
Geachte leden van de Raad van Bestuur, 

 

Het stafbestuur uit middels dit schrijven zijn zorgen over de wijze waarop de A. bestuurt wordt. Het 

Stafbestuur moet kunnen vertrouwen dat een Raad van Bestuur een visie heeft op de ontwikkelingen 

die van invloed zijn op de organisatie, die visie onderbouwt en voor en tijdens uitvoering volledig 

informeert, controleert en evalueert. Vanzelfsprekend is het Stafbestuur partner in ontwikkeling en 

implementatie maar de verantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur. 

Visie 

De belangrijkste ontwikkelingen voor Treant zijn: 

- Inkoop van zorg 

- Uitwerking van het regieraadrapport, locatieprofilering en ontwikkeling buitenpoli’s. 

- Integratie van vakgroepen met facilitering transitie vrije vestiging vs. dienstverband 

Voor wat betreft de inkoop geldt dat verzekeraars een lastige partij zijn waardoor het zeer lastig is 

voordelen te behalen. Herhaaldelijk wordt een harde opstelling gevraagd, ondanks toezeggingen zien 

we die lijn echter niet voortgezet en leveren we nog steeds voor miljoenen zorg die niet betaalt 

wordt. 

Voor de uitwerking/inrichting van de locatieprofilering is nu voor de derde keer een advies gegeven 

en voor de derde keer is er aangegeven dat de kosten voor de baten uit gaan. Uitwerking blijft echter 

nog steeds uit, waardoor personeel en stakeholders onrustig en onzeker worden en fusiewinst nog 

steeds niet verzilverd wordt. Met name gemotiveerd en gespecialiseerd personeel vertrekt en de 

medewerkerstevredenheid daalt. Weinigen zijn “trots op A.”. 

 

De fusie van vakgroepen blijft een weerbarstig onderdeel. Het Stafbestuur erkent dat onvoldoende 

voortgang hierop ook de staf is aan te rekenen. Voor wat betreft de transitie van vrije vestiging naar 

dienstverband, of vice versa, is echter wel degelijk een visie nodig vanuit de RvB, ondanks een grote 

hoeveelheid input zien we hier niets van terug. Groepen die willen fuseren wachten al meer dan een 

jaar op een voorstel. Gezien het intensief toezicht IGZ een onacceptabele situatie. 

 

Informeren, controleren en evalueren 

Stuurinformatie is de basis van begroten en bijsturen. Deze ontbreekt echter al bij de ontwikkeling 

van plannen. Gewogen beslissingen zijn hierdoor niet goed te nemen en herhaaldelijk worden we 

geconfronteerd met plannen met grote besparingen als potentieel. Kritische vragen worden gevolgd 

door de belofte dat die informatie alsnog komt. 

Projecten worden echter alsnog opgestart met de nodige onrust tot gevolg, een grote hoeveelheid 

twijfels, feedback en uiteindelijk spoedoverleggen door het stagneren van het primair proces maakt 

dat het Stafbestuur aan de rem moet trekken, de beoogde besparing niet gehaald wordt en het 

verlies meegenomen moet worden naar de begroting van het jaar erop. Er is onvoldoende overzicht 

om projecten in elkaar te laten passen en op elkaar af te stemmen. 

 

Iedereen weet dat we moeten bezuinigen en iedereen wil meewerken, maar zonder goede 

informatie op welk niveau, bij welke groepen en op welke locaties opbrengsten kosten en 

ondersteuning is geenbeleid te maken. En de organisatie faalt in het genereren van die data. 

Verbeter acties op basis van IGZ, NIAZ en visitatie rapporten worden pas 5 voor twaalf opgevolgd en 

niet proactief. 

 



Vertrouwen 

Een Raad van Bestuur hoort in control te zijn. Een gedegen cijfermatige onderbouwing en overzicht 

bij het maken en monitoren van plannen. Het volgen van productie en kosten zodat we niet telkens 

met uren u en vijven voor twaalf geconfronteerd worden. Hierdoor komen we aan niets anders toe 

dan brandjes blussen en ontbreekt het aan focus waar we het voor doen: het leveren van goede, 

veilige en betaalbare zorg in de regio. Hierdoor ontstaat een gebrek aan vertrouwen, het vertrouwen 

dat dit bestuur het hoofd kan bieden aan de uitdagingen waar Treant voor staat. 

De inhoud van deze brief is reeds met u besproken door de stafvoorzitter. Het Stafbestuur maakt 

graag gebruik van uw aanbod dit onder externe begeleiding te bespreken. 


