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Agenda

- Wat ging er aan vooraf?

- Het rapport “Samen naar beter”

- Update proces ten aanzien van acties uit het rapport

- Vervolg



Wat ging eraan vooraf?

➢ Triade Vitree luidt de noodklok over de toekomst van de 

jeugdzorg bij Triade Vitree d.m.v. brief op 7 oktober 2021.

➢ Triade Vitree doet appèl op de Flevolandse gemeenten omdat 

Triade Vitree een groot deel van de Flevolandse

zorginfrastructuur voor haar rekening neemt. 

➢ Meerdere zorgelijke ontwikkelingen geweest waardoor 

vertrouwen tussen de partijen Triade Vitree, de 

Aankoopcentrale en de regiogemeenten onder druk is komen 

te staan.

Dit heeft geleid tot het instellen van een doorbraakteam.







Hoofdconclusies

- Precaire financiële situatie 

- Geen sluitende financiële exploitatie op lopende zorg.

- Afnemend weerstandsvermogen tot nihil.

- Triade Vitree voldoet niet aan financiële eisen in relatie tot onze aanbestedingseisen. 

- Bij geen gunning van de aanbestedingen is Triade Vitree technisch failliet

- Bij gunning van de aanbestedingen heeft TV geen transformatiebudget

- Visie Flevolands zorglandschap verdeeld tussen lokale inkoop en regionale inkoop.

- Gezamenlijk vertrekpunt van gemeenten & partners ontbreekt

- Bedrijfsvoering / Administratief stevige opgave

- Informatievoorziening & cruciale data ontbreekt

- Tarieven, interne kostprijs vs extern tarief + diffuse diverse voorwaarden

- Contractmanagement ondermaats

- Productiviteit, arbeidsmarkt en declarabiliteit / ziekteverzuim



Verloop eigen vermogen vanaf decentralisatie

Het jaar 2021 is op basis van concept cijfers waarbij WLZ gelijk is gehouden aan 2020. Overige reserves (inclusief sociaal domein) is zonder mogelijke 
tegenvallers Samenwerkingsverband op € 0 per 31 december 2021. Dus geen buffer meer voor sociaal domein activiteiten.

Jaren WLZ
Overige (inclusief 

sociaal domein)

2015 29,5 3,6

2016 34,6 4,9

2017 39,2 6,4

2018 41 5,6

2019 43,9 4,5

2020 45,6 2,9

2021 45,6 0



EWS - Early warningsystematiek

➢ Trede 3 – zorgelijk: de solvabiliteit van de aanbieder komt onder de 20% en/of de 

rentabiliteit is circa break-even en/of er bestaat een lichte druk op de liquiditeit.

➢ Trede 4 – problematisch: de solvabiliteit van de aanbieder komt onder de 10% 

en/of de rentabiliteit is verlieslatend en/of er ontstaan achterstanden op de 

liquiditeit. 

➢ Trede 5 – zeer problematisch: de aanbieder heeft een negatief eigen vermogen 

en/of is al langer dan een jaar verlieslatend en/of heeft een structurele 

liquiditeitsachterstand. 



Inzet op 3 sporen

- Herstelplan Triade Vitree

- Optimaliseren van de regionale samenwerking in 

Flevoland

- Versterken van de Aankoopcentrale



Hoe houden we u op de hoogte?

- Opleveren herstelplan

- Regionale update: gezamenlijke communicatie 

vanuit de regio in oktober 2022. 



Heeft u nog vragen?


