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Ons kader 

De vigerende Governancecode voor de zorg vormt ons professionele kader. 

 

Onze drijfveren 

De vele duizenden Rotterdammers die in hun dagelijkse leven voor korte, langere of zelfs onbepaalde 

tijd afhankelijk zijn van Laurens, rekenen op goede zorg, ondersteuning en liefdevolle persoonlijke 

aandacht. Hun behoefte en verwachtingen vormen de drijfveer voor ons werk.  

Bron van onze motivatie is evenzeer de rol die Laurens als grote werkgever te vervullen heeft: het 

bieden van zinvol werk, inkomen, opleiding en perspectief aan zijn zittende en toekomstige werkers. 

 

Scope van onze visie 

We zijn werkgever voor de Raad van Bestuur, klankbord, adviseur en controleur tegelijk. De verdeling 

van onze aandacht en de intensiteit waarmee we deze rollen invullen, zijn situationeel bepaald. Ze  

bewegen mee met de verlangens van de klanten van Laurens, de situatie waarin de organisatie zich 

bevindt en de verwachte relevante ontwikkelingen in stad en regio. De visie op toezicht die we hier 

presenteren heeft betrekking op 2018-2019.  

 

Waar komt Laurens vandaan? 

Laurens verkeerde in een crisis. Zat diep in de rode cijfers en werd door tekortschietende zorg onder 

verscherpt toezicht gesteld. Met als gevolg bestuurswisselingen, aftredende toezichthouders en 

aangeslagen medewerkers.   

Met gedrevenheid en grote inzet van velen, op alle niveaus in de organisatie, werd de weg omhoog 

ingezet. 

En de Raad van Toezicht, sinds april 2017 bijna geheel vernieuwd, bewoog van de zijlijn naar 

“bovenop het nieuws”.  

 

Waar staat Laurens nu en wat betekent dit voor de Raad van Toezicht? 

Kortgezegd: Laurens staat op het droge, maar onze voeten zijn nog nat! Op alle terreinen zijn 

verbeterplannen in uitvoering genomen. Interim bestuurders hebben plaats gemaakt voor 

bestuurders die gemotiveerd zijn om Laurens duurzaam te versterken. Contacten met interne en 

externe belangenhouders zijn aangehaald en samenwerking wordt gezocht.  

In deze situatie ziet de Raad van Toezicht het enerzijds als zijn taak om nauwgezet te blijven volgen 

of de strategische verbeterplannen tot beoogde resultaten leiden en de veelal in projecten tot stand 

gebrachte en nog te brengen resultaten geadopteerd en duurzaam geïmplementeerd worden. 

Waakzaamheid blijft geboden, de weg omhoog is a long and winding road. 

Anderzijds zal de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur ruimte zoeken voor oriëntatie op de 

toekomst van Laurens…die altijd dichterbij is dan we denken. 

 



 

 

Onze speerpunten 

Bovenstaande context in aanmerking genomen, richten we ons op onderstaande strategische 

speerpunten. In onze werkwijze beperken we ons niet tot kennis nemen van harde informatie, maar 

halen en ontvangen we signalen, in contacten met de medezeggenschapsorganen, door het 

incidenteel bijwonen van directie-/medewerkersbijeenkomsten en het afleggen van werkbezoeken. 

Notabene: waar in onderstaande de uitdrukking “wij zien toe op…” wordt gebruikt, impliceert dit ons 

functioneren als adviseur, klankbord, controleur en werkgever.   

 Kwaliteit van zorg blijft een zorg 

Het programma van Laurens Kwaliteit, dat ben jij omvat tien aspecten van zorgkwaliteit 

waarop Laurens goed moet presteren. Voor elk van deze aspecten zijn projecten 

gedefinieerd. We verwachten periodieke rapportages over realisatie van de projectdoelen. 

We gebruiken daarvoor informatie uit het dashboard Kwaliteitsmeter. Zien toe op 

betrouwbaarheid van die informatie en verzamelen gaande de realisatie ook soft signals op 

de werkvloer. We zien er op toe dat de organisatie leert van fouten en maatregelen neemt 

als deze fouten vermijdbaar zijn door te laten sturen op kwaliteitsindicatoren. 

 

 Personeel en organisatie 

Zonder voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, geen goede zorg. We zien 

er op toe dat het bestuur verschillende wegen bewandelt voor toename van instroom van 

eigen personeel, het beperken van uitstroom en ziekteverzuim en het voeren van effectief 

capaciteitsbeleid. We zien er daarnaast op toe dat niet alleen (soms noodzakelijk) harde 

maatregelen worden genomen, maar er ook persoonlijke aandacht voor de medewerker is, 

gewerkt wordt aan de binding met Laurens en er geluisterd wordt naar ervaringen en ideeën 

van medewerkers. We zien er op toe dat medewerkers veiligheid en geborgenheid ervaren 

zodat reflectie en transparantie weer tot het gedragsrepertoire gaan behoren. 

We zien er op toe dat er een professionele structuur wordt ingevoerd die een zichtbare 

bijdrage levert aan het ontwikkelen en bewaken van zorgkwaliteit. 

We zien er op toe dat mantelzorgers en vrijwilligers gezien, gekend en gewaardeerd worden. 

 

 Klanten en hun welbevinden 

Zolang de organisatie nog druk doende is met het voldoen aan (basale) vereisten op het 

gebied van kwaliteit en veiligheid en het op orde brengen van de bedrijfsvoering, bestaat het 

risico dat aandacht voor de noden en wensen van individuele klanten in het gedrang komt. 

We zien er op toe dat klanten en hun naasten gehoord en geconsulteerd worden en invloed 

hebben op de zorg. 

 Van rood naar zwart  

We zien er op toe dat begrotingen als taakstellend worden ervaren en (dreigende) financiële 

tegenvallers geflankeerd worden door concrete maatregelen die de tegenvallers 

compenseren. 

 Vastgoed: goed, maar niet te vast 

Laurens heeft veel locaties, maar relatief weinig woonzorg- en verpleegcentra die geschikt 

zijn voor veranderende woonwensen. We zien erop toe dat de al uitgevoerde vlootschouw 

voor alle Laurens-locaties wordt verbonden met gegevens over demografische 

ontwikkelingen, aanwezigheid en mogelijke concurrentie van andere zorgaanbieders en 



 

 

verwachte woonwensen van de klanten in de (nabije) toekomst.   

 

 Risicomanagement 

Laurens was niet in control en viel daardoor ten prooi aan stilstand en achteruitgang. We 

verwachten van bestuur en directie professioneel en zichtbaar risicomanagement. 

 Rationalisatie (ondersteuning) bedrijfsvoering: “zo zijn onze manieren”. 

We zien er op toe dat Laurens een balans vindt tussen lokale vrijheden die noodzakelijk zijn 

om tegemoet te komen aan de eigenheid van de klanten en de medewerkers én 

voortvarende implementatie van Laurens brede good practice die efficiënte inzet van 

mensen en middelen bevordert.  

 

En tenslotte, maar niet in het minst, doen we er alles aan om te zorgen dat er een goed 

functionerend bestuur is. 

 


