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Minder cliënten in woonzorglocaties
Het overheidsbeleid is erop gericht 
dat mensen die zorg nodig hebben, zo 
lang mogelijk thuis blijven wonen. Daar-
door komen er minder mensen in onze 
woonzorglocaties wonen en hebben de 
mensen die er de komende jaren gaan 
wonen, zwaardere zorg nodig. Dat heeft 
vergaande gevolgen voor onze organi-
satie en onze medewerkers.

Voor elk van onze woonzorglocaties 
hebben we een toekomstplan gemaakt, 
inspelend op de veranderingen binnen 
de ouderenzorg. We passen huizen aan 
op veranderende zorgvragen en doel-

groepen en sluiten Velserduin Driehuis 
in november 2014.

Thuiszorg over op buurtteams
In 2013 is onze thuiszorg overgegaan 
op het werken vanuit 40 kleinschalige 
zelfsturende buurtteams. Dat was een 
ingrijpend besluit en best lastig voor 
medewerkers. Een aantal van hun 
zekerheden verdween, zoals de ver-
trouwde collega’s, de teammanager en 
vaste werktijden. Toch zijn de medewer-
kers er zeer goed in geslaagd om zich 
de nieuwe manier van werken eigen 
te maken. We zijn erg blij met de re-
sultaten van deze kanteling tot nu toe: 

Terugblik Raad van Bestuur

Inspelen op  
veranderIngen
Het jaar 2013 was het eerste jaar waarin we uitvoering gaven aan onze nieuwe strategie  
‘Vertrouwd op Koers’. Ons strategische uitgangspunt is dat ‘de vraag van de cliënt  
centraal staat’. Aan die ambitie hebben alle medewerkers hard gewerkt in dit verslagjaar. 
De resultaten over 2013 zijn goed. Zorgbalans is in financieel en bedrijfsmatig opzicht  
een solide, gezonde organisatie. Veel belangrijker nog is de inzet en het aanpassings- 
vermogen van onze medewerkers afgelopen jaar. In deze tijd van grote veranderingen  
in het Nederlandse zorgstelsel, krijgen zij het voor elkaar om elke werkdag onze zorgvisie  
te vertalen naar goede zorg voor onze cliënten. Daar zijn we enorm trots op. 

Joost, onze clIënt
Bij alle ontwikkelingen die we  
doormaken is het van het grootste 
belang voor ogen te houden voor  
wie we het doen. Sinds 2013  
bekijken we alle besluiten die we 
nemen vanuit de ogen van Joost,  
de verpersoonlijking van de  
Zorgbalanscliënt.  
Joost is geïntroduceerd door een 
groep van twaalf medewerkers uit  
de verschillende zorgonderdelen  
van onze organisatie: behandelaars, 
medewerkers zorg en facilitair.  
Deze groep, de Expeditie genaamd, 
neemt bestaande en nieuwe  
processen en diensten onder de loep 
vanuit het gezichtspunt van Joost.  
Afgelopen jaar is Joost gaan leven  
onder de medewerkers. Op alle  
niveaus vragen wij ons af bij wat  
we doen en beslissen: “Wat vindt 
Joost hiervan?”. Op deze manier 
waarborgen we onze cliëntgericht-
heid en gebruiken we onze zorgvisie 
als leidraad.

de tevredenheid onder zowel cliënten 
als medewerkers is gestegen. Net als 
de productiviteit. Medewerkers van 
de buurtteams geven aan dat ze ‘niet 
meer terug willen naar hoe het was’. 3
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Werkgelegenheid
We doen er alles aan om ervoor te 
zorgen dat de krimp in aantal cliënt-
plaatsen in onze woonzorglocaties 
geen negatieve gevolgen heeft voor de 
werkgelegenheid. Door veranderingen 
in de Thuiszorg en kostenreductie van 
de Ondersteunende Diensten zijn er in 
2013 wel medewerkers boventallig ge-
worden. We herplaatsen zoveel moge-
lijk mensen en als dat niet lukt, bieden 
we begeleiding en een sociaal plan. We 
investeren voor de wendbaarheid van 
onze medewerkers in opleidingen en 
trainingen. 

Aan tafel bij gemeenten
De aankomende nieuwe Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) 
zorgt ervoor dat de gemeente er vanaf 
2015 een groot aantal taken bij krijgt 
waar het gaat om het ondersteunen en 
begeleiden van burgers. Zorgbalans zit 
nu al veel aan tafel bij gemeenten om 
te bespreken wat onze rol in dit veran-
derende speelveld kan zijn. Er ontstaat 
meer ruimte voor nieuwe, inspirerende 
samenwerkingsverbanden. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de lancering van 
de sociaal wijkteams in Haarlem, waar-
van onze wijkverpleegkundigen deel 
uitmaken. De sociaal wijkteams helpen 
mensen grip te krijgen op hun leven als 
ze problemen hebben op het gebied 
van wonen, opvoeding, schulden of 
gezondheid.

Nieuwe Ontmoetingscentra
Ook op andere manieren speelden 
we in 2013 in op de komende veran-
deringen als gevolg van de Wmo. Bij-
voorbeeld door het openen van meer 
Ontmoetingscentra voor mensen met 
geheugenproblemen en/of dementie 
en hun mantelzorgers. De Ontmoe-
tingscentra voorzien duidelijk in een 
behoefte en we krijgen enthousiaste 
reacties van zowel cliënten als mantel-
zorgers.

Vooruitblik
De lijn van de politiek is helder: er 
komt de komende jaren minder geld 
beschikbaar. Tussen nu en 2018 staat 
Zorgbalans dan ook voor een ingrij-
pende opgave van krimp van zo’n 25%. 
We nemen die last niet in één keer, 
maar proberen die evenwichtig over de 
komende jaren te verdelen. We zul-
len nieuwe besluiten nemen over de 
toekomst van onze woonzorglocaties, 
kostendaling, krimp in ondersteunende 
diensten en de ontwikkeling en borging 
van de thuiszorg buurtteams. We be-
reiden ons nu voor op veranderingen 
door de aankomende invoering van 
Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) en 
de Wet langdurige zorg (Wlz). We gaan 
zorgvuldig om met veranderingen, 
waarbij het welbevinden van de cliënt 
centraal staat. Bij besluiten over onze 
woonzorglocaties zullen we de verhuis-
bewegingen zoveel mogelijk beperken 
en rekening houden met de wensen 
van onze huidige bewoners.

Anja Schouten en Eduard van Bockel
Raad van Bestuur Stichting Zorgbalans
27 mei 2014

 

 

We gaan zorg- 
vuldig om met  
veranderingen, 

waarbij het  
welbevinden  
van de cliënt  

centraal staat.



Betrokken, vitale en deskundige medewerkers

Zelfstandig  |  Verantwoordelijk  |  Open  |  Vertrouwen  |  Respect

Blijven investeren in zorgkwaliteit, zowel in proces als in professionals 
(verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, behandelaars)
Financieel gezond, overheadkosten verlagen  
Elkaar kennen en kennis delen
Samenwerken met nieuwe velden en leren van concurrenten

Verbinden 
met de 
basis!}

TEchnOlOgiE!  TEchnOlOgiE!  TEchnOlOgiE!

Mantelzorgers en vrijwilligers

ZORg in DE BUURT

 Kleine buurtgerichte teams 
 Welbevinden
 Toevoegen van ‘high care’
 intensieve samenwerking

WOnEn

  Beschermd en verzorgd  
wonen

 identiteit van onze huizen
 Servicearrangementen
  investeren in diversiteit en  

kwaliteit

 Revalidatieconcepten, zoals:
- vooraf trainen
- verblijf
- thuiszorg

 Multidisciplinair

REValiDaTiE

 geworteld in de streek: voor, door en met elkaar
 Professionele zorg vanuit basis ouderenzorg
 coöperatiegedachte: samen voor het grote geheel 
 Breed aanbod, zodat we maatwerk kunnen maken

 Voor iedereen 
 Verschil mag er zijn 
 U kunt op ons rekenen 
 Persoonlijke relatie 
 altijd ja; samen naar oplossingen cliënt centraal

ZB Strategiehuis 15 05 2013 versie magazine.indd   1 15-05-13   16:42

het zorgbalans huIs:  
strategIsch Kader 2013-2015 

De meerjarenstrategie voor de periode 2013-2015 is  
samengevat in het Zorgbalans Huis. Onze drie belangrijkste 
activiteiten hebben daarin ieder een grote kamer:  
Zorg in de Buurt, Wonen en Revalidatie. Onze beloftes aan  
de cliënt staan in het dak. Daaronder, in de dakrand,  
hebben we onze identiteit in vier punten samengevat.  

Onderin het huis ligt de basis van ons huis met  
mantelzorgers en vrijwilligers, technologie en  
de organisatorische randvoorwaarden om onze  
organisatie goed te laten werken. Het huis staat  
op het fundament van onze medewerkers en de  
vijf kernwaarden.  

MIssIe
Onze missie hebben we ook in 2013 kunnen waarmaken: 

Wij helpen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk zelfstandig  
en op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven.
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De overheidsmaatregelen en de gevol-
gen daarvan voor onze zorg zijn de re-
den dat we in onze organisatie verande-
ringen en verbeteringen doorvoeren. 
Natuurlijk staan we daarbij steeds stil bij 
de gedachte wat de verandering voor 
de cliënt, Joost, gaat opleveren. Indien 
nodig passen we de voorgenomen 
maatregelen daarop aan.

Zo zijn in 2013 onze thuiszorgteams 
omgevormd naar kleinere buurtteams 
en werken de ontmoetingscentra zoals 
de overheid en de bezoekers dat graag 
zien. We ontwikkelen maatwerk voor 
mensen die beschermd willen wonen, 
maar daarvoor geen indicatie hebben.
Daarbij werken we steeds nauwer sa-
men met een groot aantal externe par-
tijen, van gemeenten tot zorgverzeke-
raars, van welzijnspartijen tot huisartsen 
en wooncorporaties. 

Samenwerking
Een voorbeeld van samenwerking is 
onze deelname aan de ‘Kennistafel 
Wonen, Welzijn en Zorg Velsen’. In dit 
netwerk verkennen diverse partijen met 
elkaar hoe ze een eigentijds en passend 
aanbod kunnen creëren rondom wonen, 
welzijn en zorg voor de inwoners van 
Velsen. Een constructief en ambitieus 
overleg.

Een ander voorbeeld: in juni 2013 
startte in de Transvaalbuurt in Haarlem 
de pilot ‘Vernieuwend organiseren’. 
Een innovatief samenwerkingsproject 
van ‘Samen voor elkaar’ met als insteek: 
hoe kun je in deze buurt de zorg en 
ondersteuning anders regelen?  
Mensen blijven immers langer thuis 
wonen en krijgen niet meer altijd als 
vanzelfsprekend zorg en ondersteuning. 
Het uitgangspunt verschuift: we willen  
meer kijken wat mensen nog wel kun-

nen in plaats van wat ze niet kunnen.  
In de Transvaalbuurt ontdekt een aantal 
initiatiefnemers (kwartiermakers), waar-
onder Zorgbalans, Welzijn en Vilans, 
hoe we met elkaar zorg en ondersteu-
ning anders kunnen organiseren. 

Verdwijnen ZZP 1, 2 en 3
Vanaf 2013 nemen we geen nieuwe 
cliënten op met een zorgindicatie ZZP 
1 en 2, deze indicaties voor wonen met 
zorg bestaan niet meer. Mensen met 
een lichtere zorgvraag ontvangen hun 
zorg thuis. Vanaf 2014 verdwijnt ook de 
indicatie ZZP 3. Door deze overheidsbe-
sluiten daalt het aantal cliënten in onze 
woonzorglocaties. 

Sinds 2012 bereiden we ons voor op 
deze krimp in cliëntplaatsen en nemen 
we stapsgewijs de benodigde huisves-
tingsbesluiten. Hierdoor is het mogelijk 
om de besluiten per fase te baseren  
op het meest actuele overheidsbeleid 
en de meest recente bedrijfsgegevens. 
Dit houdt Zorgbalans maximaal wend-
baar.

Tijdig bijsturen via seizoensbesluiten
Met ingang van het verslagjaar 2013 
geldt een nieuw regime voor de zorg-
inkoop. Het zorgkantoor kan niet meer 

Inspelen op 
overheIdsbeleId
De overheid stimuleert mensen om langer thuis te blijven  
wonen. Ondermeer door wonen en zorg te scheiden.  
Gevolg is dat er minder mensen in onze woonzorgcentra  
komen wonen en dat we steeds zwaardere zorg bij mensen 
thuis verlenen. 

De seizoens- 
besluiten hebben  

ertoe geleid dat we 
in 2013 altijd ‘ja’ 
hebben kunnen  

antwoorden op zorg- 
vragen van cliënten 

en verwijzers.
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achteraf de overproductie in zorguren 
en cliëntplaatsen vergoeden. In het zo-
genaamde Zomerbesluit hebben we in 
2013 afspraken gemaakt op welke wijze 
we overproductie van de eerste helft van 
het jaar zouden kunnen ‘terugverdienen’. 
Ook maakten we (extra) afspraken om het 
personeel flexibeler in te kunnen zetten. 
Uit de evaluatie van het Zomerbesluit 
bleek dat het inderdaad was gelukt om 
in de uitvoering bij te sturen. Daarop 
hebben we besloten om ieder kwartaal 
met een seizoensbesluit besturingsmaat-
regelen te treffen. Dit leidde tot een 
Herfstbesluit in september en een Win-
terbesluit in december.

Met het Zomerbesluit werd het aantal 
bezette ZZP-bedden met 60 geredu-
ceerd om overproductie te compen-
seren. Spoedopnames en geriatrische 
revalidatie (GRZ) werden niet beperkt. 
We stelden een externe vacaturestop in 
om meer interne personeelsbeweging 
te krijgen.

Met het Herfstbesluit speelden we in 
op de wens van bewoners van Velser-
duin Driehuis om eerder te verhuizen 
naar de woonplek van hun keuze. Om 
de overproductie van de eerste helft 
van het jaar verder te compenseren, 
reduceerden we 17 ZZP-bedden.

Omdat de combinatie van revalidanten 
met en zonder dementie in Velserduin 
Driehuis voor beide groepen cliënten 
tot ongewenste situaties leidde, boden 
we mensen met een diagnose-behan-
delcombinatie dementie (DBC PG) reva-
lidatie met tijdelijk verblijf een plek aan 
in Velserduin IJmuiden. 

Met het Winterbesluit werden de ver-
huizingen vanuit Velserduin Driehuis ge-
faseerd gepland, november 2014 bleef 
einddatum. Ook werd bepaald dat we 
in 2014 een proef starten met scheiden 
van wonen en zorg in De Moerberg, via 
een woonservicearrangement voor vijf 
appartementen. Tot slot besloten we 
dat we in maart 2014 huisvestingsbe-
sluiten voor de jaren 2015-2016 zouden 
nemen.

De seizoensbesluiten hebben ertoe 
geleid dat we in 2013 altijd ‘ja’ heb-
ben kunnen antwoorden op zorgvragen 
van cliënten en verwijzers. In overleg 
zijn we steeds tot een goede oplossing 
gekomen. Met de maatregelen uit het 
Zomer- en Herfstbesluit is het ons gelukt 
om in 2013 binnen de budgetafspraken 
met de twee zorgkantoren te blijven. 
Dat heeft ook in financiële zin geleid tot 
een goede prestatie.
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Zo bouwen we nu in De Houttuinen in 
Haarlem alle tweepersoonskamers om 
naar eenpersoonskamers. Dat willen  
we in 2015 ook doen voor de nabij- 
 gelegen locatie Zuiderhout. Ons plan 
is dat Zuiderhout zich vooral richt op 
revalidatie voor ouderen in de regio 
Zuid-Kennemerland. Voor onze andere 
woonzorglocaties in de gemeenten Vel-
sen, Haarlem, Heemstede en Hillegom, 
staan diverse investeringen op stapel. 

Nieuwe woonvormen
We vormen onze huizen om tot  
huizen van de toekomst. Ondermeer 
door nieuwe woonzorgconcepten te 
bieden voor mensen met dementie, 
zoals ‘Net als Thuis’ en ‘Kleinschalig  
wonen voor PG’. Door het ontwikkelen 

van woonservicearrangementen,  
waarbij we wonen en zorg scheiden, 
voldoen we aan de (toekomstige)  
vraag van mensen die geen opname- 
indicatie meer krijgen maar wel be- 
hoefte hebben aan verzorgd wonen.  
We verhuren daarvoor woningen  
binnen een woonzorglocatie.  

Bewoners betalen zelf hun huur en  
servicekosten en hebben de keuze  
om extra diensten af te nemen, zoals 
maaltijden en schoonmaak. Als deze 
bewoners zorg nodig hebben, krijgen  
ze deze op basis van een thuiszorg- 
indicatie.

