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Geachte relatie,
Met verbazing hebben wij kennisgenomen van een recente publicatie van de gemeente Rotterdam. Het betreft
de WNT-lijst waarin de gemeente informatie verstrekt over de inkomensgegevens van bestuurders in de zorg.
Volgens de gemeente verdient een groot aantal zorgbestuurders vele malen meer dan de in die wet afgesproken norm. Ook de bestuurder van De La Salle.
Daarmee maakt de gemeente Rotterdam meteen de eerste fout. De La Salle is een van de werkstichtingen van
Koraal Groep en heeft derhalve geen bestuurder, maar een directeur die qua salariëring ver onder de gestelde
norm verdient.
De tweede fout die de gemeente Rotterdam maakt, is dat zij de verkeerde norm hanteert. Meer concreet: er
zijn twee WNT-normen. Koraal Groep voldoet met haar bezoldiging van haar Raad van Bestuur aan de norm
zoals die sinds 2014 geldt, de zogenoemde WNT1-norm. De gemeente Rotterdam refereert echter aan de
WNT2-norm. Deze norm is voor een groot aantal sectoren in werking getreden, maar nog niet voor de zorg. De
minister van VWS moet de wet namelijk nog voor die sector van toepassing verklaren en dat is nog niet gebeurd.
Kortom, er zijn door de gemeente Rotterdam nogal wat fouten gemaakt, die kwalijk zijn voor de goede naam
van De La Salle én Koraal Groep. Temeer omdat Koraal Groep een uiterst transparante organisatie is. Alle
financiële gegevens zijn openbaar, voor iedereen toegankelijk en te lezen in ons financiële jaarverslag dat op
onze website is gepubliceerd. Daarnaast heeft Koraal Groep er nadrukkelijk voor gekozen met de bezoldiging
van de Raad van Bestuur onder de toepasselijke wetgeving te gaan zitten, omdat dat past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en bij het beeld dat Koraal Groep heeft van een passende bezoldiging.
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Via een brief eisen Koraal Groep en De La Salle dat de gemeente Rotterdam op korte termijn haar fouten richting De La Salle en Koraal Groep erkent en daar publiekelijk melding van maakt. Bovendien bereiden we mogelijke juridische stappen voor.
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