland een award voor het behoren tot de 10 best 

gewaarde thuiszorginstellingen van Nederland.  

Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijkse intern en extern getoetst aan de geldende HKZ-

normen. TGL is in het bezit van het HKZ-keurmerk. Het werken volgens de wensen en behoeften van 

cliënten is opgenomen in de visie en kernwaarden van de organisatie. Door het leveren van 

kwalitatief goede zorg, die toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar is, draagt TGL bij aan de publieke 

belangen van de gezondheidszorg.  

 

2.4.2 Principe 2 Waarden en normen 
 

De RvB en RvT hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van TGL. De 

organisatie is altijd op zoek naar mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Iedere zorgvraag is uniek 

en sterk afhankelijk van de situatie van betrokkene en zijn / haar netwerk. Afstemming tussen 

wensen en mogelijkheden vind keer op keer plaats.  

Het dagelijks zorg verlenen vraagt veel van medewerkers, het management, de front office en van de 

faciliteiten en systemen waarmee dit plaatsvindt.  

Voor een goede zorgverlening is een goed opgeleide en tevreden medewerker van essentieel belang. 

Opleiden hebben wij bij TGL hoog in het vaandel. Wij stimuleren medewerkers om hun capaciteiten 

ten volle in te zetten en ondersteunen hen hierin met gerichte opleidingen.  

Inspraak vanuit de daarvoor bedoelde organen helpt de organisatie in het varen van de juiste koers. 

Dit betekent dat de Raden zo vroeg mogelijk geïnformeerd worden over zaken die aanstaande zijn en 

niet te wachten op de formele inspraakmomenten. Daarmee blijven zij betrokken bij het beleid en de 

ontwikkelingen en kunnen ook ‘informele’ adviezen al in de besluitvorming worden meegenomen.  

TGL heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon. De klokkenluidersregeling is binnen de 

organisatie van toepassing en via de website voor iedere medewerker beschikbaar. Binnen de 

reglementen voor Bestuur en Toezicht zijn regelingen opgenomen om belangenverstrengeling te 

voorkomen.  

 

2.4.3 Principe 3 Randvoorwaarden en waarborgen voor invloed van belanghebbenden 
 

De medezeggenschap van zowel cliënten als medewerkers is centraal geregeld. Er is een CR en sinds 

2020 OR ingesteld. De RvB overlegt 6 maal per jaar met beide organen. Eén keer per jaar overlegt de 

RvT met de CR en twee keer per jaar met de OR.  

Middels een stakeholdersanalyse heeft TGL in beeld wie de belanghebbenden zijn die aan TGL zijn 

verbonden.  
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Verantwoording over de realisatie van doelstellingen en het gevoerde beleid tav belanghebbenden 

wordt gedaan middels oa. kwartaalrapportages, jaarverantwoording, uitvraag van financierders, 

kwaliteitstoetsingen tav HKZ-certificaat en bezoek van IGJ.  

 

2.4.4 Principe 4 Invulling naleving Governancecode Zorg 2017 
 

De taakverdeling, verantwoordelijkheden, communicatie en rolverdeling van RvB en RvT zijn 

vastgelegd de statuten en de verschillende reglementen, waarin ook de handelswijze bij 

conflictsituaties is opgenomen.  

 

2.4.5 Principe 5 Besturing gericht op maatschappelijke doelstelling  
 

Thuiszorg Groot Limburg is een Stichting. Het bestuur is statutair bij de RvB belegd en het toezicht 

wordt uitgeoefend door de RvT. De RvT is belast met het integrale toezicht op het beleid, de 

algemene gang van zaken in de organisatie en staat de RvB terzijde. De RvT is tevens werkgever van 

de RvB. De taken en bevoegdheden van de RvT zijn nader gespecificeerd in het Reglement van de 

RvT. TGL hanteert de Governancecode 2017. De uitgangspunten zijn verankerd in de statuten van de 

Stichting.  

De RvB draagt zorg voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen. TGL 

werkt met een meerjarenbeleid. Daarin is het lange termijnbeleid vertaald naar doelen die op ‘korte’ 

termijn gerealiseerd moeten worden. Voorafgaand aan de jaarplancyclus stelt de RvB een 

directiebeoordeling (managementreview) op  aangaande het kwaliteitssysteem en de vorderingen 

van het jaarplan. Elk kwartaal maakt het MT een verslag over de ontwikkelingen van het jaarplan, de 

Q-rapportage.  