Wonen en
verblIJven

Vanwege de overheidsplannen om mensen meer zelfredzaam te maken en te houden,  
is Zorgbalans in 2013 begonnen met het verzetten van de bakens. Oudere mensen  
zullen langer thuis blijven wonen, waardoor het aantal plaatsen in onze woonzorgcentra  
afneemt. De zorgbehoefte van de cliënten die bij ons wonen neemt daarentegen toe.  
Dat betekent dat we moeten investeren in het aanpassen van diverse locaties. 
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Verhuizing Velserduin Driehuis
De toekomst van alle woonzorglocaties 
van Zorgbalans bepalen we in de huis-
vestingsbesluiten, de eerste daarvan 
nam de Raad van Bestuur in maart  
2013. Het ingrijpendste besluit was  
de sluiting van Velserduin Driehuis  
in november 2014. Daarbij werd ook 
beslist om vooral in Velserduin IJmuiden 
ruimte te maken voor de cliënten uit 
Velserduin Driehuis van revalidatie,  
niet aangeboren hersenletsel (NAH)  
en gerontopsychiatrie (GP). Dit leidt  
tot verhuisbewegingen van cliënten. 

Afgelopen jaar is er veel zorg besteed 
aan komende verhuizingen van cliën-
ten van Velserduin Driehuis en andere 
locaties. Met alle cliënten en hun man-
telzorgers werd persoonlijk overlegd. 
Cliënten konden de ‘sfeer komen proe-
ven’ op de mogelijke woonlocaties. 
Uiteindelijk verhuizen cliënten naar de 
locatie van hun keuze en verhuizen vas-
te zorgverleners voor de verschillende 
cliëntgroepen met hen mee. 

Met de sluiting van Velserduin Driehuis 
hebben we een oplossing gevonden 
voor een krimp van 140 cliëntplaatsen.

Geriatrische revalidatie vanuit  
‘eigen kracht’
In 2013 hadden we te maken met de 
komst van de diagnose behandelcom-
binaties (DBC’s) voor de geriatrische  
revalidatie, revalidatie voor oude-
ren. Dat heeft bijgedragen aan een 
herinrichting van onze geriatrische 
revalidatie: we stimuleren geriatrische 
revalidanten nu maximaal in hun zelf-
redzaamheid. Tijdens de revalidatie 
doen mensen alles zelf wat ze normali-
ter thuis ook doen, zoals: hun bed  
opmaken, lunch maken en onder de 
douche gaan. Alle dagelijkse handelin-
gen vormen onderdeel van de revali-
datie. Dit ‘eigen kracht concept’ draagt 
eraan bij dat revalidanten zo snel  
mogelijk de draad van hun dagelijks 
leven weer kunnen oppakken. Dit  
concept vraagt van medewerkers dat zij 
meer werken ‘met de handen op  

de rug’, een behoorlijke omslag voor 
mensen met een zorghart. 

Als gevolg van de overgang van de 
financiering van geriatrische revalidatie-
zorg van AWBZ naar de Zorgverzeke-
ringswet, registreren en declareren we 
deze zorg nu op een andere manier.

Samenwerking
Zorgbalans werkt al jaren intensief  
samen met andere organisaties. Met 
welzijnspartijen, zoals met Stichting  
Welzijn Velsen en Socius. En met  

Wat vIndt Joost?
Wat ik zo heerlijk vind, is dat ik  
tegenwoordig zelf een afspraak met  
de meneer van de Technische Dienst 
kan maken om een lampje te laten  
vervangen in mijn woning. Dan hoef  
ik niet meer de hele ochtend af te wach-
ten wanneer er iemand voor komt.



10 n Jaarmagazine zorgbalans 2013

woningcorporaties, zoals Woningbedrijf 
Velsen, waarvan we zes woonzorglo-
caties in IJmuiden huren. Met het wo-
ningbedrijf zijn we in gesprek over het 
toekomstbestendig maken van locaties.

We zien meer cliënten die intensieve 
aandacht en zorg nodig hebben voor 
verstorend en agressief gedrag.  
We willen hen graag veilige zorg  
bieden én een comfortabele omgeving 
waarin ze veel bewegingsvrijheid  
ervaren. Daarom hebben we in  
2013 onze samenwerking met GGZ  
InGeest verstevigd. We kunnen nu  
tot op cliënt- en medewerkerniveau ge-
bruikmaken van de expertise van GGZ 
InGeest in psychiatrische ziektebeelden. 

Om onze zorg voor cliënten met  
gedragsproblemen verder te professi-
onaliseren, werken we sinds afgelopen 

jaar ook samen met het Centrum  
voor Consultatie en Expertise (CCE). 

Eten en drinken 
Sinds begin 2013 meten we ieder  
kwartaal de tevredenheid van bewo- 
ners over het eten en drinken in onze 
woonzorglocaties. Zo krijgen we goed 
inzicht in de wensen en meningen  
van bewoners over het eten, menu- 
combinaties, temperatuur van de  
maaltijd, smaak, presentatie, etc. 

Schoonmaak 
Binnen alle locaties van Zorgbalans 
regelen en controleren we de kwaliteit 
van de schoonmaak via het VSR-Kwali-
teitmeetsysteem. Uit de metingen van 
2013 blijkt dat bewoners aanmerkelijk 
meer tevreden zijn over de schoonmaak 
in vergelijking tot 2012.

Wat vIndt Joost?
Tot mijn grote schrik hoorde ik in  
maart dat ik moest verhuizen uit  

mijn vertrouwde Velserduin  
Driehuis. Ik was wel ongerust waar 

ik terecht zou komen. Gelukkig  
is mijn vaste verzorgster Ingrid met 

me komen praten wanneer,  
waarheen en met wie ik wil verhui-

zen. Ze heeft me Huis ter Hagen 
laten zien, zodat ik een beetje de 

sfeer kon proeven. Daar verhuis ik 
voor de zomer naartoe. We gaan 

samen nieuwe spullen uitzoeken, 
die worden voor mij betaald. Ik ben 

er nu veel geruster op en Ingrid 
verhuist met me mee.

Binnen Zorgbalans zijn medewerkers in alle locaties  
gestart met het project ‘Gastvrije Uitstraling’. Dit project  
is erop gericht dat medewerkers zich nog meer bewust 
worden van hun eigen gastvrijheid richting de bewoners. 

‘’Dit project heeft veel losgemaakt onder medewerkers’’, 
zegt Peter Swart, teammanager Facilitair van Zuiderhout 
en Parkzicht. ‘’Er waren in het begin best kritische  
opmerkingen. In de trant van ‘we werken hier toch al  
erg hard’, en ’is dit niet zonde van het geld?’. Ik had daar 
op zich wel begrip voor. Vergeet niet, die opmerkingen 
komen van collega’s die al een supersterke betrokkenheid 

met onze cliënten hebben. Gaandeweg het project zag ik 
het enthousiasme loskomen. De basis is er nu, de neuzen 
staan in ieder geval dezelfde kant op.’’ 

Niet alleen fysiek zijn er dingen verbeterd (van bedrijfskle-
ding tot een betere ambiance in bijvoorbeeld huiskamers), 
ook in gedrag zetten medewerkers de puntjes op de spreek-
woordelijke ‘i’. Swart: ‘’We benaderen bewoners nog meer 
vanuit hun wensen. Dus je zegt bijvoorbeeld niet dat ie-
mand kan ontbijten vanaf acht uur. Maar je vraagt hoe laat 
diegene wil opstaan en past daar het ontbijt op aan.’’

gastvrIJe uItstralIng
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thuIszorg
In 2013 voltooide Zorgbalans de omslag naar veertig zelfsturende 
thuiszorg buurtteams. Een van de voordelen hiervan is dat  
cliënten nu vaker dezelfde gezichten zien. Omdat de buurtteams 
hun eigen planning regelen, kunnen ze zorg en bezoektijden  
goed afstemmen op de wensen en behoeften van hun cliënt.  
Daarnaast regelt Zorgbalans sinds afgelopen jaar alle acute  
thuiszorg buiten kantoortijden in Zuid-Kennemerland. We doen  
dat vanuit het team Thuiszorg Technologie en Acute Zorg. 



12 n Jaarmagazine zorgbalans 2013

Alle thuiszorg via zelfsturende  
buurtteams
Eind 2012 gingen onze thuiszorgteams 
in Bennebroek, Heemstede, Aerdenhout 
en Vogelenzang als eerste over naar 
negen kleine zelfsturende buurtteams. In 
de zomer van 2013 kregen de inwoners 
van Zandvoort, Overveen, Bloemendaal, 
Santpoort, Driehuis en Velserbroek hun 
eigen Zorgbalans Thuiszorg Buurtteam. 
Eind 2013 stapten onze laatste grote 
thuiszorgteams in Haarlem, IJmuiden, 
Velsen-Noord en Heemskerk over. Daar-
mee is in december 2013 de omslag 
naar kleinschalige zelfsturende thuiszorg 
buurtteams voltooid. Veertig Thuiszorg 
Buurtteams regelen nu de zorg bij men-

sen thuis in de regio Kennemerland, van 
Heemskerk en Velsen tot in Haarlem, 
Zandvoort en Heemstede.

Met een buurtteam kunnen onze cliën-
ten rekenen op persoonlijke thuiszorg 
vanuit een locatie bij hen om de hoek. 
Cliënten zien vaker dezelfde gezichten, 
omdat de buurtteams uit hooguit vijf-
tien medewerkers bestaan. De buurt-
teams regelen hun eigen planning en 
kunnen zorg en bezoektijden dus goed 
afstemmen op de wensen en behoef-
ten van hun cliënt. Bovendien brengen 
ze cliënten waar nodig in contact met 
gespecialiseerd verpleegkundigen 
en behandelaars, bijvoorbeeld voor 

gespecialiseerde zorg bij dementie en 
hartfalen.

Vanuit het Buurtteam geven 12-15 ver-
pleegkundigen en verzorgenden zorg 
aan 40-50 cliënten. De medewerkers 
hebben geen leidinggevende maar een 
teamcoach. De teams zijn zelfsturend en 
pakken activiteiten als indicatiestelling 
en bereikbaarheid zelf op. Ze maken 
hun eigen werkrooster en nemen waar 
nodig initiatieven tot verbetering. Zij 
bespreken hun resultaten regelmatig 
met hun teamcoach. De buurtteams zijn 
goed en direct bereikbaar voor cliënten 
en verwijzers. 
De wijkverpleegkundigen van de buurt-
teams onderhouden nauw contact met 
huisartsen en andere dienstverleners in 
de wijk. Zij overleggen met de Wijkraad 
of draaien mee in het sociaal wijkteam. 
Ook zijn er buurten waar de wijkver-
pleegkundige een inloopspreekuur 
heeft.

Reacties op de buurtteams
Voor medewerkers was het wennen 
aan de nieuwe werkwijze. Uit tevreden-
heidsmetingen blijkt dat zowel cliënten 
als medewerkers zeer tevreden zijn over 
de buurtteams. Partners als Draagnet, 
ergotherapeuten en huisartsen zijn 
positief over de samenwerking met de 
buurtteams. Met de effectiviteit van de 
teams (het aantal ‘uren achter de deur’) 
zit het goed: die ligt gemiddeld rond 
de 70%.

Thuiszorg Technologie en Acute Zorg
Soms hebben mensen acuut thuiszorg 
nodig, bijvoorbeeld als een infuuspomp 
niet doorloopt of als iemand na een 
val in huis plotseling (gespecialiseerde) 
thuiszorg nodig heeft. Sinds 2013 re-
gelt Zorgbalans in opdracht van het 
zorgkantoor alle acute thuiszorg buiten 
kantoortijden in Zuid-Kennemerland. 
We doen dat vanuit het team Thuiszorg 
Technologie en Acute Zorg (TT&AZ). 
Dit team is verantwoordelijk voor het 
geven, coördineren en afstemmen van 
medisch-technische verpleegkundige 
zorg. Het team werkt op een construc-
tieve manier samen met de buurtteams 
om kwalitatief goede Thuiszorg te  
kunnen leveren.
Daarnaast zorgt het team 24 uur per 
dag voor de alarmopvolging en de 
bereikbaarheid buiten kantooruren.  
Een ervaren verpleegkundige uit het 
team TT&AZ fungeert in de avonden  
en de weekends als triagist voor de 
spoedeisende hulp vanuit de huisart-
senpost in het Kennemer Gasthuis. 

Voorzitter Ada Vos en secretaris Liesbeth 
Volwater van de Cliëntenraad Thuiszorg 
van Zorgbalans oordelen positief over de 
huidige ontwikkelingen binnen de thuis-
zorg van Zorgbalans: ‘De omschakeling 
naar de kleine buurtteams hebben we 
nauwgezet gevolgd. Het grote voordeel 
hiervan is dat cliënten nu vaker dezelfde 
gezichten zien. De buurtteams hebben 
een directe lijn naar de huisarts, dat is ook 
winst. We zien daarnaast voordelen voor 
de medewerkers: zij hoeven nu veel min-
der te reizen. 

Zorgbalans speelt goed in op de trend dat 
cliënten langer thuis moeten (en willen) 
blijven wonen. Een oplossing als Prettig 
Thuis, het volledige thuiszorgpakket voor 
mensen die verzorging en welzijn ge-
woon thuis willen ontvangen, vinden wij 
erg goed. Daarbij juichen we het toe dat 
Zorgbalans nadrukkelijk heeft gesteld dat 
ze voor iedereen in de regio, dus ook voor 
mensen met een heel laag inkomen, hun 
zorg toegankelijk willen houden.’
 

‘groot voordeel 
dat de clIënten  
vaKer dezelfde  
gezIchten zIen’
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ErgoThuis: maatwerk in 
zelfstandigheid
De buurtteams werken waar nodig 
nauw samen met de ergotherapeuten 
van Zorgbalans. De ergotherapeuten 
komen bij cliënten thuis en helpen 
hen met praktische oplossingen en 
hulpmiddelen. Doel is dat cliënten hun 
zelfredzaamheid hervinden waardoor 
ze langer zelfstandig zijn of zelfs weer 
aan het werk kunnen gaan. Het gaat 
om praktische oplossingen voor dage-
lijkse handelingen als opstaan vanuit 
stoel of bed, zelf douchen, gebruik van 
hulpmiddelen en woningaanpassingen. 
Hierdoor worden sommige cliënten met 
een eenvoudige zorgvraag minder af-
hankelijk van het buurtteam.

Preventief screenen kwetsbare  
ouderen
Ouderen met complexe gezondsheids-
problematiek blijven steeds langer thuis 
wonen. Door tijdig aandacht te beste-
den aan de risico’s van het verslechte-
ren van hun functioneren en door een 
plan te maken gericht op behoud van 
gezondheid en zelfredzaamheid, kun-
nen ouderen zo lang mogelijk hun zelf-
standigheid behouden. 
Een aantal huisartsen voert samen 
met andere zorgverleners de module 
‘Kwetsbare Ouderen’ uit. Via preventie-
ve screening verzamelen zij gegevens 
over het functioneren van de oudere 
waar het gaat om voeding, medicatie-
gebruik, incontinentie, geheugen en 
eenzaamheid. Op basis daarvan maken 
ze een uitgebreide probleemanalyse en 
stellen ze een multidisciplinair zorgbe-
handelplan op.

Sinds 2013 ondersteunt een verpleeg-
kundig specialist Ouderen van Zorgba-
lans samen met het buurtteam de huis-

artsen van de HOED in Haarlem-Oost 
bij het uitvoeren van de module Kwets-
bare Ouderen. Bij hoog complexe pro-
blematiek vragen zij een specialist Ou-

derengeneeskunde van Zorgbalans om 
advies. De huisartsen zien in Zorgbalans 
een belangrijke samenwerkingspartner 
in het geriatrisch netwerk.

thuIszorg bInnen 
socIaal WIJKteaMs
Burgers kunnen sinds kort met hun vra-
gen en problemen terecht bij de nieuwe 
‘sociaal wijkteams’ van de gemeente Haar-
lem. Die helpen mensen om weer grip 
te krijgen op hun leven als ze problemen 
hebben op het gebied van wonen, opvoe-
ding, schulden of gezondheid. Enkele 
medewerkers van de Thuiszorg Buurt-
teams van Zorgbalans zijn onderdeel van 
de sociaal wijkteams. Ankie van Dalen, 
wijkverpleegkundige, zit in het sociaal 
wijkteam Haarlem-Oost: ‘Het mooie is 
dat binnen zo’n sociaal wijkteam veel 

praktische kennis en ervaring aanwezig 
is. Zorgbalans zit er in met wijkverpleeg-
kundigen. Daarnaast telt ons wijkteam 
coaches van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, maatschappelijk werkers, mensen 
met verstand van schulddienstverlening, 
noem maar op. We werken binnen het 
wijkteam intensief met elkaar samen en 
hebben nauw contact met huisartsen en 
andere hulpverleners. We overleggen over 
iemands probleem en kunnen mensen 
vervolgens heel makkelijk en vlot op weg 
helpen en waar nodig hulp erbij halen.’

