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Voor u ligt de ‘checklist fusie’ die bij een adviesaanvraag met betrekking tot een
voorgenomen fusie door een (centrale) cliëntenraad kan worden gebruikt. 
Met enige aanpassingen kan deze checklist ook worden gebruikt bij adviesaanvragen met
betrekking tot andere structuurwijzigingen. De cliëntenraad is niet altijd toegerust met de
noodzakelijke kennis om een verantwoord advies te geven. 
NCZ staat, met behulp van deskundigen, de cliëntenraad graag bij om zijn adviserende taak
zo goed mogelijk te vervullen. Elke financiële en organisatorische verandering vraagt een
aparte behandeling. Voor elke situatie zullen bijpassende vragen moeten worden gesteld.
Deze vragen kunnen worden opgesteld met behulp van deze checklist.

Een fusie is een ingrijpende wijziging in de structuur van een organisatie. Deze kan van grote
invloed zijn op het zorgaanbod. Voor de cliëntenraad is het van essentieel belang om zich
een beeld te kunnen vormen over de kwaliteit van de zorg na de fusie. Daarom zal hij
uitgebreid geïnformeerd moeten worden over de verschillende aspecten van de fusie, die
van invloed zullen zijn op de kwaliteit van het zorgaanbod. 
Om de cliëntenraad terzijde te kunnen staan en te waarborgen dat de relevante informatie
wordt aangeleverd heeft NCZ deze checklist samen met financiële en juridische deskundigen
opgesteld. 

De checklist gaat in op de volgende onderdelen:

De checklist kan worden aangepast (maatwerk) en NCZ kan advies en ondersteuning bieden
aan de (centrale) cliëntenraad tijdens het fusietraject.
De checklist kan ook worden aangepast aan structuurveranderingen anders dan een fusie.
Denk bijvoorbeeld aan een duurzame samenwerking of een ingrijpende verbouwing,
nieuwbouw of verhuizing. 
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Uitgangspunt voor een grote wijziging in de bedrijfsvoering van een instelling is dat daaraan
een businessplan ten grondslag ligt. In dit businessplan wordt uitgebreid ingegaan op de
voorgenomen wijzigingen en op de consequenties die deze zullen hebben op het gebied van:

 Zorg
 Management

 Juridische aspecten
 Financiële aspecten

 Financieringsbehoefte
 Enz.

Een fusie is een dergelijke grote wijziging. In veel gevallen zal een geschikt businessplan
beschikbaar zijn, temeer daar financiers, inclusief het Waarborgfonds voor de Zorgsector, dit
verlangen wanneer er sprake is van een financieringsvraag. 

Indien een dergelijk plan niet -of slechts gedeeltelijk- beschikbaar wordt gesteld door
de leiding van de organisatie, overweeg dan juridisch advies in te winnen.

Als een goed businessplan beschikbaar is, zullen de belangrijkste vragen daarmee zijn
ingevuld. Het gesprek met de Raad van Bestuur is daarmee kwalitatief van aard. Het is dan
geen informatief gesprek, maar een discussie over de kwalitatieve aspecten van de fusie. In
dat geval heeft onderstaande checklist slechts tot doel om te controleren of alle relevante
aspecten inderdaad aan de orde komen in het businessplan.

Belangrijkste onderdeel van het businessplan is de onderbouwing van de beweegredenen
om over te gaan tot een fusie, in het licht van het scenario wanneer dit niet zou gebeuren. 

Wat betekent dat voor de organisatie op het gebied van:

 Kwaliteit
 Cliëntgerichtheid

 Juridisch
 Financieel

Het is zeer wenselijk, zo niet noodzakelijk, om contact te zoeken met de cliëntenraad van de
fusiepartner zodat een eenduidig advies richting Raad van Bestuur/Raden van Bestuur  kan
ontstaan.

Het is de cliëntenraad aan te raden om kennis te nemen van stukken van de fusiepartner
zoals bijvoorbeeld het jaarverslag en/of een strategisch beleidsplan. En het bestuderen van
de website en/of een locatiebezoek.