De controller, voert samen met de RvB risico analyses uit.  

Afspraken tussen de RvB en RvT inzake onderlinge informatievoorziening zijn vastgelegd in het 

Informatieprotocol.  

 

2.4.6 Principe 6 Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling 
 

De Rvt is in het verslagjaar 6 keer voor een formeel overleg met de RvB bijeengekomen. Wegens 

Covid19 vond dit met name digitaal plaats. De RvT had 6 maal een overleg in het bijzijn van de RvB. 

Daarnaast heeft de voorzitter van de RvT meerdere malen informeel overleg gehad met de RvB.  

Belangrijke aandachtspunten van de RvT in 2020 waren: 

 Toezicht houden op de interne ontwikkelingen mbt Covid 19 

 Toezicht houden op vorderingen in strategie en visie ontwikkeling 

 Toezicht houden op de financiële ontwikkelingen 

 Naleving en uitvoering van de wettelijke regelingen zoals de Zorgbrede Governancecode 

 Overleg met inspraakorganen OR en CR over ontwikkelingen en voortgang 
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Informatiebronnen 

De RvB heeft de RvT steeds geïnformeerd over de gang van zaken en bedrijfsvoering binnen de 

organisatie. Gedurende het jaar zijn de schriftelijke rapportages zoals de Q-rapportages, cliënt 

tevredenheidsonderzoek, auditresultaten vrij uitvoerig geweest en is ook een goed inzicht ontstaan 

in de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering.  

Overleg met stakeholders 

De RvT heeft in 2020 eenmaal overleg gevoerd met de CR en eenmaal met de OR.  

Externe accountant 

De accountant wordt door de RvT benoemd. De accountant is aanwezig geweest in de vergadering 

van de RvT waarin goedkeuring aan de jaarrekening 2020 door de RvT is verleend. De RvT heeft ‘A & 

D Accountants’ opnieuw als accountant aangewezen voor de controle op de jaarstukken. 

Evaluatie functioneren RvT 

De Rvt heeft ook in 2020  eenmaal zonder aanwezigheid van de RvB vergaderd. Tijdens deze 

vergaderingen is de onderlinge  samenwerking tussen en de effectiviteit van de leden van de RvT 

besproken.  

Toezichtvisie 

De RvT ziet zich als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent. De RvT sluit in zijn 

toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De Rvt baseert zijn toezicht op de 

Zorgbrede Governancecode.  

Kerntaken en kernwaarden RvT 

 De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie door de RvB en 

op de algemene zaken in de organisatie, nader uitgewerkt in de statuten 

 De RvT ziet erop toe dat de besturing zich richt op het realiseren van de doelstellingen van 

TGL mede vanuit wettelijke bepalingen; de verwachtingen vanuit cliënten en medewerkers; 

eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners; opvattingen over 

kwaliteit van werkuitvoering, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.  

 De RvT heeft in zijn toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de 

organisatie 

 De RvT neemt besluiten volgens het statutair bepaalde 

 De RvT vervult de werkgeversrol naar de bestuurder en beoordeelt zijn functioneren jaarlijks. 

De beoordeling is mede gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en de opdracht van 

de organisatie 

 De RvT vervult de rollen van klankbord en adviseur voor de bestuurder onder meer door: 

o Een reactie te geven op rapportages, voorstellen, ideeën en vragen van de 

bestuurder 

o De bestuurder te wijzen op lacunes met betrekking tot besturen, werkuitvoering en 

maatschappelijke positionering van de organisatie 

o Suggesties te doen voor het tegemoet treden van de bestuurder van de lacunes 

o Intern en externe ontwikkelingen te signaleren naar de bestuurder 

o In voorkomende gevallen de bestuurder bij te staan in de uitvoering van zijn taken 

 De RvT voert zijn taken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van 

onderling vertrouwen en vertrouwen naar de bestuurder 

 De RvT onderwerpt zijn eigen functioneren aan kritische reflectie. Tenminste eenmaal per 

jaar evalueert de RvT zijn functioneren buiten de aanwezigheid van de RvB.  
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 De RvT draagt zorg voor eigen scholing en ontwikkeling 

Vergaderingen en agenda 

de RvT vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van de toezichttaken met een minimum van 

vier maal per jaar. Op basis van de jaarplanning wordt een agenda samengesteld.  

