Verslag van de Raad van Toezicht van Dienstencentrum
Oud Burgeren Gasthuis over 2020
Samenstelling van de Raad
De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden. De samenstelling past bij de doelstellingen en
lange historie van OBG en is zodanig dat verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.
Er hebben in 2020 geen wisselingen in de Raad plaatsgevonden. Twee leden zijn
betrokken bij en werkzaam in de zorg, de overige leden hebben een politiek /
bestuurlijke achtergrond en / of zijn actief in de financiële, juridische en vastgoed wereld.
De leden hebben verschillende netwerken in de stad en regio waardoor de Raad naast de
informatie van de bestuurder ook op andere wijze over het reilen en zeilen van OBG
wordt geïnformeerd.
Drie leden van de Raad hebben ook zitting in het bestuur van de Stichting tot Beheer van
het vermogen van OBG ( BVOB). Deze stichting beheert het oude vermogen en doet
jaarlijkse uitkeringen uit het rendement die met name aan cliënten en medewerkers van
OBG ten goede komen.
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Governance
De Raad van Toezicht van OBG handelt en werkt volgens de principes van de Zorgbrede
Governance Code. In interne documenten is dit vastgelegd maar de Raad realiseert zich
dat papier geduldig is en het erom gaat er naar te handelen. Naast informele contacten
met OBG, is er jaarlijks een formeel overleg met de Cliëntenraad en de
Ondernemingsraad om wederzijds ervaringen en verwachtingen over de (behaalde)
doelen van OBG uit te spreken. We hechten - met de bestuurder – aan een open cultuur

waarin we elkaar scherp houden maar ook dilemma’s die er zijn, worden besproken met
de Raad die tevens een functie heeft als klankbord voor de bestuurder.
Corona
Corona heeft veel impact gehad op de bewoners rond OBG, de dagbesteding en de
medewerkers. Alle vanzelfsprekendheden moesten worden losgelaten, wat de nodige
onzekerheid maar ook frictie met zich meebracht. Als Raad werden we vooral in de
eerste periode frequent door de bestuurder op de hoogte gehouden van ontwikkelingen
en dilemma’s. Bestaande werkwijzen, bekende procedures en delen van het Jaarplan
moesten worden losgelaten en improviserend moest het werk worden gedaan. En in OBG
dat normaliter bruist van de activiteiten was het opeens akelig stil en werd een ieder
terug geworpen op zijn eigen woning. Herkenbaar was dat de focus in het eerste half jaar
van 2020 landelijk niet op instellingen lag waar zorg aan ouderen werd verstrekt:
hulpmiddelen en passende werkwijzen ontbraken. Hoewel bijna alle ouderen die rondom
OBG wonen zelfstandig wonen en dus ook beperkt bezoek kregen, zijn we er met elkaar
in geslaagd het aantal corona besmettingen tot een klein aantal te beperken. In de loop
van de zomer konden voor bewoners gelukkig weer beperkt activiteiten in het Grand Café
plaatsvinden, maar tot in het voorjaar 2021 is de Wijkfunctie nog niet mogelijk.
Dilemma’s
Corona stelde de bestuurder voor veel dilemma’s en daarin nam ze ons geregeld mee. En
daar waar horen en meenemen van medewerkers en bewoners en hun familie in
ontwikkelingen een belangrijk goed is bij OBG, moesten er zo nu en dan stevig van
bovenaf maatregelen worden opgelegd om verspreiding van het virus tegen te gaan.
In 2020 is er samen met Woonwaarts die een groot deel van de gebouwen rondom het
dienstencentrum in eigendom heeft, uitgebreid gesproken over de toekomst van het
vastgoed. Samen met BVOB en Woonwaarts is geld beschikbaar gesteld voor een visie en
plan voor het vastgoed van Woonwaarts en OBG. Eind 2020 kwamen de eerste ideeën en
tekeningen op tafel: het maakte duidelijk dat we voor het vastgoed van OBG zelf een
visie en plan moeten opstellen. De gebouwen zijn inmiddels zo’n 50 jaar oud en vragen
om een stevige aanpak om ze meer toekomstbestendig te maken.
Gekoppeld aan de discussie over de toekomst van de Winseling, loopt de discussie of we
in nieuw te bouwen zorgwoningen van Woonwaarts aan de Vlierestraat de zorg willen
leveren aan mensen met dementie, een groep die we nu in kleinschalig wonen opvangen
in De Winseling.
Onze rol
Naast de functie van klankbord oefenen we als Raad onze rol uit als toezichthoudend
orgaan. We hebben goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2019 en de begroting voor
2021. Door uitgebreide kwartaal rapportages houdt de bestuurder ons op de hoogte van
zowel de financiële voortgang als de kwaliteit van de geleverde zorg. Met de bestuurder
zijn we trots op de medewerkers die wederom in staat waren zich te certificeren. Tot slot
hebben we inhoud gegeven aan onze derde rol: werkgever van de bestuurder. In het
voorjaar was er het gesprek met de bestuurder over de geleverde prestaties en de
tevredenheid van cliënten en medewerkers. Input voor dit gesprek halen we mede uit
een gesprek met de Cliëntenraad en de OR. We hebben onze waardering uitgesproken
voor de bereikte resultaten in 2019 en het goede en open samenspel dat er is met de
bestuurder.

Op het moment dat dit verslag wordt geschreven, is de Corona crisis er nog. Gelukkig is
een groot deel van de cliënten en een deel van de medewerkers inmiddels ingeënt
waardoor er minder risico van uitbraak is en er weer samen kan worden gegeten en
activiteiten zijn opgestart. De bestuurder en de medewerkers hebben zich aangepast aan
het werken met Corona en dit geïntegreerd in de protocollen. Terugkijkend op 2020
willen we als Raad van Toezicht onze bijzondere dank uitspreken voor de wijze waarop
bestuurder en medewerkers binnen de grenzen die er waren hart en oog bleven houden
voor de zorg en het welzijn van de cliënten van OBG.
Mocht u met ons als Raad van Toezicht iets willen delen over OBG, dan kunt u ons
bereiken via rvt@obg.nu. We nemen dan contact met u op.
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