 

Inleiding
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Let op het tijdstip waarop u als cliëntenraad betrokken wordt bij het proces. Met andere
woorden; u dient zich als cliëntenraad actief op te stellen als u aan het begin van het traject
niet benaderd wordt. Ook is het van belang te weten of er advies of instemming gegeven
dient te worden (fusie valt onder het adviesrecht, bepaalde onderdelen die voortkomen uit
de fusie, kunnen ook onder het instemmingsrecht vallen). Raadpleeg daarom de Wmcz 2018
(of vraag een e-learning, webinar of workshop aan bij NCZ). 

Daarna kunt u de benodigde informatie verzamelen om te komen tot een advies aan de
hand van uw positieve en negatieve bevindingen.

Een mogelijk stappenplan aan de hand van de checklist:

 

Procedurele stappen voor de Cliëntenraad 

   

1. Cliëntenraad krijgt een
adviesaanvraag van de RvB.

Intern overleg; wel of
geen ondersteuning van

NCZ en/of externe
deskundige(n); zo nee ga

naar Resultaat.  
Zo ja ga naar 2.

Cliëntenraad brengt advies uit
aan de hand van interne kennis

en deskundigheid.

2. Overleg met NCZ en mogelijk
met externe deskundige(n).

Aan de hand van het
overleg wordt een reeks

vragen voor de RvB
opgesteld.

Cliëntenraad legt vragenreeks
voor aan RvB.

3. Cliëntenraad krijgt antwoord
op de vragenreeks aan de RvB.

Cliëntenraad analyseert
de antwoorden en besluit

over eventueel nader
onderzoek; zo nee ga naar
Resultaat. Zo ja gaan naar

4.

Cliëntenraad brengt advies uit
aan de hand van interne kennis

en deskundigheid en aan de
hand van antwoorden van de

RvB.

4. Cliëntenraad besluit tot
nader onderzoek al dan niet
i.s.m. NCZ en al dan niet met

externe deskundige(n).

 
  Nader onderzoek al dan
niet i.s.m. NCZ en al dan

niet met externe
deskundige(n) aan de

hand van
  checklist.

  

Cliëntenraad brengt advies
uit aan de hand van interne

kennis en deskundigheid,
antwoorden van de RvB,
uitslagen van gedegen

onderzoek n.a.v. antwoorden
van RvB.

Feit Handeling Resultaat
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Wat hebt u gedaan om risico’s met betrekking tot cultuurverschillen te onderzoeken?

1 Wat gaat u doen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken?

In hoeverre heeft een fusie invloed op de kwaliteit van zorg? 
Hieronder volgen een aantal vragen die u kunt stellen aan uw Raad van Bestuur om een
duidelijker beeld te krijgen van de invloed van de fusie op de kwaliteit van zorg binnen de
instelling(en). 
Kwaliteit van zorg definiëren we bij NCZ aan de hand van de zg. BASS-formule: Bejegening,
Aandacht, service en Sfeer. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is verantwoordelijk
voor de controle en het toezicht op de kwaliteit van het medische handelen. 

Mogelijke vragen aan uw (Raad van) Bestuur:

1.

1.
   1.2 Met andere woorden: hoe denkt u de verschillende culturen binnen de verschillende    
 instellingen in harmonie te brengen met elkaar? Met name van toepassing bij uitwisseling   
 van personeel na de fusie)

   2. Op welke manier wordt het personeelsbeleid vorm gegeven na de fusie? (hoe is die ten
opzichte van de huidige situatie?)

   3. Hoe loopt de communicatie met betrekking tot het veranderingsproces? En daarna?

   4. Wat zijn volgens u de synergie voordelen van de fusie? (dus welke disciplines, afdelingen,    
specialismen, kunnen samen gevoegd worden?) 

   5. Kunt u aantonen hoe eventuele kwaliteitscertificaten, zoals bijvoorbeeld HKZ, na de fusie
op elkaar aansluiten?

   6. Kunt u aantonen hoe de investeringsplannen ten gunste zijn/worden van de cliënt? 

   7. Is gewaarborgd dat de fusie geen negatief effect heeft op de kwaliteit van de zorg?

Kwaliteit 
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Hoe gaat u de BASS-formule (Bejegening, Aandacht, Service en Sfeer) hanteren na de
fusie? 

Kunt u de besluitvormingsstukken vertalen naar ‘cliëntenraadniveau’?

Mogelijke vragen aan uw (Raad van) Bestuur:

1.