Verantwoording 

De RvT stelt jaarlijks een verslag op van de werkzaamheden. In het reglement zijn een aantal zaken 

nader uitgewerkt zoals ten aanzien van bevoegdheden, informatievoorziening, samenstelling, rooster 

van aftreden en het voorkomen van belangenverstrengeling.  

 

2.4.7 Principe 7 Permanente ontwikkeling professionaliteit en deskundigheid  
 

De RvT draagt zorg voor eigen scholing en ontwikkeling. Een van de leden is in haar 

nevenwerkzaamheden consultant op het gebied van Governance en heeft alle relevante kennis in 

huis.  

 

2.5 Jaarverslag cliëntenraad 
 

In 2020 kwam de cliëntenraad 6 maal bijeen. Aan het begin van iedere bijeenkomst sloot de 

bestuurder of kwaliteitsfunctionaris aan waarbij de CR werd voorzien van actuele informatie en 

trends binnen de organisatie. De cliëntenraad bestaat uit 5 leden. De CR heeft opnieuw kennis 

gemaakt met de RvT. Tijdens deze kennismaking zijn de belangrijke ontwikkelingen besproken. Vanaf 

oktober 2020 wordt gewerkt met vaste agendapunten die zorgen voor een jaarstructuur.  

Het onderwerp Covid-19 kwam iedere vergadering ter sprake. Duidelijk werd dat het lastig is beleid 

te bepalen vanwege de snelle veranderingen in nationale adviezen en richtlijnen en de 

uitzonderingen die gemaakt werden voor zorgverleners buiten het ziekenhuis. Ondanks dat zag de CR 

dat de cliënten en medewerkers tijdig werden voorzien van de nieuwe werkafspraken rondom Covid-

19.  

Andere punten die de nodige aandacht vroegen van de CR zijn onder andere: 

 Uitkomsten kwartaalrapportages 

 Directiebeoordeling en jaarrekening 

 PREM cliënttevredenheidsmeting 

 Cliëntenmiddag (alternatief) 

 Wijzigingen WMCZ 2018; aanpassen medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement 

 Deelname externe audit (3 leden) 

 Evaluatielijsten interne cliëntevaluaties  

 LOC lidmaatschap en deelname bijeenkomsten 

 Telefonisch contact met OR (sinds zomer 2020) 

In 2020 heeft de CR een dag meegelopen met een wijkverpleegkundige om meer inzicht te krijgen in 

hoe de organisatie van cliëntenzorg gerealiseerd wordt.  
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2.6 Jaarverslag ondernemingsraad 
 

De ondernemingsraad is opgericht op 17-2-2020 en beschikt over een reglement en huishoudelijk 

reglement. De samenstelling van de Ondernemingsraad is per 17-2-2020 als volgt: 

Naam Functie 

Solange Dupont Voorzitter 

Anja Vanhees Plaatsvervangend voorzitter 

Hilly Jetten Lid 

Aisha Winkelmolen Lid 

Daisy Consten Lid (getopt op 30-6-2020) 

 

De OR vergadert 4 maal per jaar. De OR heeft eenmaal overleg gevoerd met de bestuurder. Ook met 

de RvT heeft de OR eenmaal overleg gevoerd. In deze overleggen is de gang van zaken besproken en 

de standpunten die de OR, RvT en CR ter zake innemen.   

In 2020 behandelde de OR de volgende onderwerpen: 

 Opstarten OR incl opzetten en aanpassen van reglement en huishoudelijk reglement 

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 

De OR heeft samen met de bestuurder een scholing gevolgd via Acdemy4OR zodat men op de hoogte 

is van de werkwijze en relevante wet- en regelgeving. Duidelijk werd wat men van elkaar verwacht 

en hoe de OR te werk gaat. De notulen van vergaderingen zullen digitaal beschikbaar worden zodra 

intranet is gerealiseerd. Over 2021 zal een eerste jaarverslag worden gemaakt.  