Wat vIndt Joost?
Ik ben heel blij met het Thuiszorg 
Buurtteam. Ik ken iedereen en kan 
ze direct bereiken. Wat ik zo fijn 
vind is dat ze me kennen en reke-
ning houden met mijn dagritme. 
Ze komen ‘s morgens niet te vroeg. 
Ze doen voor me wat ik echt zelf 
niet meer kan: iedere dag wassen 
en medische handelingen. Zo red 
ik het thuis prima. Het enige dat 
ik mis is Anke, één van mijn oude 
thuiszorghulpen, zij is naar een 
ander buurtteam gegaan.



Het jaar 2013 was het eerste jaar met grote veranderin-
gen in de ouderenzorg als gevolg van het nieuwe  
kabinetsbeleid dat gericht is op het verlagen van de  
zorgkosten. De begroting 2013 was daarom opgesteld  
als een eerste stap naar de solide financiële basis die  
nodig is voor al die veranderingen. Doelstellingen waren: 
een gezonde bedrijfsvoering, een stevige liquiditeits- 
positie en verdere versterking van het eigen vermogen.
 
Zorgbalans heeft deze doelstellingen uit de begroting 2013 
allemaal gehaald. Dankzij intensieve sturing en beheersing van 
kosten, rekening houdend met de batenontwikkeling, sluiten 
we 2013 af met een gezond financieel resultaat van € 3,4 mln. 
Met dit mooie resultaat versterken we ons eigen vermogen  
(de equity ratio stijgt van 14,6% naar 16,95%) en hebben we 
een stevige basis gelegd om toekomstige kosten van de  
transitie van de ouderenzorg op te kunnen vangen. Onze  
liquiditeitspositie is onverminderd sterk gebleven in 2013.

Ook in 2013 gold de afspraak dat wanneer woonzorglocaties 
van Zorgbalans beter zouden presteren dan begroot, zij de 

helft van het meerdere mochten behouden om naar eigen 
inzicht te investeren in kwaliteitsverbetering. Op basis van 
het resultaat in 2013 krijgen de locaties in 2014 en latere 
jaren dankzij hun goede presteren € 1 mln beschikbaar voor 
intensiveringen.

In de thuiszorg is in 2013 de omslag gemaakt naar kleine 
zelfsturende Thuiszorg Buurtteams. Deze omslag vergde  
een flinke investering in teamvorming en het laten vervallen 
van de functies van managers en planners. De aanvankelijke 
daling van de effectiviteit van de buurtteams, bleek zich 
steeds sneller te herstellen naarmate meer teams de omslag 
maakten en sloeg uiteindelijk om naar een significante  
stijging van de effectiviteit.

Managementinformatie
De kwartaalrapportages van 2013 zijn niet alleen financieel 
gericht. Er is een hoofdstuk kwaliteit en veiligheid toege-
voegd. Daarin staan: de scores van cliënttevredenheidson-
derzoeken, de meting van zorginhoudelijke indicatoren,  
de stand van zaken rond interne audits, hygiënerapporten, 

de cIJfers van 2013

fInancIële gegevens  BEDRAGEN IN MILJOENEN EuRO’S (€ MLN) 

fInancIeel beleId 2013

 2012 zonder 2012 met 2013 zonder 2013 met
 Financial Lease Financial Lease Financial Lease Financial Lease

Bedrijfsopbrengsten € 147,5  € 147,5  € 145,7  € 145,7 

Bedrijfskosten € 141,8  € 142,3  € 141,8  € 142,3 

Resultaat € 5,7  € 5,2  € 3,9  € 3,4 

Eigen vermogen € 22,0  € 21,5  € 25,4  € 24,9 

Solvabiliteit 31,80% 22,20% 38,42% 26,60%

Werkkapitaal -€ 3,6  -€ 3,4  € 8,4  € 7,7 

Current ratio 112,20% 111,30% 136,00% 134,46%

Leverage 68,20% 77,80% 52,90% 73,40%

Equity ratio 14,90% 14,60% 17,41% 16,95%

Met ingang van 2012 moeten panden waarvoor langlopende huurcontracten zijn aangegaan, boekhoudkundig  
worden gezien als economisch eigendom. Voor de langlopende huurcontracten wordt ook de netto contante  
waarde van toekomstige kale huurverplichtingen op de balans opgenomen. Voor de volledigheid en vergelijk- 
baarheid met het verleden, staan in de tabel met financiële gegevens de kengetallen met en zonder Financial  
Lease. De kengetallen met Financial Lease komen overeen met de gegevens in de jaarrekening 2013. 
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HACCP certificering, veiligheid gebouwen en de kwaliteits-
meting van schoonmaak. Iedere maand verspreiden we intern 
de managementinformatie met de actuele stand van zaken. 
Per kwartaal is er een uitgebreidere versie met analyse en 
toelichting op de cijfers. 

In 2013 is een meerjarenbegroting gemaakt om de gevolgen 
van de verwachte wijzigingen in de financiering van de ko-
mende jaren in kaart te brengen. Verder heeft een financiële 
werkgroep alle baten en financieringsstromen in kaart gebracht 
met daarbij de taakverdeling van de betrokken afdelingen.

Productieafspraken 2013
Zorgbalans heeft in 2013 AWBZ-productieafspraken gemaakt 
met twee zorgkantoren: Achmea voor de regio Kennemerland 
en Zorg en Zekerheid voor de regio Zuid-Holland Noord. 
Zorgkantoor Achmea neemt ongeveer 90% van onze AWBZ-
omzet af. Zorg en Zekerheid circa 10%. 

Het zorginkooptraject is door Zorgbalans in 2013 breder in de 
organisatie opgezet door een grotere groep te laten meelezen 
met de inkoopdocumenten. Dit resulteerde in een groot aantal 
vragen om verduidelijking. Deze vragen zijn zowel in het over-
leg met Achmea als via een nota van inlichtingen beantwoord. 
Omdat Zorgbalans het niet eens was met een door Achmea 
opgelegde korting op de tarieven, heeft Zorgbalans Achmea 
in een kort geding voor de rechter gedaagd. Deze korting had 
betrekking op door Achmea gehanteerde kwaliteitsonderzoe-
ken uit de jaren 2010/2011. In recentere onderzoeken scoorde 
Zorgbalans veel beter. Zorgbalans werd niet in het gelijk ge-
steld, omdat deze recente onderzoeken niet mochten worden 
gehanteerd. De onderzoeken waren namelijk nog niet gepubli-
ceerd en vergeleken met andere organisaties.

Voor de levering van Medisch Specialistische Verpleging  
in de Thuissituatie (MSVT) en Extramurale Behandeling,  
zijn contracten gesloten met zorgverzekeraars.

Voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) was 2013 een 
overgangsjaar waarin de zorg werd overgeheveld van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorg-
verzekeringswet (Zvw). Deze overheveling betekende ook 
dat deze zorg was opgenomen in de DBC-systematiek. Vanaf 
2013 registreren en declareren de instellingen in DBC’s, maar 
was er nog budgetgarantie op basis van de oude financiering.

Administratieve organisatie/interne controle
Ter waarborging van de betrouwbaarheid van registratie  
en verantwoording van de AWBZ-productie, stelt de  
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eisen aan de administratieve 
organisatie en interne controle (AO/IC) van de zorgaanbie-
ders. De business controller van Zorgbalans heeft conform de 
betreffende beleidsregel de controlerapportages rechtstreeks 
gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. Vastgesteld is dat 
werkprocessen rond indicatie en registratie intern goed zijn 
geborgd. Ernst & Young Accountants heeft een goedkeuren-
de controleverklaring afgegeven bij de AWBZ-declaratie zoals 
vermeld op de nacalculatieformulieren van de NZa in 2013. 

Uit de overige interne controles, die zijn uitgevoerd conform 
het auditplan 2013, zijn geen bevindingen naar voren geko-
men. De procuratie- en bevoegdhedenregeling wordt correct 
gehanteerd en er zijn uit de audits geen onrechtmatige beta-
lingen/bestellingen gebleken buiten deze regeling om. 

clIënten
WOONZORGLOCAtIES
1.458 cliënten
535.536 dagen zorg en verpleging
capaciteit: 1.500 plaatsen AWBZ

tHuISZORG (INCLuSIEF FLExICuRA)
4.080 cliënten
581.359 uren zorg en verpleging

ONtMOEtINGSCENtRA  
EN DAGACtIVItEItEN
187 bezoekers
42.072 dagdelen

MedeWerKers
Eind 2013 werkten er bij Zorgbalans 
3.309 mensen voor 2.031 fulltime  
personeelsplaatsen (fte), waarvan  
1.934 fte bij Zorgbalans en 97 fte  
bij FlexiCura.
Er waren 972 vrijwilligers betrokken  
bij Zorgbalans in 2013.

uItgaven aan  
opleIdIngen
Afgelopen jaar gaven we € 2,3 miljoen  
uit aan opleidingskosten en opleidings-
uren. Dit komt overeen met 2,7% van  
de brutoloonsom, waarmee Zorgbalans 
voldoet aan de opleidingsnorm van de 
CAO VVt.

zIeKte- 
verzuIM
Het gemiddelde ziekteverzuim van  
Zorgbalans over 2013 lag op 6,3%.  
Dat is iets lager dan de 6,6% over  
2012. Het ziekteverzuim van personeel  
in loondienst bij FlexiCura is 1,2%.



KWalIteIt
Zorgbalans wil goede zorg en kwaliteit van leven bieden aan al 
haar cliënten. Wij leggen daar als professionele zorgorganisatie 
verantwoording over af aan cliënten en de buitenwereld. Ook in 
2013 hebben we gecheckt of onze cliënten kwalitatief goede  
zorg krijgen, veilig zijn en zich veilig voelen. Daarbij kijken we  
of onze medewerkers zich voldoende vaardig voelen om, als ver-
wachtingen niet waargemaakt (kunnen) worden, met hun cliënt  
en familie tot een goede oplossing en overeenstemming te komen. 
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clIënt-
tevredenheId
Facilitaire dienstverlening 
Sinds 2012 onderzoekt Zorgbalans de 
cliënttevredenheid over de facilitaire 
dienstverlening, zoals schoonmaak, 
catering, restaurant, linnenverzorging 
en technische dienst. In 2012 waren 
de bewoners en zorgwaarnemers al 
tevreden over de facilitaire dienstver-
lening. De resultaten zijn in 2013 weer 
iets verbeterd ten opzichte van 2012. 
Met name over de schoonmaak en de 
technische dienst. Voor de linnenver-
zorging (was en stomerij) waren er nog 
aandachtspunten.

Dagbehandeling/dagverzorging
De bezoekers van het W.F. Visserhuis, 
Zuiderhout en De Heemhaven waren 
tevreden en positief over de behande-
ling en verzorging op deze locaties. De 
bezoekers oordeelden zeer positief over 
Velserduin Driehuis. Uit het onderzoek 
zijn dan ook geen echte verbeterpunten 
naar voren gekomen.

Ontmoetingscentra
Bij onze ontmoetingscentra Polder-
stroom en Zeestroom is in 2013 ook een 
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, 
zowel onder bezoekers als onder hun 
betrokken familieleden. Zij oordeelden 
heel positief over de ontmoetingscen-
tra, vooral medewerkers kregen compli-
menten in dit onderzoek.

Gespecialiseerde verpleging
Zorgbalans heeft extra onderzoek laten 
uitvoeren onder de cliënten van de 
diabetesverpleegkundigen en het team 
Hartfalen. De cliënten waren uitgespro-
ken positief over de deskundigheid van 
de verpleegkundig specialisten Hartfa-
len. Ook de thuiszorgcliënten die dia-
beteszorg van Zorgbalans ontvangen, 
waren heel positief in hun beoordeling. 

CQ index woonzorglocaties
Onze cliënten beoordeelden in 2013 
de gehele kwaliteit van Zorgbalans als 
‘goed’, waaronder de bereikbaarheid 
en professionaliteit van onze medewer-
kers op alle locaties.
In de Client Quality index 2013 (de 
CQ index) scoorden alle deelnemende 
woonzorglocaties hoger dan voorheen. 
Dit waren in 2013: De Moerberg, het 
W.F. Visserhuis, Huis ter Hagen, De 
Houttuinen, Zuiderhout en De Heem-
haven.

CQ index thuiszorg
Bij Zorgbalans Thuiszorg, die is over-
gestapt op buurtteams, werd een 
duidelijke verbetering gemeten op de 
volgende onderwerpen: het meebe-
slissen over welke zorgverlener komt, 
het openstaan voor de wensen van de 
cliënt, het goed reageren op vragen en 
suggesties, geïnformeerd worden over 
vervanging van de vaste medewerker, 
de bereikbaarheid en de aandacht die 
zorgverleners hebben voor de cliënten. 
Voor de zorg die de teams van Prettig 
Thuis leverden, werd voor het eerst een 
CQ index uitgevoerd. Cliënten zijn in 
het algemeen tevreden, met name de 
bejegening en aandacht door het team 
voor de cliënten, scoort hoog. Bij het 
thuiszorgteam in De Hofstede was de 
cliënttevredenheid gelijk aan die van  
de meting in 2012: gemiddeld positief.

pIlot MedeWerKer-
tevredenheIds- 
onderzoeK
In juni 2013 is de tevredenheid van de 
medewerkers van Den Weeligenberg 
onderzocht als pilot voor het Medewer-
kertevredenheidonderzoek (MTO) voor 
heel Zorgbalans in 2014. De respons 
was 71,5%. Den Weeligenberg scoorde 
op alle items boven het gemiddelde 
van vergelijkbare zorginstellingen, de 
benchmark VVT. Bijvoorbeeld op ‘werk-
zaamheden’, ‘ontwikkelingsmogelijkhe-
den’ en ‘arbeidsomstandigheden’. De 
score op het item ‘algemene tevreden-
heid’ was gemiddeld 7,9, een stuk ho-
ger dan het eerdere MTO in 2012.

InspectIe voor  
de gezondheIds-
zorg 
Het is gebruikelijk dat de Inspectie voor 
de gezondheidszorg (IGZ) ieder jaar een 
aantal (on)aangekondigde bezoeken 
brengt aan gezondheidszorginstel-
lingen. In 2013 bezocht de IGZ twee 
woonzorglocaties van Zorgbalans: Vel-
serduin Driehuis en Den Weeligenberg. 
Hieronder de uitkomsten.

Inspectie Velserduin Driehuis
Doelstelling van het onderzoek was 
vast te stellen in hoeverre deze locatie 
voldoet aan de relevante wet- en regel-
geving, (beroeps)normen, richtlijnen en 
standaarden die het risico op gezond-
heidsschade voor de cliënt beperken. 
IGZ-oordeel over Velserduin Driehuis: 
‘’De inspectie is in Velserduin goed 
ontvangen en kreeg alle medewerking 
bij de uitvoering van het programma. Er 
was sprake van open constructieve ge-
sprekken. In het vervolg op de inspectie 
van april 2012 constateert de IGZ dat 
er op verschillende terreinen enorme 
verbeteringen in gang zijn gezet, maar 
dat het zaak is die voortvarend door te 
voeren. Zorgbalans heeft hier verdere 
acties voor getroffen waarmee de IGZ 
heeft ingestemd.’’ 
In het resultaatsverslag van februari 
2014 heeft Zorgbalans aan kunnen 
geven dat aan alle gestelde normen 
inmiddels wordt voldaan, welke acties 
daarvoor zijn ondernomen, hoe dat 
wordt gemeten en op welke wijze deze 
zijn geborgd. De IGZ heeft aangegeven 
pas in de tweede helft van 2014 een 
hertoetsbezoek te brengen aan een 
andere Zorgbalanslocatie.
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Inspectie Den Weeligenberg
Doelstelling van het onderzoek was te 
beoordelen of op deze locatie rand-
voorwaarden, praktijken of processen 
rond de infectiepreventie en hygiëne-
maatregelen zijn, die risicovol zijn voor 
de veiligheid, effectiviteit of de cliënt-
gerichtheid van de zorg. 
IGZ-oordeel over Den Weeligenberg: 
‘’Tijdens dit inspectiebezoek is naar 
voren gekomen dat verpleeghuis Den 
Weeligenberg diverse acties onder-
neemt om het onderwerp ’Hygiëne- en 
infectiepreventie’ vorm te geven, maar 
dat er meer aandacht moet worden ge-
geven aan de borging van deze acties. 
De geconstateerde punten zijn allemaal 
opgepakt. Hierbij zijn onder andere de 
Kaizen-coaches ingeschakeld om de 
medewerkers te ondersteunen.
Op 27 maart 2014 bleek uit de hertoets 
van de IGZ dat Den Weeligenberg 
enorme verbeteringen heeft laten 
zien waardoor het nu aan (op één na) 
alle gestelde normen voldoet. De IGZ 
spreekt daarnaast het vertrouwen uit 
dat indien alle betrokkenen zich met 
hetzelfde enthousiasme blijven inzetten, 
dit een blijvend positief resultaat zal 
geven.”

arbeIdsInspectIe
In het voorjaar van 2013 bracht de ar-
beidsinspectie (SWZ) een bezoek aan 
Zorgbalans en sprak met afvaardigin-
gen van de Ondernemingraad en twee 
woonzorglocaties. De medewerkers 
vertelden dat er de afgelopen jaren veel 
verbeterd is bij Zorgbalans. In de evalu-
atie gaf de arbeidsinspecteur aan dat er 
veel complimenten van medewerkers 
waren voor de locatie en de organisatie. 