   2. Wat is de impact van grootschaligheid op de BASS-formule?

   3. Wat is de impact van de fusie op het medisch handelen in algemene zin?

   4. Hoe wordt de toegankelijkheid (qua afstand, openbaar vervoer en dergelijke) voor
cliënten? (van toepassing bij verandering van locatie(s)

   5. Wat zijn uw plannen ten aanzien van het behoud van de eventuele poliklinieken in de
respectievelijke vestigingen?

   6. Hoe gaat u uw bevindingen op bovenstaande onderwerpen waarborgen en
continueren?

Mogelijke vragen aan uw (Raad van) Bestuur:

1.

   2. Wat wordt de nieuwe rechtsvorm?

   3. Is deze rechtsvorm wettelijk toegestaan? (eventueel laten controleren door onafhankelijk
expert)

   4. Hoe is de huidige zeggenschapsstructuur?

   5. Wat zijn de gevolgen van deze rechtsvorm voor de cliënt?

   6. Hoe wordt de nieuwe zeggenschapsstructuur?

   7. Hoe verhouden die twee structuren zich? (eventueel advies onafhankelijk expert)

   8. Kunt u/wilt u dat in uw fusiedocument omschrijven?

   9. Zijn er externe instanties die hun goedkeuring dienen te hechten aan de voorgenomen
fusie, zoals Nederlandse Zorgautoriteit en/of Waarborgfonds voor de Zorgsector? 
Zo ja, hebben zij al een uitspraak gedaan? 

Cliëntgerichtheid 

Juridische aspecten  
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 Bestaande structuur  

 
Rechtsvorm (stichtingen)

 

 Organogram

✔ Nevenstichtingen
✔ Dochtermaatschappijen
✔ Joint-ventures

 

 Zeggenschapstructuur

✔ RvC
✔ RvT
✔ Aandeelhouders
✔ ...

 Nieuwe structuur  

 

 Economische of juridische fusie 
✔ Overname
✔ Activa/passiva transactie

 
Personele unie van bestuur of juridische fusie

 

 
Nieuw organogram

 
Nieuwe zeggenschap structuur (met positie -cliënt-
medezeggenschap) 

 
Structuurwijziging

✔ B.V. 
✔ Coöperatieve vereniging
✔ Overige

 Bevoegdheden  

Checklist juridische aspecten 

Feit Handeling Resultaat

 
✔ Verandert de formele positie van de cliënt?
✔ Wijzigt de structuur en/of indeling en/of verdeling van
de cliënt- medezeggenschap? 
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  Welke instanties dienen akkoord te gaan?  

 

     Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 
     Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
     De Nederlandsche Bank (DNB)
     Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ)

     Hebben deze zich al uitgesproken?

De juridische structuur, om daarmee een idee te krijgen van (nieuwe) doelstellingen van
de organisatie.

Voor de cliëntenraad staat de kwaliteit van zorg voor de cliënt centraal. Hier kan de
cliëntenraad invloed op uitoefenen door gebruik te maken van zijn bevoegdheden. 
Er dient een helder antwoord op de vraag te komen of deze bevoegdheden door een
structuurwijziging worden aangetast.

Voorts kan door de fusie/overname, zeker wanneer deze gepaard gaat met een andere
juridische structuur met andere aandeelhouders/belanghebbenden de doelstelling van de
organisatie wijzigen van “zorg verlenen” naar “winst maken”. Aandeelhouders, die een
kapitaalinjectie hebben gedaan, verwachten rendement op hun inbreng, die hoger is dan
een veilige belegging in bijvoorbeeld staatsobligaties. Dat rendement dient minimaal
behaald te worden. Doorgaans kan dit behaald worden door keuzes te maken in het
zorgaanbod.

Voor de cliëntenraad is het dus van belang om een goed beeld te krijgen van: 

1.

   2. De indeling/verdeling/structuur van de cliënt medezeggenschap in de nieuwe situatie.

 

Toelichting op juridische aspecten
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Is er een samenvatting van een Due Diligence rapport of businessplan? (eventueel laten
controleren door onafhankelijk expert)

Mogelijke vragen aan uw Raad van Bestuur:

1.