 

 

3 Algemeen beleid 
 

3.1 Missie – visie – kernwaarden  
 

De missie, visie en kernwaarden zijn als volgt:  

MISSIE (Waar staat Stichting Thuiszorg Groot Limburg voor) 

Stichting Thuiszorg Groot Limburg (STGL) zorgt ervoor dat mensen thuis kunnen blijven 

wonen middels een passend pakket aan zorg en/of ondersteuning. Wij zetten de 

beschikbare middelen efficiënt in waarbij cliënten tevreden zijn en kwaliteit van leven wordt 

gewaarborgd. Wij spelen snel en flexibel in op vragen van cliënten en zoeken daarbij altijd 

naar passende oplossingen waar dat het beste past samen met anderen. 

Wij zijn voor de professionele zorgverlener een organisatie waar men effectief en efficiënt 

met behoud van eigenstandigheid en zonder organisatorische beslommeringen zorg en 

ondersteuning kan bieden. 
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VISIE (Waar gaat Stichting Thuiszorg Groot Limburg voor) 

STGL wil op een duurzame manier ervoor zorgdragen dat kwetsbare burgers thuis in maar 

vooral ook met hun buurt kunnen blijven wonen. Dat betekent dat het organiseren en waar 

nodig coördineren van de informele zorg een belangrijk aspect is waar STGL aandacht voor 

heeft en actie in onderneemt. Uitgangspunt is hierbij de vraag aan ondersteuning,  zorg 

en/of dienstverlening vanuit het individu. 

Waar dat nodig is om bovenstaande te realiseren zal STGL actief participeren in ketenzorg en 

in zorg en welzijnsnetwerken.  Het zal daarbij goede contacten met huisartsen – paramedici 

– andere zorg en welzijnsaanbieders onderhouden. 

Medewerkers en zorgverleners van Stichting Thuiszorg Groot Limburg zijn pas tevreden als 

de cliënt tevreden is. 

Daar waar wij niet de passende zorg en ondersteuning kunnen bieden zullen we er altijd 

voor zorgen dat de cliënt een passend advies krijgt waar hij/zij wel de passende zorg en 

ondersteuning kan krijgen. De wens van de cliënt staat bij ons voorop! 

 

KERNWAARDEN - STGL levert waarde gedreven zorg!  

 BETROKKEN We weten wat onze cliënt wil en kan en sluiten hierbij aan 

Goede communicatie middelen met cliënten zoals ECD – CARENZORGT- Medicatie app – 

volgen van rapportages - waardoor direct op situaties wordt ingespeeld en actie wordt 

ondernomen 

 BETROUWBAAR We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen 

Korte lijnen, adequate communicatie, actueel ECD, afspraken worden nagekomen, 

realistische doelstellingen en evaluaties hiervan 

 CONCREET We richten ons alleen op datgene wat ertoe doet 

Geen uitgebreide procedures en protocollen – zorgverlening doelmatig inzetten gebaseerd 

op zelfredzaamheid/positieve gezondheid 

 AUTENTHIEK We zijn eerlijk en staan met beide benen op de grond 

Platte organisatiestructuur, kleine teams, hoge cliënt en medewerker tevredenheid, alleen 

het beste is goed genoeg 

 

4.2 Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen verslagjaar 2020 
 

Thuiszorg Groot Limburg heeft voorafgaande aan het verslagjaar een aantal doelen gesteld die ieder 

kwartaal gemonitord zijn door het MT.  
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Covid-19 heeft geleid tot een hoger ziekteverzuimpercentage. Zorgverleners met klachten konden 

kortdurend niet worden ingezet. Ook het aantal langdurig zieken is gestegen.  

Een gevolg hiervan is dat het op te starten zorgteam Valkenburg niet gerealiseerd kon worden. 

Allereerst moest worden gewerkt aan de nieuwe stabiliteit van de zorgteams in Maastricht. 

Ook het specialiseren op het gebied van palliatieve zorg heeft wegens Covid-19 vertraging 

opgelopen. Geplande leergangen bij HS Zuyd werden uitgesteld. In 2021 zal hiermee worden gestart. 

Ondanks Covid-19 blijkt dat cliënten de zorg- en dienstverlening goed waarderen. TGL heeft een 

award ontvangen van Patiënten Federatie Nederland waarmee TGL behoort tot de tien best 

gewaardeerde thuiszorginstellingen van Nederland.  

Gaandeweg het verslagjaar is gebleken dat er opnieuw behoefte was aan een zorgmanager. In 

september is deze aangesteld. De insteek is veel energie steken in het optimaliseren van de 

wijkverpleegkundigen in hun functie.  

