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Onderwerp Tweede vervolgbezoek aan Zorgresidentie Zonneburg in

Bijlagen
Driebergen op 29 november 2017 vastgestelde rapportbrief

Uw email
2 januari 2018

Geachte raad van bestuur,

Op 29 november 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in
oprichting een onaangekondigd vervoigbezoek gebracht aan Zorgresidentie
Zonneburg/Stichting Zorg Thuis, locatie Zonneburg in Driebergen (hierna:
Zonneburg). Het bezoek is gebracht door mevrouw J.C.M. Riko, inspecteur, en
ondergetekende.

De conceptrapportbrief van dit bezoek is op 19 december 2017 aan u
toegezonden. Op 2 januari 2018 ontving de inspectie uw reactie op feitelijke
onjuistheden in de conceptrapportbrief.

U gaf aan dat er geen algemeen manager meer is: ‘Vanaf maart 2017 is de
toenmalige algemeen manager niet meer in dienst van Zorgresidentie
Zonneburg. Er is één managementlaag tussenuit gehaald waardoor de
locatiehoofden direct worden aangestuurd door de bestuurder. De
locatiehoofden ontvangen ondersteuning van de kwaliteitsmanager, de
manager bedrijfsvoering en het personeel van kantoor (cliëntadministratie,
afdeling financiën en personeelszaken). Dit zorgt voor korte lijnen,
transparantie en bevorderd de samenwerking tussen zowel de leidinggevenden
als de medewerkers op de werkvloer.’
De inspectie heeft bovenstaande tekst overgenomen in de rapportbrief.
De rapportbrief is hiermee definitief vastgesteld. U treft de rapportbrief aan als
bijlage bij de e-mail.

De inspectie attendeert u erop dat zij alle vastgestelde rapporten van het
inspectietoezicht actief openbaar maakt door plaatsing op haar website: igj.nl.
Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de
inspectie kunt u vinden op onze website (igj.nl/onderwerpen).

De inspectie stuurt de vastgestelde rapportbrief naar de raad van bestuur
maar verwacht dat u het rapport deelt met de interne betrokkenen.

Pagina 1 van 2



Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ons kenmerk

Bij vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. 20182084396/
V2003609/AH/ÉvI

Hoogachtend, Datum
17 januari 2018

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
mevrouw A.C. Hartsema
senior inspecteur IGZ1

1 Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van de

volksgezondheid en de jeugdhulp.
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