KWalIteItssysteeM
Toetsing op HKZ normen
HKZ is de afkorting van ‘Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’. 
Het HKZ certificaat is in 2013 voor drie 
jaar vernieuwd. Het algemene beeld 
van de auditoren is dat onze organisatie 
volop in ontwikkeling is om haar ver-
nieuwde visie, missie en strategie door 
te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 
Bij deze conversie is het verhaal van 
Joost (de metafoor voor de cliënt cen-
traal) de leidraad.

Een aantal door de HKZ-auditoren ge-
noemde positieve aspecten: 
n de medezeggenschap van de Onder-

nemingsraad en de Centrale Cliën-
tenraad; beiden voelen zich goed en 
tijdig geïnformeerd en betrokken bij 
organisatieontwikkelingen

n wederzijds respect; de organisatie 
doet recht aan wie de cliënt is - als 
mens in relatie tot zijn omgeving - en 
recht aan wat de zorgverlener kan 
bieden

n grote mate van taakvolwassenheid 
van medewerkers, een proactieve 
houding

n veel mooie voorbeelden van ef-
fectieve werking van verbetercyclus 
zoals de benadering bij dementie en 
kwaliteit van leven van bewoners 

n grote slagkracht waar het gaat om 
het in gang zetten van kanteling naar 
buurtteams, inclusief de verbetering 
voor cliënten en ketenpartners.

HACCP certificering
Zorgbalans is eind 2012 gestart om voor 
de keukens het HACCP certificaat te be-
halen. En met succes: op 28 juni 2013 

ontvingen we het HACCP certificaat. 
Dit is het bewijs dat we de risico’s in de 
voedselbereiding en -distributie binnen 
onze organisatie goed in kaart hebben. 
(HACCP staat voor: Hazard Analysis and 
Critical Control Points).

Interne audIts
Gedurende 2013 heeft Zorgbalans een 
aantal interne audits uitgevoerd. In het 
najaar waren er op alle locaties audits 
specifiek gericht op hygiëne- en infec-
tiepreventie. Intramuraal is daarbij ge-
audit op onderwerpen als: zorgleefplan, 
meldingen incidenten, vrijheidsbeper-
king en mondzorg. Gedurende het hele 
jaar hebben we audits gedaan over: 
zorgdossiers thuiszorg, medicatieveilig-
heid, schoonmaak van de locaties en 
hygiëne in keukens en restaurants.

MedIcatIe-
veIlIgheId
Ook in 2013 hebben we een heel scala 
aan hulpmiddelen (procesbeschrijvin-
gen, toetsingen, lijsten) ingezet om 
locaties te ondersteunen bij het zelf-
standig op orde brengen van de me-
dicatieveiligheid. Bij de inspectie door 
de IGZ in september 2013 bleken op 
dit gebied nog een paar puntjes op de 
i gezet te moeten worden. Deze aan-
dachtspunten waren binnen de gestelde 
tijd rond. In de thuiszorg hebben we het 
medicatieproces zodanig aangepast, 
dat de meeste risico’s tot een minimum 
gereduceerd zijn. De afspraken met 
de apothekers in de regio zijn onder 
de loep genomen en in een convenant 
vastgelegd.
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zorgleefplan
Eind 2012 hebben we de uitgangspun-
ten en visie op het zorgleefplan en  
cliëntdossier vastgesteld. Begin 2013 zijn 
we verder gegaan om deze visie zicht-
baar te maken. Een groep van twaalf me-
dewerkers, het ‘Ontwikkelteam Cliënt-
proces’, kreeg dit als opdracht. Dit team 
gaf ‘de’ cliënt van Zorgbalans een naam: 
Joost. Bij alles wat we aan vernieuwing 
of verbetering doen, kijken we sindsdien 
vanuit Joost naar de plannen. 
De Raad van Bestuur vroeg het Ontwik-
kelteam Cliëntproces om een Joost-
gericht Zorgleefplan (kortweg Plan). 
Centrale vraag die we de cliënt stellen 
en vastleggen in het Plan is: “Wat heeft 
u nodig om u weer prettig te kunnen 
voelen, wat is voor u een fijne kwaliteit 
van leven?”

Op dit moment zijn er echter geen ICT-
systemen voorhanden die kunnen vol-
doen aan de eisen die Zorgbalans aan 
de nieuwe vorm van het Zorgleefplan 
stelt. Daarom hebben we voor de tus-
senliggende periode gekozen voor een 
korte termijn oplossing. Het huidige 
Zorgleefplan in Cura wordt doorontwik-
keld naar een verbeterde versie. In die 
verbetering is het gedachtegoed van 
het Ontwikkelteam zo als goed mogelijk 
meegenomen.
 

Klachten 
Onze klachtenprocedure is gebaseerd 
op de Wet Klachten Cliënten Zorginstel-
lingen. Alle cliënten ontvangen bij de 
intake een informatieblad met de Zorg-
balans klachtenregeling. Als iemand 
zich meldt met een klacht, bespreekt de 
klachtencoördinator met deze persoon 
welke route het best kan worden be-
wandeld. Er kan daarbij gebruik worden 
gemaakt van de interventies van klach-
tenbemiddelaars.

De externe klachtencommissie  
bestaat uit onafhankelijke leden.  
In 2013 waren dat:  
de heer mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt,  
mevrouw mr. E.A. Coyajee-Kappers,  
de heer drs. F.W. Tissing,  
de heer J. Sutherland,  
mevrouw drs. Y.G. Pootjes en  
de heer drs. E. Gans.
 
In 2013 is in vier situaties een klacht 
door klagers ter beoordeling voorge-
legd aan de externe Klachtencommis-
sie van Zorgbalans die daarover advies 

heeft uitgebracht aan de Raad van Be-
stuur. De aanbevelingen van de Klach-
tencommissie gaan voornamelijk over 
een betere communicatie tussen cliënt 
en medewerkers en zijn door Zorgba-
lans opgevolgd. Daarnaast hebben de 
klachtenbemiddelaars 79 keer geïnter-
venieerd voor afhandeling van klachten 
over onze locaties (intramuraal), 26 keer 
voor klachten over onze thuiszorg  
(extramuraal). De Klachtencommissie  
en de klachtenbemiddelaars hebben 
een apart jaarverslag opgesteld.
 
Soms kiezen mensen ervoor hun klacht 
niet bij Zorgbalans in te dienen maar de 
klacht tegen Zorgbalans te melden bij 
de IGZ. Op die manier zijn er in 2013 
twee klachten van cliënten ingediend. In 

beide situaties heeft de IGZ vastgesteld 
dat Zorgbalans de klacht zorgvuldig 
heeft onderzocht en dat de voorgestel-
de maatregelen voldoende zijn.

Bij alles wat we  
aan vernieuwing  
of verbetering  
doen, kijken we  
vanuit Joost naar  
de plannen. 

‘Klachten zIJn nIet  
altIJd even redelIJK’
Hanjo Sutherland zit zes jaar in de 
Klachtencommissie van Zorgbalans, in 
2014 vertrekt hij. ‘’Ik heb in die jaren 
een aantal klachten van cliënten voorbij 
zien komen. De rode draad? Negentig 
procent van de klachten is te wijten aan 
een gebrekkige communicatie. Mensen 
luisteren niet naar elkaar, maken ruzie, 
waarna het escaleert.

Bij Zorgbalans bereiken verreweg de 
meeste klachten nooit de Klachtencom-
missie, die klachten worden in onderling 
overleg goed opgelost. Dat geeft aan dat 

de klachtenbemiddelaars van Zorgbalans 
goed bezig zijn. En dat de medewerkers 
van Zorgbalans hun best doen om klach-
ten van cliënten, of hun verzorgers, op 
te lossen. Dat is soms best lastig, want 
klachten zijn niet altijd even redelijk. 
Mag je verwachten dat moeder in een 
verpleeghuis precies dezelfde, zorgvul-
dige behandeling krijgt als ze vroeger 
thuis kreeg? Als wij een klacht gegrond 
verklaren, kijkt de Raad van Bestuur van 
Zorgbalans vervolgens goed hoe ze dit 
het beste kunnen oppakken. Een klacht 
is een kans, nietwaar?’’
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Zorgbalans heeft in 2013 
haar aanbod van dementie-
zorg verder verrijkt.  
Bijvoorbeeld met de  
komst van een Expertteam 
Bewegen, het woonconcept 
‘Net als Thuis’ en met de 
opening van drie nieuwe 
Ontmoetingscentra. 

Meer bewegen
In Den Weeligenberg, een woon-
zorglocatie gericht op mensen met een 
intensieve cognitieve beperking (door 
dementie of een psychiatrisch ziekte-
beeld), zijn we begonnen met twee 
initiatieven: een Expertteam Bewegen 
en een Bewegingscoach. Dit vanuit 
onze overtuiging dat bewegen goed is 
voor iedereen. Zowel fysiotherapeuten 
als verzorgenden, verpleegkundigen, 
behandelaars en activiteitenbegeleiders 
hebben daarin een rol en kunnen met al 
hun vragen terecht bij het Expertteam. 
Dat geldt ook voor medewerkers van 
andere Zorgbalanslocaties, de thuiszorg 
buurtteams, vrijgevestigde fysio- en 
ergotherapeuten en mantelzorgers.  
Eén van de eerste daden van het  
Expertteam en de Beweegcoach was 
het opstellen en uitvoeren van een Be-
weegplan. Het gaat om bewegingen 
zoals eten kauwen, zelf koffie inschen-
ken en naar de rollator lopen. Dit soort 
kleine activiteiten zijn al goed voor de 
spieren en hersenen van bewoners. 

Net als Thuis
Zoals eerder gezegd, neemt de zorg-
zwaarte van onze bewoners toe. De 
vraag waar we in 2013 een antwoord 
op wilden hebben is op welke wijze wij 
de huidige en toekomstige bewoners 
met een zware zorgvraag binnen onze 
woonzorglocaties op een veilige en 
vertrouwde manier kunnen blijven wo-
nen. Het gaat hierbij vooral om mensen 
met dementie. 
Daarvoor ontwikkelden we het woon-
concept ‘Net als thuis’. Daarbij hebben 
mensen een eigen appartement en is 
het hele woonzorgcentrum voor hen 
op een veilige manier toegankelijk. Er 

zijn ontmoetingsruimtes op de begane 
grond en belevingsgerichte hoekjes 
op de etages. Uitgangspunt is dat de 
zorg en omgeving aansluiten bij de 
belevingswereld van de bewoner met 
dementie.
Omdat vooral De Heemhaven in 
Heemstede en Breezicht in IJmuiden 
toekomst hebben als woonzorglocatie 
voor mensen met een zware zorgvraag, 
starten we daar in 2014 met het woon-
concept ‘Net als Thuis’. Overigens sluit 
dit concept naadloos aan op onze visie 
op de zorg voor mensen met dementie 
die in 2013 is vastgesteld.

Zorgmethode PDL
In onze huizen geven we steeds meer 
aandacht en scholing aan ‘Passiviteiten 
van het Dagelijks Leven’ (PDL). Dit is 
een zorgmethode voor bewoners die in 
een vergevorderd stadium van demen-
tie zijn en/of niet meer actief kunnen 
meewerken aan hun eigen dagelijkse 
verzorging en behandeling. Zij onder-
gaan hun verzorging en behandeling 
passief. Wij zorgen ervoor dat een 
bewoner zich bij PDL zo veilig, comfor-
tabel en prettig mogelijk voelt. Warme 
zorg staat daarbij voorop. Wij hebben 
medewerkers die speciaal opgeleid 
zijn om deze vorm van zorg te kunnen 
geven.

DementieEnDan 
Tijdens de campagneweek Demen-
tieEnDan in september 2013, orga-
niseerden de ontmoetingscentra van 
Zorgbalans samen met ondersteunings-
organisatie Draagnet open dagen, 
workshops en extra spreekuren voor 
mensen met dementie en hun mantel-
zorgers.

deMentIezorg

Master-
class Meer 
beWegen
Den Weeligenberg organiseerde in april 
2013 voor medewerkers en andere be-
trokkenen de Masterclass Meer Bewegen 
met professor Erik Scherder als gastdo-
cent. Deze professor is hoogleraar neu-
ropsychologie aan de VU in Amsterdam 
en hoogleraar bewegingswetenschappen 
in Groningen. Zijn uitgangspunt is dat 
bewegen weliswaar geen dementie voor-
komt, maar wel het geheugen kan stimu-
leren. “Zonder beweging geen prikkels 
en zonder prikkels, geen verrijkte omge-
ving”, aldus Scherder.



Ontmoetingscentra
Mensen met geheugenproblemen of 
dementie kunnen met hun partner en/
of mantelzorgers terecht in een van 
onze Ontmoetingscentra. Daar kunnen 
zij volop meedoen aan een stimule-
rend en activerend programma waarin 
centraal staat wat ze nog wél kunnen 
en willen. Begin 2012 openden we de 
eerste Ontmoetingscentra: Zeestroom 
in IJmuiden en Polderstroom in Velser-
broek. In 2013 volgden Zandstroom in 
Zandvoort, Bollenstroom in Hillegom en 
Houtstroom in Haarlem.

De meerwaarde van de ontmoetings-
centra, vergeleken met reguliere dag-
behandeling en dagverzorging, is de 
nadruk op actief bewegen en zelfred-
zaamheid. Met gerichte aandacht voor 
mantelzorgers, zoals kennisoverdracht 
over dementie en gespreksgroepen 
met lotgenoten. 

Het pas geopende Houtstroom ver-
schilt van de andere vier Ontmoetings-
centra: het is flexibeler in het aanbod 
van dienstverlening, volgens een 

concept van ‘plug & play’. Met een 
geringe investering en nog gemak-
kelijker meebewegen met vragen van 
gebruikers. Houtstroom is net als de 
andere ontmoetingscentra sterk gericht 
op de mantelzorgers, met een betere 
inschakeling van vrijwilligers. Het idee is 
dat we met een dergelijk concept beter 
voorbereid zijn op de veranderingen 
door de omzetting van begeleiding en 
dagbesteding naar de Wmo. 
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een ochtend bIJ het 
ontMoetIngscentruM
Mevrouw Oerlemans (75), bezoekster 
van een Ontmoetingscentrum: “Pas  
geleden werd bij mij de diagnose Alzhei-
mer gesteld. Ik werd er verdrietig van en 
ik schaamde me. Maar ja, dit kan echt 
iedereen overkomen. Hier leer je veel 

over dementie en train je met elkaar  
je geheugen. Ik voel me hier prettig,  
we zijn hier met gelijken onder elkaar; 
we hebben allemaal hetzelfde. Er  
werken heel aardige mensen en je  
mag doen wat je wilt.”

‘MIJn Man  
vIndt het  
hIer  
geWeldIg’
Een mantelzorger: “Als partner is het  
ontmoetingscentrum een uitkomst. Mijn 
man komt hier vanaf het begin, vier dagen 
per week, van tien tot vier. Eerst wilde hij 
niet, maar nu krijg ik hem aan het eind 
van de dag bijna niet mee naar huis. Hij 
vindt het hier geweldig, is echt opgeknapt. 
Thuis zat hij alleen maar voor de televisie. 
Ikzelf kom weer aan andere dingen toe en 
krijg advies over de omgang met dementie. 
Op deze manier hoop ik mijn man nog 
lang zelf te verzorgen.”



Externe communicatie 
Extern profileren we Zorgbalans als 
professionele, toegankelijke zorgdienst-
verlener, werkgever en samenwerkings-
partner. Dit hebben we afgelopen jaar 
gedaan via contacten met journalisten 
(actief, reactief en meewerken aan 
reportages), persberichten, media-
artikelen, advertenties, brochures, 
website en vermeldingen op sites en 
in gemeentegidsen. Nieuwe zorgcon-
cepten, zoals geriatrische revalidatie en 
de ontmoetingscentra, hebben we met 
marketingcommunicatie ondersteund. 
Het jaarverslag verscheen voor het eerst 
in magazinevorm. In samenwerking met 
HRM is de wervingssite geheel ver-
nieuwd en zijn we nu goed zichtbaar en 
vindbaar als potentiële werkgever. Aan-
komend jaar verbeteren we op dezelfde 
manier onze corporate website en ver-
hogen we onze zichtbaarheid via Twitter.