In het derde kwartaal van 2020 is TGL overgestapt van Cees-online naar AFAS HR-systeem.  

De ondernemingsraad is opgericht. De OR heeft een scholing gevolgd waarna duidelijk werd wat de 

taken, rollen en verantwoordelijkheden zijn.  

Op het gebied van deskundigheidsbevordering hebben alle geplande scholingen plaatsgevonden. 

Zorgverleners hebben scholing gehad op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen – 

weerbaarheid en agressie – Ervarea scholing dementie. 

Volgend jaar zal het medewerkerstevredenheidsonderzoek weer plaatsvinden.  

 

3.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 
 

TGL vindt het van belang dat cliënten hun zelfstandigheid zo lang mogelijk kunnen behouden en dat 

ieder mens – samen met zijn omgeving – voor zichzelf kan zorgen. TGL kent geen wachtlijsten. Iedere 

client krijgt een wijkverpleegkundige toegewezen, zodat er samen wordt gekeken naar het best 

passende zorgaanbod.  

TGL biedt ondersteuning op het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding individueel, 

huishoudelijke zorg, casemanagement dementie en palliatieve zorg.  

Dat cliënten zich verzekerd weten van ondersteuning in hun eigen woonomgeving vormt een 

meerwaarde voor de samenleving. Een gevolg van de groei van de organisatie is dat TGL een steeds 

groetere werkgever is. Daarmee voorziet TGL in werk voor jongeren en zorg voor ouderen.  

 

3.4 Naleving gedragscodes 
 

TGL beschikt over een klachtenreglement en is aangesloten bij de Geschillencommissie (het 

Zorggeschil). Het klachtenreglement is opgesteld in overeenstemming met de WKKGZ en heeft 

instemming van de CR en OR. De functie externe klachtenfunctionaris is weggelegd bij Quasir.  

Een verkorte versie van de klachtenregeling is voor cliënten beschikbaar in het papieren 

cliëntendossier. Dit wordt aan iedere nieuwe cliënt uitgereikt. De volledige versie is te downloaden 
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via de website of op te vragen via kantoor. Cliënten kunnen hun klachten kwijt aan een van de 

medewerkers, de vertrouwenspersoon, de bestuurder of de klachtenfunctionaris. In 2020 is hiervan 

geen gebruik gemaakt. 

Om zicht te hebben op de klachten ‘van alle dag’ wordt er gewerkt met een verzamellijst. Eventuele 

klachten worden ieder kwartaal gemonitord. Ingezette verbeteracties worden teruggekoppeld in de 

teamoverleggen.  

  

3.5 Risicoparagraaf 
 

Risicomanagement maakt onderdeel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem van TGL. In 2020 

werden middels Prospectieve Risico Inventarisaties en Evaluaties uitgevoerd op onderstaande 

operationele processen: 

 Indicatiestellingen en evaluaties 

 Begeleiding leerlingen en stagiaires 

Verder kent TGL strategische risico’s en onzekerheden op het gebied van personeelsbeleid. Landelijk 

is er een groot tekort aan gediplomeerd personeel. Het risico bestaat dat TGL in de toekomst een 

tekort heeft aan voldoende arbeidskrachten om de toenemende zorgvraag te kunnen beantwoorden. 

In 2021 zal geïnvesteerd worden in: 

- werving d.m.v. boeien en binden 

- optimaliseren van faciliterende systemen  

 

3.6 Toekomstparagraaf 
 

Door de vergrijzing en het langer thuis wonen, is er meer behoefte aan (steeds zwaarder wordende)  

zorg. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het een grote uitdaging voldoende personeel te vinden.  

Ook liggen er kansen voor verbetering op de volgende onderdelen: 

 

 Leveren VPT & meer optimaal benutten subsidiemogelijkheden: Dit staat al langer op de 

wensenlijst. Middels het aanstellen van de coördinator Innovatie en Samenwerking (CIS) zal 

deze wens wellicht werkelijkheid worden.  

 Samenwerking; intensiveren met regionale aanbieders 

 Communicatie en administratie; AFAS verder implementeren 

 Strategische personeelsplanning; effectief sturen op optimale bezetting (waar gaan we 

naartoe als organisatie? Gaan we andere producten leveren? Blijft onze doelgroep hetzelfde? 