   2. In hoeverre wordt de financiële positie beïnvloedt door de fusie?

   3. Hoe ziet de nieuwe meerjarenexploitatiebegroting eruit voor de nieuwe organisatie? 

   4. Hoe is de financiële verhouding tussen overhead en patiëntenzorg nu en in de toekomst
en kunt u dat inzichtelijk maken voor de cliëntenraad?

   5. Wat zijn de investeringsplannen en wat hebben die voor gevolgen voor de cliënt?

   6. Is de organisatie in de nieuwe situatie nog financierbaar?

   7. Hoe ziet het financiële synergie effect er uit en kunt u dat inzichtelijk maken voor de
cliëntenraad?

   8. Hoe gaat u bovengenoemde financiële aspecten waarborgen en continueren? 

 

Financiële aspecten 

 Financiële positie  

 Jaarcijfers vóór de fusie  

 Aansluiting bij Waarborgfonds voor de Zorgsector

✔ Voor fusie
✔ Na fusie

 

 Geconsolideerde (samengevoegde) jaarrekening na fusie

 
Meerjarenbegroting na fusie

✔ Belangrijkste financiële
ratio’s
✔ Solvabiliteit
✔ Rentabiliteit
✔ Cash flow

 Effecten van fusie op financiële positie

 

Checklist financiële aspecten 
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 Financiële effecten van de fusie  

 Kosten van de fusie

✔ Legal
✔ Afvloeiingsregelingen
personeel
✔ Afvloeiingsregelingen
bestuurders

 Financiële synergie

✔ Kostenbesparingen
✔ Efficiencyvoordelen
✔ Omzeteffecten
✔ Verhouding tussen
overhead en zorgmiddelen

 Geconsolideerde (samengevoegde) jaarrekening na fusie

 
Meerjarenbegroting na fusie

✔ Belangrijkste financiële
ratio’s
✔ Solvabiliteit
✔ Rentabiliteit
✔ Cash flow

 Effecten van fusie op financiële positie

 Investeringsplannen en financiering  

 
Gaat de fusie gepaard met omvangrijke investeringen?

 
Waren er vóór de fusie omvangrijke investeringsplannen
bij één van de 
Fusiepartners?

 Geconsolideerde (samengevoegde) jaarrekening na fusie

 
Zijn deze investeringen na de fusie nog financierbaar /
haalbaar?

 
Is hiervoor een financieringsarrangement getroffen met
een bank? Wordt dit gecontinueerd na de fusie? 
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 Due Diligence  

 

Is er een rapportage van accountant of er tegenvallers
verwacht worden in de balansen van één van beide
fusiepartners? 

Bij een fusie/overname kan er sprake zijn van één financieel sterkere en één financieel
zwakkere partij. Heeft de fusie tot doel om de zwakkere partij overeind te houden, dan dient
uiteraard gewaakt te worden voor de financiële positie van de sterkere. 
Andersom, zal de zwakkere partij concessie moeten doen (hebben gedaan) op het gebied
van zeggenschap en wellicht ook cliëntenzorg. 

Voor de cliëntenraden van beide organisaties is het dus van belang om de financiële
motieven te kennen om daarmee een beeld te kunnen vormen van de
onderhandelingspositie van hun instelling. Zijn de concessies acceptabel ten opzichte van
het scenario wanneer er geen fusie/overname zou worden gepleegd?

Heeft het bestuur voldoende oog voor de financiële situatie na de fusie. Kunnen de ambities,
wanneer die gepaard gaan met investeringen, gefinancierd worden? 

Wij hopen dat deze checklist bij zal dragen aan een goed onderbouwd en gedegen advies
aan uw Raad van Bestuur. Zodat u als gesprekspartner, mede door de professionele
onderbouwing van uw advies, ook bij het vervolgtraject van de fusie op een positieve manier
betrokken blijft. Waardoor een breed gedragen visie binnen de instelling kan ontstaan wat
de ingrijpende veranderingen die een fusie doorgaans met zich mee brengt ten goede zal
komen. 

Deze checklist wordt na overleg aangepast aan de betreffende zorginstelling en de bij
behorende situatie ter plaatse. Ook kan de checklist aangepast worden aan
structuurveranderingen anders dan een fusie. Desgewenst zijn wij graag bereid u als
cliëntenraad daarbij advies/ondersteuning te bieden.

Aan informatie en adviezen uit deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend. 
NCZ staat te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van deze checklist. 

Toelichting op financiele aspecten
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