Interne communicatie 
Intern betrekken en informeren we 
medewerkers over organisatiebrede 
ontwikkelingen. Afgelopen jaar hebben 
we elke maand via de InZ Extra nieuws 
en actualiteiten verspreid, driemaal een 
InZ Magazine met achtergrondverhalen 
gemaakt en een nieuw medium geïntro-
duceerd: de InZ Veranderkrant. In deze 
krant staan alle grote veranderingen 
die binnen onze organisatie spelen. 
Daarnaast hebben we bij belangrijke, 
incidentele gebeurtenissen zoals het 
behalen van het HKZ-certificaat of 
reportage in een landelijke krant, een 
InZ Nieuwsfits verstuurd via de interne 
mail. Zo horen medewerkers nieuws 
over Zorgbalans van de organisatie en 
niet van derden. De stelregel van ‘eerst 
intern dan extern communiceren’ is met 
succes gevolgd. Dat zullen we blijven 
doen. In 2014 gaan we bij de Thuiszorg 

over op een intern digitaal informa-
tieplatform en brengen we het aantal 
edities van het InZ Magazine terug tot 
twee per jaar. De doelmatigheid van de 
interne informatie-uitwisseling houden 
we in de gaten; we willen medewerkers 
wel informeren maar niet overladen met 
informatie.

Nieuwe Buurtteams
Het intern en extern in de markt zetten 
van veertig nieuwe Thuiszorg Buurt-
teams vroeg veel inspanning van de 
afdeling Communicatie. De overgang 
naar deze zelfsturende kleine Buurt-
teams is ondersteund met behoorlijk 
wat externe publiciteit: persberichten, 
het uitgeven van twee Thuiszorgkranten 
voor (potentiële) cliënten en geïnteres-
seerden en een reizende foto-expositie 
met twaalf van onze ‘wijkzusters en 
broeders’ op een voetstuk.

coMMunIcatIe
Afgelopen jaar is het communicatiebeleid voor de komende drie jaar vastgelegd.  
Dit beleid vloeit logisch voort uit de organisatiestrategie voor de periode 2013-2015.  
Het beschreven communicatiebeleid dat in 2012 is ingezet, draagt bij aan het behalen 
van de organisatiedoelen en sluit aan op de missie en kernwaarden van Zorgbalans.
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We hebben materiaal in de blauwe 
thuiszorg huisstijl ontwikkeld om de 
Buurtteams zichtbaar te maken in de 
wijken waar zij werken. Voor de me-
dewerkers zelf zijn werkwijzekaartjes 
gemaakt en ieder team heeft een plaat 
(schilderij) met de missie van ‘Zorg in de 
buurt’ gekregen. 

Tijdens de eerste pilot van de Buurt-
teams is een Toolkit Communicatie 
samengesteld waarmee medewerkers 
van de Buurtteams communicatie-
materiaal voor hun eigen team kun-
nen kiezen en bestellen, van flyer tot 
advertentie. Resultaat is dat alle teams 
een eigen ansichtkaart hebben en  
dat de Thuiszorg Buurtteams in de 
hele regio goed zichtbaar zijn via 
raamborden. De Toolkit wekt net als 
de InZ Veranderkrant de interesse van 
andere zorgorganisaties en staat  
als ‘best practice’ op de website van 
InVoorZorg!

Communicatie bij veranderingen
Voor de eerste huisvestingsbesluiten  
in maart 2013 is het gehele communi-
catietraject van te voren uitgedacht  
en gepland. Belangrijk was om me-
dewerkers goed mee te nemen in het 
besluitvormingsproces en te zorgen dat 
zowel intern als extern de rust bewaard 
bleef, ondanks het ingrijpende besluit 
van de sluiting van een van onze hui-
zen. Dit heeft zeer goed uitgepakt.  
Medewerkers zijn steeds op minimaal 
drie manieren geïnformeerd: monde-
ling door hun leidinggevende, door 
MT-lid en teammanager in een presen-
tatie en via een persoonlijke brief en/of 
de InZ Nieuwsflits. Vervolgens konden 
ze alles rustig nalezen in de InZ Veran-
derkrant. Cliënten, hun vertegenwoor-
digers en stakeholders en de media zijn 
als aparte doelgroepen meegenomen 
in dit communicatietraject. Deze aanpak 
volgen we ook bij nieuwe huisvestings-
besluiten.

Hoofd Communicatie, Judith Touw: 
“Onze communicatiestrategie bij ver-
anderingsprocessen is: openheid, dui-
delijkheid en feitelijk, met gevoel voor 
de persoon voor wie er wat verandert. 
De besluiten en keuzes van Zorgbalans 
als gevolg van overheidsontwikkelingen 
leggen we in begrijpelijke taal uit aan 
onze cliënten, medewerkers en stake-
holders. Wij vertellen hen wat er voor 
hen verandert (bijvoorbeeld in de finan-
ciering, zorgmogelijkheden, zorginhoud 
en zorgduur), wat daarvan de aanleiding 
is (keuze Zorgbalans of overheidsbesluit) 
en op welke termijn de verandering 
ingaat. Dit zullen we ook in 2014 en 
2015 doen.”

De organisatiestrategie is speciaal 
voor medewerkers en vrijwilligers 
samengevat in een handzaam boekje: 
Vertrouwd op koers. Het boekje  
blijkt ook goed aan te slaan bij  
onze samenwerkingspartners.

Magazine voor medewerkers van Zorgbalans
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“De warmte van mijn collega’s       is de reden dat ik            bij Zorgbalans wil werken.”Wat wordt jouw toekomst binnen Zorgbalans?
Militairen in de ouderenzorg



In het traject voor de verhuizing van 
medewerkers en cliënten van Velserduin 
Driehuis, wilden we de medewerkers 
optimaal informeren over de mogelijk-
heden van andere werkplekken. Ze kon-
den zich opgeven voor een rondleiding 
op een locatie en een dag meedraaien 
op een andere locatie of bij de Thuis-
zorg, om zo een beter beeld te krijgen. 
Daarnaast organiseerden we een ba-
nenmarkt waar alle intramurale locaties, 
de Thuiszorg en Facilitaire zaken zich 
presenteerden aan medewerkers. De 
teammanagers van onze huizen be-
geleidden dit proces. Daarna konden 
medewerkers hun voorkeur voor een 
toekomstige werkplek via de belang-

stellingsregistratie doorgeven aan hun 
leidinggevende.
Ondertussen ging het werk ‘gewoon’ 
door en bleef de cliënt centraal staan, 
naast alle onzekerheden en emoties 
waar iedereen mee te maken kreeg. 

Naar een nieuwe werkomgeving
Hierbij was het uitgangspunt van de 
afdeling HR: een goed functionerend 
team met medewerkers is cruciaal. 
Zowel de procesmatige en rechtspositi-
onele kant als de gevoels- en gedrags-
kant verdienen aandacht. We hebben 
in 2013 een begeleidingstraject op-
gezet voor de medewerkers die naar 
een andere werkplek gaan vanwege 

de verschuivingen door de sluiting van 
Velserduin Driehuis. Het fijne is dat we 
al onze vaste krachten en veel mede-
werkers met een tijdelijk contract heb-
ben kunnen behouden. De ongeveer 
900 medewerkers die betrokken zijn 
bij interne verschuivingen, hebben zich 
goed laten voorlichten en zo een afge-
wogen keus kunnen maken voor een 
toekomstige werkplek. 

Uiteindelijk krijgen ongeveer 235 me-
dewerkers van Zorg, Facilitair Bedrijf en 
Behandeling een andere werkplek in de 
loop van 2014. In de workshop ‘Naar 
een nieuwe werkomgeving’ kregen zij 
de gelegenheid met elkaar in gesprek 
te gaan, ervaringen te delen en tips te 
ontvangen, zodat ze een goede start 
kunnen maken op hun nieuwe werkplek.

Ook wat betreft de overstap van intra-
muraal naar extramuraal, deden we in 
2013 een flink beroep op de interne 
mobiliteit van onze medewerkers. Zo’n 
vijftien intramurale medewerkers stap-
ten over naar Thuiszorg Buurtteams. 
Voorafgaand daaraan informeerden we 
hen ondermeer via een Thuiszorg Buurt-
café in de zomer.
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MedeWerKers
We hebben in 2013 voor een deel van onze medewerkers  
een beroep gedaan op hun wendbaarheid en mobiliteit.  
In de regio Velsen was dit nodig vanwege de aankomende  
sluiting van Velserduin Driehuis eind 2014. We hebben  
een behoorlijke inspanning gedaan om medewerkers een  
nieuwe werkplek te geven. Daarbij was de belofte om ieder- 
een een werkplek te kunnen blijven bieden binnen Zorg- 
balans, essentieel. Net als ons streven voor medewerkers  
waar nodig een nieuwe werkplek te vinden die bij hen past.
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Begeleiding boventallige collega’s
Als gevolg van reorganisaties in staf, 
ondersteuning en de thuiszorg is in 
2013 een aantal medewerkers bo-
ventallig verklaard. Op basis van het 
sociaal plan worden deze medewerkers 
vanuit het mobiliteitsbureau onder-
steund en begeleid. De ondersteuning 
voorziet in eerste instantie in begelei-
ding van werk naar werk. Keer op keer 
blijkt dat deze ondersteuning maatwerk 
is en wordt getracht om binnen de 
grenzen van het sociaal plan een pas-
sende oplossing te vinden. Dit kan er 
ook toe leiden dat de arbeidsovereen-
komst wordt beëindigd. Het blijkt dat 
het steeds lastiger wordt om binnen 
Zorgbalans zelf van werk naar werk te 
bemiddelen als gevolg van de vele 
organisatieveranderingen.

Nieuw planning- en roostersysteem 
We hebben in 2013 gewerkt aan de 
implementatie van een nieuwe plan-
ning- en rooster-systematiek en een 
nieuw softwarepakket, Harmony. Alle 
locaties van Zorgbalans gaan daar in 
2014 mee werken. 

Harmony geeft overzicht in de totale 
beschikbare personeelscapaciteit en de 
personele behoefte. Op totaalniveau, 
locatieniveau en teamniveau. Dit maakt 
het afstemmen van vraag en aanbod 
makkelijker, waardoor we het werk beter 
afgestemd op de cliënt kunnen organi-
seren. Ook krijgen we hierdoor efficiën-
tere roosters, zodat we minder uitzend-
krachten hoeven in te huren.

Nu kunnen we pas achteraf zien hoe de 
inkomsten en personeelskosten zich tot 
elkaar verhouden. Met Harmony kunnen 
we vooruit kijken en zien: dit is gepland, 
dit is begroot. Waar nodig kunnen 
managers dan bijsturen. Medewerkers 
kunnen via Harmony altijd zelf hun roos-
ter en het aantal beschikbare vakantie-
dagen en gewerkte uren inzien. Ook het 
ruilen van diensten met collega’s gaat 
veel eenvoudiger.

Het verslagjaar stond in het teken van 
voorbereiding en een pilot, de bedoe-
ling is dat Harmony in mei 2014 live 
gaat in alle woonzorglocaties en ont-
moetingscentra. 

Verzuimbeheersingsbeleid
Zorgbalans heeft gekozen voor een 
nieuwe opzet van het verzuimbeheer-
singsbeleid, startend vanaf begin 2013. 
Niet alleen om het verzuim terug te 
dringen, maar ook omdat veel re-

integratieprocessen niet goed verliepen 
volgens de Wet Verbetering Poortwach-
ter, met als gevolg dat het UWV Zorg-
balans loonsancties oplegde. 
Sinds 1 januari 2013 hebben we een 
contract voor deskundige bijstand bij de 
uitvoering van het verzuimbeheersings-
beleid met een bedrijfsarts. Ook nieuw: 
HR-casemanagers die de regie nemen 
op verzuim door leidinggevenden en 
medewerkers te ondersteunen, en te 
begeleiden bij re-integratie en verzuim-
preventie. Zo kunnen medewerkers 
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid 
werken aan hun re-integratie. Mede 
daardoor kunnen we over het verslag-
jaar een dalend ziekteverzuim rapporte-
ren: ondanks een langdurige griepgolf 
daalde het verzuim in 2013 met 0,3% 
naar 6,3%. Door alle inzet daalde het 
aantal dossiers ‘lang verzuim’: van 106 
eind november 2012, naar 67 eind 
november 2013. In 2013 zijn er geen 
loonsancties opgelegd door het UWV.

Mantelzorgvriendelijk personeels- 
beleid
Eén op de acht medewerkers van Zorg-
balans heeft naast zijn werk ook mantel-
zorgtaken. Zorgbalans heeft regelingen 
en beleid die deze collega’s helpen om 
hun zorgtaken en werk zo goed moge-
lijk te combineren. In november 2012 
ondertekende de Raad van Bestuur 
van Zorgbalans de intentieverklaring 
om een Mantelzorgvriendelijk perso-
neelsbeleid te voeren. Een projectteam 
MantelZorgBalans ging in 2013 aan 
het werk met verschillende initiatieven. 
Zo waren er workshops voor teamma-
nagers en mantelzorgers om te leren 
een goede balans te vinden, zodat 
mantelzorgers duurzaam kunnen blijven 
werken en mantelzorgen. We zijn een 

samenwerkingsverband aangegaan met 
Tandem, specialisten op het gebied van 
mantelzorg. Voor de landelijke Dag van 
de Mantelzorg werden medewerkers 
gevraagd extra aandacht te geven aan 
collega’s die mantelzorgen. Ze konden 
hen nomineren voor Mantelzorger van 
het Jaar en een digitaal bloemetje stu-
ren. De meest voorgedragen collega’s 
ontvingen een verwenpakket.
Teammanagers gaven tijdens het afde-
lingsoverleg een presentatie over Man-
telzorgvriendelijk personeelsbeleid. De 
reacties daarop waren zeer positief.
Al deze maatregelen leidden er toe dat 
Zorgbalans in november 2013 de erken-
ning `Mantelzorgvriendelijk bedrijf` kreeg 
van de stichting Werk&Mantelzorg.

MInder 
vraag naar
MaaltIJden
De Centrale Keuken van Zorgbalans maakt 
maaltijden voor onze woonzorglocaties 
en voor een externe klant, een GGZ-
instelling. In 2013 werd duidelijk dat er 
vanaf juni 2014 bijna geen vraag meer is 
naar maaltijden van de Centrale Keuken. 
De afname van de externe klant stopt en 
in onze woonzorglocaties willen we de 
maaltijd juist dicht bij de cliënt bereiden. 
Daarop is besloten dat we De Centrale 
Keuken in 2014 sluiten. We kijken welke 
keukenmedewerkers in de huizen aan de 
slag kunnen, maar we zullen helaas niet 
voor iedereen een nieuwe baan binnen 
Zorgbalans kunnen vinden.
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Opleidingen
• E-learning 
In 2013 hebben we het proces rond 
het organiseren van opleidingen sterk 
vereenvoudigd en daarmee is een kwa-
liteitsslag gemaakt. Een medewerker is 
zelf verantwoordelijk voor zijn eigen vak-
bekwaamheid. Dankzij de komst van een 
digitaal Leerplein heeft een medewerker 
inzicht in de door hem nog te volgen 
trainingen of de af te leggen toetsen. Via 
het Leerplein kan hij zich inschrijven voor 
trainingen. Daarbij bieden we een groot 
aantal trainingsmodules aan in de vorm 
van e-learning zodat een medewerker 
een training kan volgen op het moment 
dat het hem/haar het beste uitkomt. 

• Thuiszorg
In 2013 zijn de Thuiszorg Buurtteams 
geformeerd. Voor een succesvolle over-
gang naar zelfsturing waren verschillende 
trainingen nodig. De Werkvloer Centraal 

heeft alle Buurtteams voorbereid en on-
dersteund door coaching op zelfsturing. 
De medewerkers van alle 40 teams zijn 
geschoold voor de verschillende teamrol-
len. Ook waren er instructiebijeenkom-
sten over indicatiestelling. De inschrijvin-
gen verliepen via het Leerplein. 

• De Zorgbalans leerlingengroepen
In 2013 zijn binnen Zorgbalans acht 
leerlinggroepen gestart met de oplei-
ding Verzorgende IG. Iedere groep be-
staat uit zo’n 17 leerlingen, die intra- of 
extramuraal werken. Zorgbalans zal eind 
2014 zo’n 95 jonggediplomeerde Ver-
zorgenden IG rijker zijn, en dan hebben 
we het nog niet over de leerlingen die 
regulier hun opleiding volgen.

De leerlingen met een bestaand diplo-
ma niveau 2, Helpende of Verzorgende 
C, doorlopen een lesprogramma van 
18 maanden. Niet-gediplomeerde leer-
lingen doen het traject in 24 maanden. 
Het is mogelijk om waar nodig in tempo 
te versnellen of te vertragen. Dat kan 
omdat deze opleiding maatwerk is. Het 
opleidingsprogramma is zodanig opge-
bouwd dat er naast de wettelijke eisen 
die aan het onderwijsprogramma ge-
steld worden, ruimte is voor de behoef-
ten en wensen vanuit Zorgbalans. 
In samenwerking met het ROC en me-
dewerkers vanuit diverse disciplines in 
Zorgbalans bundelen we kennis. Uniek 
is de bijdrage die de medewerkers van 
Zorgbalans vanuit hun eigen expertise 
leveren in de lessen, een bijdrage die de 
leerlingen erg waarderen. 