Wat vraagt dit van medewerkers en leidinggevenden?) 

 Investeren in deskundigheden en specialisaties; specialisaties wijkvp (palliatief – dementie – 

VP handelingen) 

 Aantrekkelijke werkgever/opdrachtgever blijven; actiepunten MTO aanpakken, contacten 

positief onderhouden, faciliteren, jaargesprekken voeren 
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 Gebruik maken van de Zorgmonitor waardoor: betere bewaking bedrijfsprocessen 

waaronder bijvoorbeeld doelmatigheid en ziekteverzuim 

 Goede monitoring en afstemming zorginkoop + werken naar pluscontracten; vanwege 

toenemende zorgvraag en krimpende budgetten bestaat het risico op financieel gebied. CIS 

zal ondersteunen bij het verkrijgen van pluscontracten 
 

4 Bedrijfsvoering 
 

Kwaliteit 

Thuiszorg Groot Limburg heeft de ambitie om een kwalitatief goede zorgaanbieder te zijn. Kwaliteit is 

daarbij omschreven als de mate waarin Thuiszorg Groot Limburg erin slaagt haar doelen naar 

tevredenheid van cliënten, medewerkers, financiers en andere belanghebbenden te bereiken. 

De ambitie wordt ondersteund door het gevoerde kwaliteitsbeleid. Het doel van dit beleid is om op 

een systematische en cyclische wijze de kwaliteit van onze werkzaamheden te bepalen, te bewaken 

en waar nodig te verbeteren. Thuiszorg Groot Limburg is doorlopend in het bezit een HKZ certificaat. 

 

P&O 

Thuiszorg Groot Limburg wil een aantrekkelijke en uitdagende werkgever zijn en blijven. Thuiszorg 

Groot Limburghecht daarom veel waarde aan het feit dat zij is erkend als leerbedrijf. In 2020 heeft 

Thuiszorg Groot Limburg de start gemaakt met AFAS. Hierdoor zijn HR processen geautomatiseerd en 

verbeterd en krijgen de medewerkers beter inzicht in hun dossier. Tevens is de wijze van indienen 

declaraties en het afhandelen van ziekmeldingen hiermee gedigitaliseerd. 

 

Financien 

Thuiszorg Groot Limburg streeft naar een grote mate van transparantie. Om deze doelstelling waar te 

maken spelen kernbegrippen als goed inzicht in de bedrijfsvoering en verantwoording een 

belangrijke rol. Dit vraagt om een adequate administratieve organisatie en interne controle. Ook in 

2020 is daar de nodige aandacht aan besteed door het optimaliseren van processen binnen het ECD 

en het starten met AFAS Profit. 

De planning- en control cyclus wordt vormgegeven door het periodiek verstrekken van management- 

en financiële informatie, waarbij de begroting de grondslag vormt. Ieder kwartaal worden volledige 

financiële rapportages versterkt, waarin een indruk wordt gegeven van de gehele exploitatie. Ook 

worden in deze rapportages de doelen binnen het jaarplan geëvalueerd en gemonitord op de 

realisatie hiervan. 

 

5 Financieel beleid 
 

Het waarborgen van de continuïteit van Thuiszorg Groot Limburg in combinatie met beheersing van 

kosten zonder de kwaliteit van de zorg uit het oog te verliezen vergt continu de aandacht van de RvB. 
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De voorgaande jaren zijn allen winstgevend geweest echter in 2020 is een verlies behaald. Dit is in de 

hoofdoorzaak veroorzaakt door het achterblijven van financieringen binnen de ZVW alsmede het 

uitstromen van cliënten binnen de WLZ tijdens de COVID pandemie. 

 

Rentabiliteit, Liquiditeit en solvabiliteit 

Een vergelijking tussen de betreffende ratio’s van 2019 en 2020 geeft een beeld van de ontwikkeling 

van de financiële positie in 2020. 

