
Beste relatie,

Zoals u weet, hebben zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, 
Volckaert en Schakelring eerder de ambitie uitgesproken om te fuseren. 
De ondernemingsraden en de cliëntenraden hebben positief geadviseerd 
en de raden van toezicht hebben het voorgenomen besluit tot fusie 
goedgekeurd, evenals de Nederlandse Zorgautoriteit. Goedkeuring van 
de Autoriteit Consument en Markt (ACM) was de laatste vereiste voor de 
voorgenomen fusie. Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat ook de ACM 
met onze plannen tot fusie instemt. Recent hebben we de vergunning 
ontvangen. We kunnen ons nu richten op een volledige integratie van 
onze organisaties tot één nieuwe zorgorganisatie per 1 januari 2021.

Waarom fuseren?
De druk op de verpleeghuissector wordt steeds groter. Met de forse 
toename van het aantal kwetsbare ouderen blijven wachtlijsten 
groeien. Dit terwijl het steeds lastiger is om medewerkers te vinden. 
Door de krachten te bundelen, kunnen we de grote maatschappelijke 
uitdagingen beter het hoofd bieden en zorgen voor een breed aanbod 
aan zorgproducten dichtbij de mensen thuis, ook in de toekomst. 
Samen hebben we meer kennis en expertise in huis. Bovendien kunnen 
we huidige en nieuwe medewerkers meer kansen bieden. Zo blijven 
medewerkers behouden en kan nieuw talent worden aangetrokken. 
Cliënten zullen de voordelen ervaren van de stevige rol die de nieuwe 
zorgorganisatie kan innemen in netwerken en ketenverbanden en 
profiteren van de innovatieve en technologische mogelijkheden. De 
nieuwe organisatie is een robuuste, duurzame en betrouwbare partner en 
een aantrekkelijk werkgever voor onze medewerkers.
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Vervolgtraject
Per 31 maart 2020 wordt de bestuurlijke fusie gerealiseerd. De 
resterende maanden van dit jaar besteden we aan de transformatie om 
per 1 januari 2021 juridisch te fuseren en als nieuwe zorgorganisatie 
van start te gaan. Bij een nieuwe organisatie hoort natuurlijk een nieuwe 
naam. Binnenkort hoort u hier meer over.

Wij zijn blij dat er duidelijkheid is en dat we verdere stappen kunnen 
gaan zetten. We kijken uit naar een mooie toekomst samen. Mocht u 
naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan gerust 
contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

De Riethorst Stromenland Volckaert Schakelring
Mireille de Wee Annet Boekelman-Wilhelm   John Moolenschot
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