Stagiaires 
We bieden MBO’ers en HBO-V studen-
ten stagetrajecten aan. Daarvoor werken 
we samen met het NOVA college uit 
Haarlem en sinds 2013 met de Hoge-
school Leiden. Voor de stagiaires is een 
gezamenlijk Zorgbalansprogramma met 

themabijeenkomsten, waarbij medewer-
kers en stagiaires kennis, inzichten en 
ervaringen uitwisselen.

De Werkvloer Centraal
Ook in 2013 is het veranderprogramma 
De Werkvloer Centraal ingezet bij het 
ondersteunen van medewerkers bij 
diverse veranderingen en ontwikkelin-
gen binnen Zorgbalans. Zodat we de 
kwaliteit van onze zorg behouden, waar 
nodig verbeteren én onze medewerkers 
en managers de vraag van de cliënt 
daadwerkelijk centraal stellen. 
Zorgbalans is voor De Werkvloer Centraal 
aangesloten bij In voor Zorg, een initia-
tief van het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport. We hebben met 
de methodiek van De Werkvloer Centraal 
het verandertraject binnen de thuiszorg 
- het invoeren van kleinschalige, zelfstu-
rende teams - goed kunnen begeleiden, 
De teams van De Moerberg zijn verder 
ondersteund bij het zelfstandig werken 
vanuit eigen verantwoordelijkheden. On-
der meer door workshops ‘De wendbare 
medewerker’ en ‘Samenwerking doen wij 
samen’. De Werkvloer Centraal heeft di-
verse interventies gedaan via workshops 
en verdiepingssessies rondom projecten 
als herhuisvesting en verandertrajecten. 
Onze interne coaches en eigen experts 
begeleiden steeds meer zelf. 

Zorgbalans UIT&THUIS
Meer medewerkers dan vorig jaar maak-
ten gebruik van Zorgbalans UIT&THUIS, 
ons medewerkersprogramma met 
kortingen op diensten en producten 
voor gezondheid, gemak, cultuur en 
ontspanning. UIT&THUIS geeft korting 
op zorgverzekeringen, vakanties, uitjes 
en boeken en bestellen gaat digitaal. 
Meer dan 1500 medewerkers bezochten 
in 2013 de website van UIT&THUIS. Alle 
medewerkers ontvingen twee maal het 
UIT&THUIS Magazine.

‘MIJn teaM 
en coach 
stonden 
achter Me’ 
Een thuiszorgcollega kreeg plotseling 
de zorg over haar twee vierjarige klein-
dochters. Dat was lastig te combineren 
met haar fulltime baan in het Thuiszorg 
Buurtteam. “Ik wilde de rest van het team 
niet opzadelen met mijn problemen en 
besloot voor een 0-urencontract te gaan. 
Dat vonden zij geen goed idee. Ze zei-
den dat ik me beter aan vaste uren kon 
houden. Daar voel ik me enorm door 
gesteund. Mijn team en de teamcoach 
stonden achter me en dachten met me 
mee. Erg fijn, want ik moet natuurlijk  
wel een inkomen hebben.”

verbeterprIJs
Medewerkers en leerlingen van Zorg- 
balans lanceren geregeld verbeterplan-
nen, bijvoorbeeld als onderdeel van  
hun opleiding. Elk jaar nomineert een 
interne jury welke verbeterplannen in 
aanmerking komen voor de jaarlijkse 
Verbeterprijs die wordt uitgereikt op de 
nieuwsjaarsreceptie. 
In 2013 werden er achttien verbeter-
plannen ingeleverd. Vier plannen die onze 
zorgkwaliteit kunnen vergroten werden 
genomineerd. Tessa Meijer van Kenne-

merduin werd uitgeroepen tot de winnaar. 
Haar plan om urine op te vangen in een 
incontinentielegger en zo de diagnose  
urineweginfectie te kunnen vaststellen, 
werd unaniem tot beste idee gekozen.
De andere genomineerden kwamen  
met ideeën hoe we de familie en mantel-
zorgers meer kunnen betrekken bij de 
zorg en met een plan om psychiatrische 
bewoners meer in beweging te krijgen.  
De genomineerde plannen sluiten goed 
aan bij de ontwikkelingen in de zorg.



Jaarmagazine zorgbalans 2013 n 27

Zorgvisiespel
In 2013 is hard gewerkt om de in 2012 
geformuleerde Zorgvisie bij iedereen 
te verinnerlijken. Voor nieuwe mede-
werkers en leerlingen is de Zorgvisie 
vervlochten in het introductie- en les-
programma. Voor de huidige medewer-
kers en vrijwilligers is het Zorgvisiespel 
ontwikkeld om het gesprek over onze 
zorgvisie, waarden en beloften levend 
te houden. Met discussie-, dilemma en 
doe-kaarten is het spel op verschillende 
manieren te spelen. Daarbij zorgt de 
Expeditie dat de Zorgvisie gaat leven 
en ons handelen getoetst wordt aan 
‘wat Joost ervan zal vinden’.

Het Zorgvisiespel is vanaf de zomer  
onder medewerkers verspreid, samen 
met het strategieboekje. In de hele 
organisatie is het spel gespeeld.  
Bijvoorbeeld om tijdens een werkover-
leg over een dilemma te praten zoals  
‘’We zeggen ja, maar doen nee.  
Bewoners van een woonzorgcentrum 
kregen thee; ze wilden graag koffie, 
maar ja, het was immers theetijd’’.

Zorgvisiedag, tweede  
‘Dag van 100’
In vervolg op het succes van 2012, was 
er op 12 september 2013 een tweede 
‘Dag van 100’. Met honderd mede-
werkers uit alle delen en lagen van de 
organisatie onderzochten we of de 
zorgvisie leidend is in alles wat wij doen 

en laten binnen Zorgbalans. En hoe dit 
in praktijk wordt ervaren. Verschillende 
medewerkers vertelden hoe zij met de 
Zorgvisie aan de slag waren gegaan en 
hoe de Zorgvisie hen had geholpen bij 
het nemen van besluiten. 

Op de Zorgvisiedag bleek dat de mede-
werkers trots zijn om bij Zorgbalans te 
werken. Zij ervaren een open en vanzelf-

sprekende communicatie, worden vaker 
en op tijd betrokken en meegenomen in 
ontwikkelingen. Duidelijk werd dat onze 
strategie van de ‘cliënt centraal’ en onze 
Zorgvisie bij iedereen leeft.
Afgelopen jaar is de Zorgvisie vertaald 
naar de palliatieve zorg en was leidend 
bij de ontwikkeling van de buurtteams 
en het uiteindelijke huisvestingsplan.

Hoe krijg je een zorgvisie tussen de oren van alle medewerkers? En hoe zorg je dat ze  
deze visie ook handen en voeten geven in hun dagelijks werk? Dat was het uitgangspunt  
voor het Zorgvisiespel en de Zorgvisiedag. Deze twee instrumenten hebben er in het  
verslagjaar aan bijgedragen dat onze zorgvisie intern steeds beter leeft.   

onze zorgvIsIe

Wanneer mensen aankloppen bij zorgbalans is dit niet zomaar. er is sprake van een vraag of  
een behoefte, een (tijdelijke) ziekte of chronische aandoening. Wij streven ernaar dat u zo lang 
mogelijk uw leven kunt leiden zoals u dat wenst, zowel bij u thuis als in een van onze locaties.

zorgbalans is er voor iedereen en heeft een breed pakket aan zorg en diensten. Wij gaan  
met u in gesprek, op zoek naar een antwoord op uw vraag. We organiseren de zorg en  
diensten zoveel mogelijk bij u in de buurt. 

iedere vraag of situatie is voor ons een uitdaging. ons uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk  
thuis blijft wonen en zo zelfstandig mogelijk blijft. 
als er geen pasklaar antwoord is, zoeken we samen met u naar de juiste vorm van zorg of  
ondersteuning binnen of buiten onze organisatie. ook als u voor een deel van die zorg of  
ondersteuning zelf bijdraagt. We adviseren u vanuit onze professionele verantwoordelijkheid.

We werken met kleinschalige teams in de wijk of op een locatie, zodat u de gezichten kent  
en weet wie er bij u komt. Wij gaan een persoonlijke relatie met u aan. op die manier werken  
we samen aan het ontstaan van een vertrouwensband. 
onze medewerkers verstaan hun vak. zij zijn geïnteresseerd in uw (levens)verhaal; het gaat om 
u en om wie u bent. samen met vrijwilligers, uw partner, mantelzorgers en familie zoeken we naar 
de beste zorg en diensten binnen de mogelijkheden. Daarin betrekken en begeleiden wij hen 
ook. om te zorgen dat zij u zo lang en zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in uw leven.

Zelfstandig

u heeft de regie,
wij gaan uit van  
uw kracht

Verantwoordelijk 

u voor uw leven, 
samen voor  
uw zorg

Open 

wij luisteren met 
aandacht naar  
wat u bezighoudt, 
wat uw verwachtin-
gen zijn

Vertrouwen 

samen bouwen  
aan een  
vertrouwens- 
relatie

Respect 

voor wie u bent, 
hoe u wilt leven  
en welke zorg  
u daarvoor  
nodig heeft

“Wij helpen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk
zelfstandig en op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven.”

Altijd ja; samen naar oplossingen

Voor iedereen

Verschil mag er zijn

u kunt op ons rekenen

Persoonlijke relatie

Van missie

en kernwaarden...

naar zorgvisie...

...naar onze beloftes
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In 2013 was Servicepaspoort dan ook 
een graag geziene partner bij diverse 
bestaande en nieuwe initiatieven, zoals 
de toevoeging van nieuwe technolo-
gische producten in ons aanbod en de 
deelname aan de projecten ‘Welzijn op 
recept’ en ‘Perron Haarlem’. 

In 2013 zijn we ook gesprekken gestart 
met welzijnspartijen zoals Dock, Kon-
text en de Hartekampgroep. Daarnaast 
hebben we de nodige inspanningen 
verricht ter vergroting van onze naams-

bekendheid in de regio. Zo hebben we 
ons (halfjaarlijkse) Servicepaspoort Ma-
gazine in het najaar als bijlage met een 
editie van het Haarlems Weekblad en 
de huis-aan-huis kranten mee verzon-
den. Daardoor konden 115.000 lezers 
kennismaken met de ledenservice van 
Zorgbalans. 

Leef & Beweegbeurs
De Servicepaspoort Leef & Beweeg-
beurs in oktober 2013 was een groot 

succes. Ruim 3.000 leden 
en aspirant-leden be-

zochten deze beurs 
in Haarlem om 

kennis te maken 
met de vijftig 
aanwezige 
leveranciers. 
Die presen-
teerden zich 
met informa-
tieve lezingen, 

workshops, 
demonstraties en 

speciale aanbiedin-
gen. De lezing over veranderingen in de 
zorg van Anja Schouten, onze voorzitter 
van de Raad van Bestuur, trok veel be-
langstellenden.

De Leef & Beweegbeurs is voor Ser-
vicepaspoort een belangrijk contactmo-
ment met leden en potentiële leden. 
Saskia Keijzer, manager Servicepas-
poort: “Een beurs is voor ons één van 
de manieren om het dienstenaanbod 
van Servicepaspoort goed onder de 
aandacht van de doelgroep te brengen. 
We hebben onze leden veel moois te 
bieden, of het nu gaat om diensten aan 
huis, direct voordeel of activiteiten. Dat 
de beurs zo goed werd bezocht, heeft 
ons voldoende input gegeven om ons 
dienstenaanbod voor 2014 weer klant-
gericht samen te stellen.”

servIce- 
paspoort
Servicepaspoort biedt haar leden een uitgebreid diensten- 
pakket gericht op een gemakkelijk, ontspannen, fit en  
gezond leven. Deze ledenservice van Zorgbalans beweegt  
zich als betrouwbare leverancier van betaalbare diensten,  
producten, cursussen en bijeenkomsten steeds meer op  
het snijvlak van de informele en commerciële zorg. 



Een van de strategische  
ambities van Zorgbalans is 
optimaal gebruik te maken 
van de mogelijkheden die 
vrijwilligers en mantelzorgers 
onze cliënten bieden.

Wij willen vrijwilligers betrekken en 
begeleiden, en samen met hen streven 
naar de beste zorg en diensten voor 
onze cliënten. Centraal in dit beleid 
staat de eigen regie van de cliënt.  
Daarbij doen we eerst een beroep op 
zijn/haar eigen netwerk. Als er geen of 
te weinig mantelzorg voorhanden is, 
benaderen we vrijwilligers. Lukt ook dat 
niet, dan zetten we professionele zorg 
in.Gevolg is dat de vraag naar en de 
juiste begeleiding van vrijwilligers toe-
neemt, terwijl het aantal vrijwilligers (nu 
zo’n 700) binnen Zorgbalans de laatste 
jaren juist is afgenomen. Daarom heb-

ben we in 2013 gewerkt aan een visie 
en een plan van aanpak om ons beleid 
richting de inzet van mantelzorgers en 
vrijwilligers meer vorm te geven, en te 
intensiveren.

Vrijwilligers
We willen de werving van vrijwilligers 
opvoeren, versterken en splitsen rich-
ting doelgroepen. Meer gericht op 
jongeren, en ook meer gericht op ‘ge-
leide’ vrijwilligers, zoals mensen van de 
sociale werkvoorziening, uitkeringsge-
rechtigden, mensen met een beperking 
en scholieren die een maatschappelijke 
stage zoeken.

Daarnaast willen we met zowel nieuwe 
als huidige vrijwilligers werken aan mo-
gelijke uitbreiding van hun activiteiten. 
We stimuleren hen deel te nemen aan 
workshops en cursussen, gericht op 
zorg voor ouderen. Om vrijwilligers 
meer of andere taken te geven, moeten 
medewerkers de durf hebben hen de 

bijbehorende verantwoordelijkheid te 
geven en ze daarbij goed te begelei-
den. 

Vrijwilligersdag groot succes 
Op 16 april 2013 organiseerde Zorg-
balans een vrijwilligersdag. Er kwamen 
zo’n 180 vrijwilligers op af. Ook onze 
Raad van Bestuur was erbij. Centraal 
thema was: hoe kun je als vrijwilliger de 
zorgvisie gebruiken in je vrijwilligers-
werk? Doel van deze dag was de vrijwil-
ligers van Zorgbalans te informeren, te 
inspireren en hen duidelijk te maken 
wat onze zorgvisie (ook voor hen) bete-
kent. We hebben met deze vrijwilligers 
met veel plezier het Zorgvisiespel ge-
speeld. De reacties na afloop waren po-
sitief: ‘geweldige leerzame dag’, ‘leuk 
dat Zorgbalans ons op deze manier in 
het zonnetje zet’, ‘dit laat zien dat we 
echt van belang zijn voor Zorgbalans en 
hun cliënten’. 

Mantelzorgers van cliënten
Een mantelzorger was altijd al belang-
rijk in het leven van onze cliënt en dat 
blijft zo als iemand zorg van ons krijgt. 
Wij betrekken en begeleiden mantelzor-
gers bij de zorg en zoeken samen met 
hem/haar naar de beste oplossingen 
voor degene die zorg en ondersteuning 
nodig heeft.

 

vrIJWIllIgers en 
Mantelzorgers
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Wat vIndt Joost?
Fijn dat er vrijwilligers zijn die zomaar 
iets extra’s doen. Ze gaan mee op uitjes 
en versieren de boel als er weer eens 
iets te vieren valt hier. Ze komen soms 
wel en soms niet en weten niet altijd 
hoe het werkt hier, maar ja, ze hebben 
op de vrijwilligersdag toch maar mooi 
mijn balkonnetje op orde gebracht. Ik 
kijk elke dag met plezier naar de violen. 
Mijn dochters komen ook vaak, maar 
die wonen ver weg en ik wil hen niet 
altijd vragen. Zij hebben ook hun eigen 
leven met gezin en werk en sores.
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‘Zelf sturen klinkt mooi,  
maar is best moeilijk’
Lesha Witmer, voorzitter Raad  
van toezicht & Advies sinds 2006

‘’Het afgelopen jaar was een jaar van 
grote veranderingen. En dit is nog maar 
het begin. Het was ook het eerste jaar 
waarin Zorgbalans de strategie ‘Ver-
trouwd op koers!’ voor de periode 2013-
2015 heeft uitgevoerd. Dat is goed ge-
lukt. Zowel wat betreft de kwaliteit van 
de zorg, als in financieel opzicht. Wat er 
voor mij uitspringt: de medewerkers van 
Zorgbalans, van hoog tot laag, hebben 
laten zien wendbaar en flexibel te zijn. 
Waarbij ze de zorgvisie goed handen en 
voeten hebben gegeven.