 2019 2020 

Rentabiliteit 0,3 0,04 

Liquiditeit 3,3 1,9 

Solvabiliteit 0,7 0,5 

 

Wat betreft de verhouding eigen vermogen / totaal opbrengsten heeft Thuiszorg Groot Limburg de 

volgende overwegingen: 

 Thuiszorg Groot Limburg is een klein organisatie, waardoor een relatief hoger eigen 

vermogen nodig is om tegenvallers op te kunnen vangen; 

 De komende jaren zal geïnvesteerd moeten worden in het uitbreiden van personele 

bezetting; 

 Het is onze inschatting dat de financiering van de WLZ productie op termijn niet meer op 

basis van bevoorschotting zal plaatsvinden. Vergelijkbaar met de huidige situatie rondom de 

vergoeding van de WMO en ZVW productie zal dit achteraf o.b.v. declaratie betaald worden. 

Resultaatanalyse 

De totale opbrengsten over 2020 bedragen €4.665.301,- en zijn als volgt te benoemen 

 Primaire zorgprestaties   €4.372.476,- 

 Overige zorgprestaties   €40.814,- 

 Subsidies    €181.224,- 

Primaire zorgprestaties 

 ZVW      €2.682.591,- 

 WLZ     €1.077.222,- 

 WMO     612.660,- 

Overige zorgprestaties 

 PGB     €40.814,- 

Subsidies 

 Zorgbonus    €181.224,- 

De totale lasten over 2020 bedragen €4.758.722 en zijn als volgt te benoemen 

 Personeelskosten   €4.427041,- 

 Afschrijvingen    €9.782,- 

 Overige bedrijfskosten   €3121.899,- 
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Financiële positie 

 

De hoeveelheid liquide middelen nam in 2020 af met €84.716,- Hierdoor is de liquiditeitspositie licht 

verslechterd. De afnamen van de liquiditeit wordt veroorzaakt door een financieringstekort in de 

ZVW alsmede de misgelopen omzet tijdens COVID-19 tijd. 

 

6 Jaarverslag Raad van Toezicht 
 

 
 
Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht  
Thuiszorg Groot Limburg met een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan werkt volgens de 
principes van de Zorgbrede Governance Code 2010. De statuten en reglementen voor de Raad van 
Bestuur en Raad van Toezicht zijn afgestemd op deze code en dienen als leidraad voor bestuur en 
toezicht.  
 
Informatie en communicatie 
De Raad van Toezicht voert structureel bestuursoverleg. De (voorgenomen) besluiten van de Raad 
van Bestuur worden gecommuniceerd naar de medewerkers, de Cliëntenraad en de Raad van 
Toezicht. De informatieverstrekking van het bestuur aan de Raad van Toezicht richt zich vooral op het 
strategisch beleidsniveau en is gerelateerd aan de uiteindelijke doelen van Thuiszorg Groot Limburg. 
 

Overleg en inhoud overleg 

Covid-19 heeft een belangrijke invloed gehad op de TGL organisatie, haar medewerkers en de 

cliënten. De RvT is zeer erkentelijke en heeft veel waardering voor de onvermoeibare inzet van 

management en medewerkers in deze moeilijke en soms complexe periode. 

In 2020 heeft de Raad van Toezicht, al dan niet digitaal,  5 keer regulier voltallig overleg gevoerd en in 

aanwezigheid van de bestuurder. 

In 2020 heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht ook adhoc overleg gevoerd met de bestuurder 

over diverse onderwerpen. Waar aan de orde heeft de bestuurder bilateraal overleg gevoerd met de 

leden van de Raad van Toezicht op hun portefeuille aandachtsgebieden. De RvT heeft ook kennis 

gemaakt met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. 

Onderwerpen die in deze overleggen aan de orde waren en zijn besproken: 
- offerte accountant 
- visie meerjarenbeleidskader 
- liquidatie stichting Derdengelden 
- medezeggenschap binnen TGL (CR en OR) 
- ontwikkelings- en coachingstraject bestuurder 

- Covid-19 en gevolgen  (financiële, af- en opschalen zorg, ziekteverzuim medewerkers, plan van 

aanpak TGL 

- kwartaalcijfers 

- concept jaarrekening 2019 in aanwezigheid van de accountant 

- begroting  versus realisatie 

- zorgbrede governancecode  

- jaargesprek met bestuurder 

- rooster van aftreden Raad van Toezicht 

- jaarplan 2021  

- toezicht visie RvT 

- reglement conflicthantering RvB & RvT 
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- overproductie bij cliënten van CZ zorgkantoor 

- innovatieve ontwikkelingen TGL;   

 

Wijzigingen in samenstelling Raad van Toezicht 

er hebben geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht plaatsgevonden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


