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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Organisatie, bestuur en toezicht

2020 was het jaar van corona. Niet alleen was dit voor 
de medewerkers een enorme aanslag op hun vertrouwde 
manier van werken. Ook voor de raad van toezicht was het 
een nieuwe uitdaging. Want, ga je vanuit je verantwoorde-
lijkheid als toezichthoudend orgaan nadrukkelijk kijken naar 
het dagelijkse proces rond de crisisbeheersing of loop je 
de organisatie niet voor de voeten en geef je ze de ruimte 
om zelf hun weg te vinden? De raad van toezicht koos voor 
het laatste: we hebben ons niet of nauwelijks bemoeid 
met de wijze waarop de bestuurder, het management en 
medewerkers handen en voeten gaven aan het ‘dealen’ 
met corona op de werkvloer. Er was ook niet veel inbreng 
van ons nodig, bleek al gauw. We werden bijzonder goed 
geïnformeerd over de maatregelen en het verloop van de 
besmettingen. De organisatie heeft de nieuwe uitdagingen 
op een goede manier het hoofd geboden.
Covid-19 had natuurlijk ook gevolg voor de manier waarop 
we toezicht houden. De vergaderingen waren grotendeels 
via het scherm, met de bestuurder en - afhankelijk van het 
onderwerp - andere managers en deskundigen. De mee-
loopdagen in de praktijk zijn vervangen door belafspraken 
met medewerkers. Het ging anders dan eerder, maar er 
was voldoende gelegenheid om ons te informeren en te 
adviseren.
Mede door de goede reactie op covid-19 was er tijd en 
gelegenheid voor de strategische agenda van ZONL. De 
huidige strategie loopt tot en met 2020, dus er moet een 
nieuwe strategie komen. Door onze deelname aan de 
strategiedagen hebben we een goede indruk gekregen van 
de manier waarop de nieuwe strategie breed binnen ZONL 
wordt ontwikkeld.

Huisvesting vraagt veel aandacht: Het Erf op Urk, het 
Gezondheidscentrum en sinds kort ook de Golfslag in 
Emmeloord. Dat lijkt te gaan om bouwen met stenen, maar 
het raakt de organisatie in de volle breedte. De nieuwe 
huisvesting kan alleen worden betaald met een goede 
financiële exploitatie. En dat heeft weer te maken met de 
doelmatige zorg en een laag ziekteverzuim. Dus het gaat 

over de samenhang tussen stenen, euro’s, onze zorg en 
ons personeelsbeleid. De aandacht voor deze aspecten is in 
2020 gewoon doorgegaan.
Door de vergrijzing neemt het aantal zorgvragers toe, 
terwijl het aantal medewerkers in de zorg afneemt. Dat 
doet je beseffen dat de zorg anders moet. Samenwerking 
tussen partijen binnen en buiten de zorg is dan ook bittere 
noodzaak. Zorgpartijen, gemeenten, woningcorporaties en 
welzijnsorganisaties in de regio zijn zich daar ook terdege 
van bewust. Zij werken al intensief samen aan nieuwe 
oplossingen voor wonen, zorgen en samenleven. De raad 
van toezicht ziet dat ZONL een actieve bijdrage levert aan 
deze samenwerking. De corona-crisis heeft ons veel kan-
sen geboden om te laten zien dat ZONL wil samenwerken, 
bijvoorbeeld rond de covid-unit in Emmeloord.
Voor ZONL heeft corona hier en daar voor wat oponthoud 
gezorgd in de strategische agenda, maar er zijn ook diverse 
zaken versneld gerealiseerd. Denk aan het toerusten van 
medewerkers om thuis te werken, beeldzorg en beeldbel-
len. En de op 1 maart gestarte bestuurder Albert Hilvers 
werkte zich – noodgedwongen – versneld in en schakelde 
intensief met organen als Ondernemingsraad, Centrale 
Cliëntenraad en de Verzorgende en Verpleegkundige 
Adviesraad. 

Zo bekeken heeft ZONL van de nood een deugd gemaakt…