Lesha Witmer is consultant op  
gebied van watermanagement en  
-governance en was commissaris bij 
ondermeer Pathé en Cascade.

Ik wil graag benadrukken dat we ook 
in 2013 weer heel constructief hebben 
kunnen samenwerken met zowel de Cli-
entenraden als de Ondernemingsraad 
van Zorgbalans. Zij zitten er bovenop, 
luisteren goed en geven hun mening. Ik 
ben blij met de gedegen werkrelatie die 
we met hen hebben kunnen opbouwen. 
Bovendien vaart Zorgbalans wel bij 
de rolverdeling zoals die er nu is, met 
verschillende toezichthouders en mede-
zeggenschapsorganen. Omdat iedereen 
zich heel professioneel opstelt, komen 
we samen echt verder. 

We hebben afgelopen jaar, als kritische 

sparringpartner, uitgebreid met het 
management van Zorgbalans gesproken 
over de eerste fase van de stappen die 
we moeten nemen bij de huisvesting 
van onze intramurale cliënten. En als 
belangrijke verandering, de overgang 
naar de buurtteams in de thuiszorg. 
Aanvankelijk plaatsten wij daar als toe-
zichthouders onze vraagtekens bij. Het 
zou immers het nodige vergen van de 
thuiszorgmedewerkers, die zouden er 
opeens veel meer en andersoortige ta-
ken bij krijgen. En hun werk heel anders 
moeten organiseren. Zelf sturen klinkt 
mooi, maar als je dat niet gewend bent, 
is dat zeker in het begin best moeilijk. 
Dus daar waarschuwden wij voor. Uitein-
delijk zijn alle veertig buurtteams er vrij 
snel gekomen en liep het binnen no-
time behoorlijk soepel. Dat vind ik erg 
knap. De buurtteams voorzien duidelijk 
in een behoefte van onze cliënten.

Voor de komende jaren zie ik wel een 
aantal bedreigingen, maar tegelijk ben 
ik optimistisch over Zorgbalans. De 
Raad van Bestuur en het management-
team weten tot nu toe goed te anticipe-
ren op de ontwikkelingen van buitenaf. 
Ze hebben goede relaties met andere 
partijen, zoals gemeenten, financiers en 
andere belanghebbenden.’’ 

‘Zorgbalans staat  
nu als een huis’
Kees Bruinstroop, vertrekkend  
lid Raad van toezicht & Advies

‘’Bij mijn aantreden in 2007 zat Zorg-
balans in zwaar weer. Dieprode cijfers, 
incidenten die in de lokale pers breed 
werden uitgemeten. Op verjaardagen 
durfde je bijna niet te melden dat je bij 
Zorgbalans werkte. Het was ook voor 
ons als Raad van Toezicht & Advies 
(RvT&A) alle hens aan dek. De strate-
gie? Overleven! In de jaren daarna is de 
rust teruggekeerd. Zorgbalans staat nu 
als een huis, ons imago en de motivatie 

zijn gelukkig heel sterk verbeterd. 
Een van mijn taken als toezichthouder 
is het onderhouden van de contacten 
met de Cliëntenraden van Zorgbalans. 
Daarnaast zit ik in het audit committee 
dat onder meer de financiën in de gaten 
houdt. Wij gaan als RvT&A geregeld op 
werkbezoek bij alle huizen. Dat is mooi, 
want dan zie je de verbeteringen van de 
afgelopen jaren met eigen ogen. Het 
valt me telkens weer op hoe gemoti-
veerd en enthousiast de medewerkers 
van Zorgbalans zijn. En dat terwijl ze 
toch last hebben van al die bureaucra-
tie, waarbij ze voortdurend hun werktijd 
moeten verantwoorden. Ook in de con-
tacten met bewoners blijkt dat de sfeer 
in de huizen heel prettig is.

We zijn heel content met de Raad van 
Bestuur. Ze hebben een duidelijke visie 
waar het met Zorgbalans naar toe moet. 
Ze spelen goed en tijdig in op de groot-
schalige veranderingen die de sector te 
wachten staan. Zorgbalans is marktleider 
in de regio Kennemerland. Dat brengt in 
mijn ogen de verplichting met zich mee 
voorop te lopen in het samenwerken 
met andere organisaties. Dat doet Zorg-
balans met verve. Voor wat betreft de 
kwaliteitszetel namens de Cliëntenraad 
draag ik het stokje met veel vertrouwen 
over aan Astrid Coppens.’’ 

Kees Bruinstroop was eerder directie-
voorzitter van Koninklijke Drukkerij  
Joh. Enschede en is commissaris bij on-
dermeer de Rabobank en HSK Groep.

toezIchthouders 
aan het Woord
De Raad van Toezicht & Advies (RvT&A)
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Mede- 
zeggenschap

Astrid Coppens werkte als scheeps-
arts en later ook als luchtvaart-
geneeskundige bij de Koninklijke 
Marine. Binnen de militaire gezond-
heidszorg was zij directeur Zorg van 
het Centraal Militair Hospitaal. 

‘Overal kwam ik dezelfde  
bevlogenheid tegen’
Astrid Coppens, sinds 2013 lid van  
de Raad van toezicht & Advies

‘‘Voor mij was 2013 vooral een jaar 
van kennismaken met Zorgbalans. 
Ik trad aan in januari, en ben direct 
meegegaan met MT-leden naar de 
locaties. Overal kwam ik dezelfde 
bevlogenheid tegen. Totaal niet het 
cynisme dat ik wel eens in andere 
zorgorganisaties heb meegemaakt. 
Cynisme dat ik ergens ook wel be-
grijp, gezien de werkdruk, stress en 
onzekerheid die in de zorgsector 
helaas steeds meer ingeburgerd 
raken. Maar bij de medewerkers van 
Zorgbalans merkte ik daar niets van. 
Ook de bewoners van de huizen zijn 
over ‘t algemeen heel content.
Je merkt dat de cliënten bij Zorgba-
lans écht centraal staan, dat dat mot-
to geen loze marketingpraat is. Over 
de thuiszorg en de omschakeling 
naar de buurtteams zijn de mensen in 
mijn ogen erg tevreden. 

Onze contacten met de Raad van 
Bestuur verlopen in een goede sfeer, 
zijn opbouwend kritisch. Wij als toe-
zichthouders lezen alle stukken gron-
dig, zodat we bij iedere vergadering 
uitgebreid over de beleidsplannen 
kunnen discussiëren. Ik zit nu een jaar 
bij Zorgbalans en ik vind het een in-
spirerende organisatie in een van de 
meest uitdagende sectoren van ons 
land. Ondanks de aardverschuiving 
die ons te wachten staat, ben ik ervan 
overtuigd dat de medewerkers van 
Zorgbalans ook in de toekomst ver-
antwoorde zorg zullen blijven leveren 
aan onze cliënten.’’ 

‘Besluitvormingsprocessen 
transparant en democratisch’
Paula Ineke, voorzitter en  
Anneke Piersma, ambtelijk  
secretaris van de CCR

‘’De Raad van Bestuur neemt de CCR, 
als wettelijk adviesorgaan, serieus. Aan 
het begin van strategische besluitvor-
mingstrajecten worden wij betrokken. 
Dat werkt veel efficiënter in het latere 
adviseringstraject. Het vroegtijdig infor-
meren geldt ook voor onze twaalf lokale 
cliëntenraden die opkomen voor de be-
langen van de cliënten van Zorgbalans 
in de woonzorgcentra en thuiszorg.

De Raad van Bestuur heeft ons in 2013 
om advies gevraagd bij de overgang 
naar zelfsturende buurtteams in de 
thuiszorg, de huisvestingsplannen en 
de voordracht van een lid van de Raad 
van Toezicht & Advies. Verzwaarde 
adviesvragen betroffen belangrijke on-
derwerpen als het mantelzorg- en vrij-
willigersbeleid van Zorgbalans en de 
landelijk verplichte onderzoeken naar 
de tevredenheid van cliënten. Afgelo-
pen zomer kreeg Zorgbalans te horen 
dat er aan meer cliënten zorg was 
verleend dan met het zorgkantoor was 
afgesproken. En dat dat waarschijnlijk 

niet vergoed zou worden. Toen vroeg 
de Raad van Bestuur ons om advies op 
het daarop ingestelde beleid. 

Besluitvormingsprocessen verlopen, 
voorzover wij dat vanuit onze positie 
kunnen overzien, transparant en demo-
cratisch. En als er moeilijke besluiten 
bekend moeten worden gemaakt, zoals 
de sluiting van Velserduin Driehuis, 
staat het management klaar om eventu-
eel persoonlijk de cliënten te informe-
ren; dat gaan ze zeker niet uit de weg.  
De strategie van Zorgbalans is de cliënt 
echt centraal te zetten. Daar wordt werk 
van gemaakt. In die zin is het dan ook 
logisch dat de bestuurders van Zorg-
balans een luisterend oor hebben voor 
de belangenbehartigers van die cliën-
ten. Ze zijn bij al onze vergaderingen 
en daar is telkens ruim baan voor de 
berichten vanuit de ‘huizen’. Eventuele 
hete hangijzers, ook van de lokale cliën-
tenraden, passeren dan de revue. 

Ook in 2013 was er weer gelegenheid 
voor een inmiddels mooie traditie: de 
jaarlijkse cliëntenmedezeggenschaps-
middag voor cliëntenraden, manage-
ment en Raad van Bestuur. Aan de 
hand van een thema zien en spreken 
we elkaar dan in een informele sfeer. 
Leuk, leerzaam en prettig.’’

De Centrale Cliënten Raad (CCR)
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‘Soms harde noten gekraakt 
in overleg met OR’
Ineke de Vogel & Cees Koolbergen, 
duo-voorzitters van de OR

‘’Een sterk krimpend overheidsbudget, 
nieuwe behoeften van cliënten, strenge 
regelgeving: de noodzaak om de zorg 
anders vorm te geven is duidelijk. Of 
we dat nou leuk vinden of niet. Ook 
Zorgbalans heeft met deze nieuwe re-
aliteit te maken. Dat vereist grote aan-
passingen in de wijze waarop we onze 
zorgverlening organiseren. 

Als Ondernemingsraad zien wij deze 
werkelijkheid onder ogen. Gevolgen 
voor de bedrijfsvoering kunnen niet 
uitblijven. Die omslag in denken en 
doen is onafwendbaar. Dit uitgangs-
punt hebben wij als OR verwoord in ons 
OR-advies (december 2012) over de 
nieuwe koers van de organisatie. Cruci-
aal is hoe Zorgbalans dit veranderings-
proces in de praktijk uitvoert. Natuurlijk, 
de cliënt staat centraal: Zorgbalans is 
er immers voor om mensen die zorg 
behoeven ook die excellente zorg te 
geven, afgestemd op het individu. 
Maar wat wordt er van de medewerkers 
verwacht in een omgeving die sterk 

verandert? Wat houden de toekomst-
plannen voor afdelingen, teams en de 
individuele medewerker precies in? Dat 
medewerkers ‘wendbaar’ moeten zijn is 
één ding. Maar als OR willen wij weten 
hoe teams en afdelingen vervolgens 
die omslag praktisch moeten realise-
ren. Zijn het vertrekpunt en de doelen 
helder?

De OR heeft in 2013 sterk ingezoomd 
op het overgangsproces van de thuis-
zorgteams naar zelfsturende buurt-
teams. Elk buurtteam vult nu zelf de 
roosters in. Dat is nieuw en kost tijd. 
Het zijn de medewerkers die vorm en 
inhoud moeten geven aan het begrip 
‘zelfsturende teams’. Wij signaleren dat 
deze nieuwe werkwijze veel van hen 
vraagt. Ze moeten in dat nieuwe buurt-
team alles met elkaar regelen, proble-
men samen oplossen. Het sleutelbegrip 
is flexibiliteit, maar de realiteit is soms 
weerbarstig. Dat alles zet de balans 
werk/privé van onze thuiszorgmedewer-
kers flink onder druk.
Om die omvangrijke uitrol naar een 
nieuwe werkwijze in de thuiszorg in 
goede banen te leiden, hebben wij in 
2013 vaak overlegd met de Raad van 
Bestuur en de directeur Thuiszorg. 
Daarbij werden soms harde noten ge-

kraakt. De start van zelfsturende buurt-
teams is nog maar een voorbode van 
verdere veranderingen. Personeelsbe-
langen mogen in dat traject niet onder-
sneeuwen.

Niet alleen in de thuiszorg, ook voor 
de medewerkers die in de huizen van 
Zorgbalans werken, gaat er in 2014 veel 
veranderen. Inperking van beschikbare 
financiële middelen is daar debet aan. 
Ouderen willen bovendien het liefst zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis blijven 
wonen. Ook facilitair en ondersteunend 
personeel staat in 2014 het nodige te 
wachten. Banen komen in het gedrang 
vrezen wij.

In 2013 hebben wij geadviseerd over 
complexe bedrijfsvraagstukken. Regel-
matig was er contact met (delen van) 
onze achterban. We willen de meetlat 
voor onszelf hoog leggen. Door de 
feiten te kennen, met kennis van zaken 
te spreken en een autonome visie te 
hebben. Onze missie is dat ambities, 
kwaliteiten en betrokkenheid van het 
personeel benut worden. ‘Medewer-
kers, centraal!’, dus. Dat is ons OR-mot-
to, voor nu en in de toekomst.’’

De Ondernemingsraad (OR)

‘Als vakgroepen zijn we bij 
veel onderwerpen betrokken’
Karin Kouwenoord, Vakgroep  
Diëtetiek en tanja Fiolet,  
Verpleegkundige Adviesraad

“Afgelopen jaar zijn de vakgroepen 
gaan samenwerken met de ontmoe-
tingscentra. Een mooi voorbeeld van 
het samenbrengen van kennis en kunde 
ten behoeve van onze cliënten. 
Ook hebben we geadviseerd bij de vor-
ming van de zelfsturende buurtteams in 
de thuiszorg. 

Als vakgroepen doen we veel aan  
het uitwisselen van kennis en ervaring. 
Zo begeleiden we vanuit de Vakgroe-
pen altijd stagiaires. De logopedisten 
begeleidden afgelopen jaar leerlingen 
van de opleiding Mondzorgkunde.  
De leerlingen hielpen bij het imple-
menteren van de Richtlijn Mondzorg 

in verpleeg- en verzorgingshuizen in  
het Zorgleefplan. De buurtteams bege-
leidden stagiaires HBO-V van de Ho-
geschool Leiden. En de Vakgroep Fy-
siotherapie was direct betrokken bij de 
masterclass Bewegen georganiseerd 
door Den Weeligenberg.

We hebben best veel gedaan afgelo-
pen jaar, we zijn bij veel onderwerpen 
betrokken. De Vakgroep Geestelijke 
Verzorging is op diverse locaties bezig 
om het Moreel Beraad verder gestalte 
te geven. In 2013 was Zorgbalans dank-
zij hen deelnemer aan de week van 
‘reflectie op goede zorg’, een landelijk 
initiatief waar onze organisatie voor 
het eerst aan heeft meegedaan. De 
Geestelijk Verzorgers hadden hierin een 
actieve rol. 

De diverse vakgroepen hebben ParkNet-
therapeuten die met hun specifieke 

deskundigheid de passende behande-
ling bij Parkinsonpatiënten nastreven. 

Alle vakgroepen hebben een bijdrage 
geleverd aan de opleiding van de  
Oppstap groepen. Met de afdeling 
Opleidingen hebben we een avond 
gebrainstormd over het vervolg.
De vakgroep Diëtetiek is erg trots op 
de invoering van de SNAQ residential 
care waarbij gescreend wordt op onder-
voeding. De vakgroepen Psychologie 
en Specialisten Ouderengeneeskunde 
hebben gezamenlijk beleidslijnen ont-
wikkeld voor agressie en depressie bij 
cliënten van onze huizen.”

De Vakgroepen
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Printers, wifi, hard- en  
software, met de lancering 
van veertig buurtteams en 
vier ontmoetingscentra had 
onze afdeling ICT de han-
den vol aan het regelen van 
de juiste ICT-infrastructuur. 
Daarnaast vergde de invoe-
ring van de DBC-methodiek 
een aantal systeemtechnische 
aanpassingen. 
   

Buurtteams en ontmoetingscentra
De ICT-afdeling van Zorgbalans besteed-
de in 2013 veel tijd aan het voorzien van 
de juiste ICT-infrastructuur voor de veer-
tig nieuwe buurtteams en vier nieuwe 
ontmoetingscentra. Op tal van nieuwe 
locaties zijn we bezig geweest met de 
installatie van onder andere hard- en 
software, printers, wifi en telefonie. Dat 
was een hele klus voor onze applicatie-
beheerders en andere leden van het ICT- 
team. We hebben de werkdruk deels 
kunnen opvangen met externe inhuur. 
Door de implementatie van deze  
infrastructuur kunnen medewerkers mak-
kelijk gebruikmaken van de mogelijkhe-
den van e-learning op de werkplek.

Nieuwe infrastructuur telefonie
We zijn in 2013 doorgegaan met  
vervanging van de volledige telefonie-

infrastructuur binnen Zorgbalans.  
Op tien van de dertien locaties werken 
we hier inmiddels mee. We hebben  
nu minder last van storingen en de com-
municatie is er betrouwbaarder en goed-
koper op geworden. Met dit nieuwe te-
lefoniesysteem zorgen we er bovendien 
voor dat de bewoners minder betalen 
voor hun eigen vaste aansluiting.

Daarnaast zijn we bezig om draadloos 
internet in de huizen aan te leggen, zo-
dat bewoners en bezoekers overal gratis 
gebruik kunnen maken van internet en 
beeldbellen. In een aantal huizen is het 
al zo ver, in de meeste andere huizen is 
dit binnen een paar maanden een feit. 
Ook is het nu technisch mogelijk om 
onze medewerkers uit te rusten met 
draadloze apparatuur, zodat de gege-
vens meteen bij de cliënt kunnen worden 
geregistreerd. In Zuiderhout werken ze 
hier al op kleine schaal mee.

Invoering methodiek DBC’s 
Vanwege de invoering van de methodiek 
diagnose-behandelcombinaties voor 
geriatrische revalidatiezorg, de zoge-
naamde DBC’s, zijn we overgestapt op 
een heel nieuwe manier van behandelen, 

registreren en declareren. Dat betekent 
voor onze behandelaren en medewer-
kers dat ze hun werk in periodes van vijf 
minuten moeten verantwoorden. Ook 
systeemtechnisch had dat de nodige 
gevolgen. Waar vroeger alleen het aantal 
verblijfsdagen van geriatrische revalida-
tiecliënten relevant was voor de bekosti-
ging, krijgen we nu een vast bedrag voor  
elke per individuele cliënt vastgestelde 
DBC, onafhankelijk van het precieze aan-
tal verblijfsdagen of de exacte intensiteit 
van de behandeling.

En verder
Daarnaast is ICT in 2013 druk geweest 
met de invoering van het nieuwe betaal-
systeem SEPA, de digitalisering  
van personeelsdossiers en uitbreiding 
van het aantal gebruikersaccounts  
(van 1400 naar 2100).
We wisten 10% kosten te besparen door 
heronderhandeling en verdere flexibilise-
ring van contracten. Daarnaast hebben 
we meegewerkt aan invoering van een 
nieuw salarispakket, inrichting en uitgifte 
van 550 nieuwe smartphones voor de 
thuiszorg, en het voorzien van 1100 te-
lefoons van een nieuwe simkaart bij de 
overgang van Vodafone naar KPN.

Vanwege de invoering 
van de methodiek 
diagnose-behandel-
combinaties voor ge-
riatrische revalidatie-
zorg, de zogenaamde 
DBC’s, zijn we over-
gestapt op een heel 
nieuwe manier van  
behandelen, registre-
ren en declareren.

Ict
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We zijn begonnen met  
de verbouwing van  

De Houttuinen. Deze lokatie 
verandert in een huis waarin 
plaats is voor negen groeps-

woningen voor mensen  
met dementie. Ook het  
W.F. Visserhuis en De  

Moerberg passen we aan. 
De komst van de Thuiszorg 

Buurtteams en de nieuwe ont-
moetingscentra zorgde voor 

een aantal (ver)bouw-  
en interieurprojecten, die 

goed verliepen.

Start verbouwing De Houttuinen 
In De Houttuinen wonen ouderen met 
dementie die veel zorg nodig hebben. 
De verbetering van de woonkwaliteit 
van dit woonzorgcentrum draagt bij 
aan de versterking van onze positie in 
Haarlem en Heemstede. De verbou-
wing startte eind 2013, vanaf april 2014 

krijgen de eerste bewoners eigen een-
persoonskamers. We verwachten dat 
we de verbouwing begin 2015 kunnen 
afronden. Naast dat de bewoners die 
dat wensen een eigen kamer krijgen, 
gaan ze in kleinere groepen wonen. Nu 
bestaan de groepen nog uit dertig per-
sonen, straks delen tien personen een 
woonkamer. 

Doel is dat De Houttuinen uitgroeit tot 
een aangename en veilige plek met be-
schermde buitenruimtes. Om dat te be-
reiken, verbouwen we het huis in negen 
groepswoningen voor mensen met de-
mentie. Ook de entree van het gebouw 
transformeert (zie afbeelding). Een grand 
café in plaats van een receptie en meer 
buitenruimten geven het gebouw na de 
verbouwing een vriendelijker uitstraling.

vastgoed
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Nieuwe huiskamers in  
W.F. Visserhuis en De Moerberg 
In het W.F. Visserhuis en De Moerberg 
komen steeds meer mensen te wonen 
met dementie. We passen de gebou-
wen hierop aan. 
In het W.F. Visserhuis startte de  
verbouwing van huiskamers, gangen  
en restaurant in mei 2013. Daarbij 
breidden we het aantal huiskamers  
uit tot drie. De huiskamers kregen een 
mooie keuken, de twee huiskamers  
op de begane grond een tuintje met 
terras. De huiskamer op de derde etage 
heeft meer snoezel- en sfeeraccenten. 
Mensen kunnen de huiskamergroep  
kiezen die het beste bij hen past. 
Zwaardere zorg en meer diversiteit,  
betekent dat we zoveel mogelijk hoek-

jes en zitjes hebben gemaakt. Die  
nodigen uit tot sociaal contact, gezel-
ligheid, plezier en vriendschappen.
In De Moerberg is de tuin opgeknapt 
en de toegang tot de tuin verbeterd.  
In 2014 komen er twee extra huis- 
kamers op de begane grond.

Meedenken over terrein  
Binnenhaven IJmuiden
Zorgbalans en projectontwikkelaar  
Synchroon zijn eigenaar van het  
terrein Binnenhaven aan de Zeeweg in 
 IJmuiden. Op dit moment is dit terrein 
deels nog onbebouwd. Synchroon en 
Zorgbalans onderzoeken samen met  
de gemeente Velsen of we op termijn 
op de Binnenhaven woningen, zorg- 
appartementen en andere voorzienin-

gen voor ouderen kunnen maken.  
In de tussentijd willen we het gebied  
zo aantrekkelijk mogelijk houden.  
Daarover dachten buurtbewoners  
in 2013 met ons mee.

We vinden het belangrijk dat het  
Binnenhaventerrein een aantrekkelijk 
gebied is om te wonen. Daarom  
steunden we een schoonmaakactie  
van buurtbewoners en medewerkers 
van Zorgbalans in mei. Ook vroegen  
we buurtbewoners om ideeën voor  
het aantrekkelijk houden van de  
Binnenhaven. Samen met de buurt 
en de gemeente beoordeelden we in 
september de negentien ingestuurde 
ideeën. Een jury koos er drie voor ver-
dere uitwerking, waaronder het maken 
van een natuurlijke speelplaats. 

Overige (ver)bouwprojecten
De komst van de Thuiszorg Buurtteams 
en nieuwe ontmoetingscentra gingen 
gepaard met een aantal (ver)bouw- en 
interieurprojecten. 

Wat vIndt Joost?
Het is wel een gedoe zo’n verbouwing, 
maar ik heb al wel op de tekeningen 
gezien dat het heel mooi wordt. De  
jongens doen ook zo hun best. Ik zal  
blij zijn als ik straks mijn eigen kamer 
heb. Alles luxe en fris. De tuin is al  
heel mooi geworden. Als de stofwol-
ken weg zijn, ga ik heerlijk op het 
bankje in de zon zitten met mijn be-
zoek.

zuInIg Met energIe 
en recyclen
Zorgbalans heeft in 2010 voor alle loca-
ties de energiebesparende maatregelen 
in kaart gebracht. Alle maatregelen met 
een terugverdientijd van minder dan 5 
jaar zijn uitgevoerd. In 2013 is in Velser-
duin IJmuiden een extra investering in 
energiebesparing van circa 30.000 euro 
gedaan. Ook in het Visserhuis is extra 
geïnvesteerd in energiebesparing. Met de 
vernieuwing van het restaurant is ener-
giezuinige verlichting geïnstalleerd, waar-
door het energieverbruik met 75% daalt.

Voor de inrichting van onze locaties heb-
ben we een leverancier gevonden die 
met gebruikte materiaal werkt. Zo heeft 
hij de stoelen in Den Weeligenberg niet 
vervangen, maar opnieuw gestoffeerd. 
We hebben bewoners laten testen en de 
oude stoelen vonden ze het mooist en het 
prettigst zitten. Zo zijn we als organisatie 
maatschappelijk verantwoord en cliëntge-
richt bezig.
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FlexiCura maakt als volle doch-
ter deel uit van Stichting Zorg-
balans. FlexiCura biedt dien-
sten die aanvullend zijn op de 
diensten van Zorgbalans met 
een focus op particuliere thuis-
zorg en gemaksdiensten. 

FlexiCura richt zich op het zelfgeregis-
seerde deel van de thuiszorg, op de 
burgers die de vorm en inhoud van de 
dienstverlening zelf willen bepalen, zelf 
willen regelen, zakelijk consumenten-
gedrag tonen en financiële middelen 
beschikbaar stellen voor comfort.
FlexiCura kan een groot dienstenaan-
bod combineren met de verschillende 
financieringsvormen, zoals particulier, 
Persoonsgebonden Budget en zorg in 
natura. FlexiCura regelt de verschillende 
diensten voor de cliënt en helpt hem/
haar om maximaal gebruik te maken van 
de door de overheid beschikbaar gestel-
de middelen voor de invulling van zijn/
haar vraag en behoeften. FlexiCura vol-
doet aan alle door de wet- en regelge-
ving gestelde normen en verzekert cliënt 
en mantelzorger een optimale kwaliteit 
van het dienstenassortiment. 

FlexiCura levert zorg- en gemaksdien-
sten op markten waar Zorgbalans zelf 
niet actief is. Cliënten kunnen terecht 
bij FlexiCura voor bijvoorbeeld advies 
en beheer van het Persoonsgebonden 
Budget (PGB), hulp bij het huishouden, 
oppasdiensten, 24-uurszorg en nacht-
zorg. Daarbij werkt FlexiCura samen met 
de Thuiszorg Buurtteams van Zorgbalans 
en maken haar cliënten gebruik van de 
diensten van Servicepaspoort.
Met de combinatie van door de over-
heid gefinancierde en niet-gefinancierde 
zorg, de samenwerking met de buurt-

teams en een breed dienstenaanbod, 
geeft FlexiCura haar cliënten de moge-
lijkheid de keten van welzijn, comfort en 
zorg te completeren. 
FlexiCura biedt een compleet diensten- 
en zorgassortiment tegen een scherp 
tarief en met een hoge kwaliteit. 

Bij FlexiCura werken 330 medewerkers 
en de omzet in 2013 was 12,9 miljoen 
euro. FlexiCura is een bruisende club 
met zorgprofessionals die hart hebben 
voor hun cliënten. Met persoonlijke aan-
dacht, helderheid en puur oog voor de 
cliënt wordt gekeken naar wat er en op 
welk moment wél kan.

Contracten huishoudelijke zorg
Met de gemeenten Amstelveen,  
Aals-meer, Haarlemmermeer, Uithoorn  
en Ouder-Amstel heeft FlexiCura de  
contracten voor het leveren van Hulp bij 
het Huishouden in 2013 gecontinueerd 
en deze zijn tot eind 2014 verlengd.  
De uren geleverde zorg in het kader van 
de Wmo zijn ten opzichte van 2012 met 
11% gestegen. 

Uitbreiding werkgebied
In 2013 opende FlexiCura een tweede 
vestiging in Hoofddorp, in het gezond-
heidscentrum van Toolenburg. Door de 
gunning voor het leveren van AWBZ-
zorg in het gebied van Zorgkantoor Zorg 
en Zekerheid (Amstelland en Meerlan-
den) heeft FlexiCura haar werkgebied 
uitgebreid. Met een aantal therapeuten 
in Hoofddorp startte in het voorjaar van 
2013 een pilot met het Product Thuis-

therapie waarbij cliënten een advies op 
maat krijgen van een fysiotherapeute 
en een verpleegkundige over de mo-
gelijkheden van thuis blijven wonen en 
omgaan met een beperking. 

Behoud HKZ-certificaat
In 2013 heeft onderzoeksbureau DNV, 
in het kader van de HKZ-certificatie, een 
externe audit uitgevoerd waarbij het 
kwaliteitsmanagementsysteem is getoetst 
aan het nieuwe certificatieschema. De 
audit bestond uit gerichte documenten-
analyse, dossieronderzoek (steekproef) en 
interviews met medewerkers. 
FlexiCura heeft aangetoond dat het 
voldoet aan de door de HKZ gestelde 
eisen om de HKZ-certificering te mogen 
behouden. Sterke punten vanuit de audit 
worden genoemd: de Planning en Con-
trol cyclus, onderlinge samenhang tussen 
processen, gedegen uitgevoerde risico-
inventarisatie op verschillende processen, 
cliëntdossiers zijn compleet en zorgplan-
nen zijn duidelijk. Bij de audit zijn geen 
afwijkingen geconstateerd.

Tevreden cliënten
In het najaar van 2013 voerde een 
onafhankelijke organisatie een cliënt-
tevredenheid-onderzoek uit onder cli-
enten van FlexiCura die verpleging en 
verzorging ontvangen. Circa honderd 
cliënten deden mee aan dit onderzoek. 
Zij waardeerden de zorgverleners van 
FlexiCura gemiddeld met een rapport-
cijfer 9. FlexiCura als organisatie kreeg 
gemiddeld een 8,6. Meer dan 50% van 
de cliënten gaf een 10 als cijfer. 

fleXIcura

Sinds het vorige verslagjaar is er voor de 
zorgsector geen voorgeschreven model voor 
het jaarverslag. Zorgbalans heeft daar ge-
bruik van gemaakt door op een eigentijdse 
manier onze maatschappelijke bijdrage en 
prestaties aan onze medewerkers en stake-
holders in 2012 in de vorm van een jaar-
magazine te presenteren. Daarmee voldoet 
Zorgbalans aan de verplichting uit de Zorg-
brede Governancecode om jaarlijks aan alle 
rechthebbenden en belangstellenden ver-
antwoording af te leggen over het gevoerde 
beleid en de geleverde prestaties. 

De verslaglegging in deze vernieuwde vorm 
heeft ertoe geleid dat de informatie voor 
bredere groepen toegankelijk was. Veel van 
hen waren enthousiast over ons jaarma-
gazine InZicht van 2012. Deze positieve 
feedback stimuleert Zorgbalans om deze 
wijze van verantwoording afleggen voort te 
zetten. 
Het CIBG, de uitvoeringsorganisatie van 
het ministerie van VWS, eist dat Zorgbalans 
de jaarrekening 2013 en het digitale jaarver-
antwoordingsformulier 2013 van DigiMV 
voor 1 juni 2014 op hun site publiceert. 

In dit digitale formulier is veel informatie 
opgenomen over de manier waarop het 
toezicht in een instelling is geregeld en 
geborgd, onder andere het overzicht van 
alle nevenfuncties.
Zorgbalans zorgt er uiteraard voor dat  
de jaarrekening 2013, het digitale jaar- 
verantwoordingsformulier 2013 en het  
jaarmagazine 2013 volgens de geldende 
richtlijnen tijdig worden gepubliceerd op  
de site van het CIBG. Bij de jaarrekening 
2013 is door onze accountant een goed- 
keurende controleverklaring verstrekt.

toelIchtIng op de verslagleggIng
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Zorgbalans is een stichting met  
twee dochterbedrijven: FlexiCura BV  
en Jeugdgezondheidszorg  
Kennemerland BV. 

Van FlexiCura bezit Zorgbalans 100% 
van de aandelen. Van Jeugdgezond-
heidszorg Kennemerland is Zorgbalans 
medebestuurder van de BV en bezit 
49% van de aandelen.

FlexiCura BV
FlexiCura biedt diensten voor zorg en 
gemak die aanvullend zijn op de dien-

sten van Zorgbalans. FlexiCura richt  
zich met haar dienstverlening op de 
zelfgeregisseerde markt. Zie meer over 
FlexiCura op de pagina hiernaast.

Jeugdgezondheidszorg  
Kennemerland BV
JGZ biedt jeugdgezondheidszorg aan 
kinderen tot vier jaar en is een gezamen-
lijke activiteit van de zorgverleners  
Zorgbalans en ViVa! Zorggroep.

Stichting Zorgbalans Onroerend
De Stichting Zorgbalans Onroerend is 

op 1.1.2013 gefuseerd met Stichting 
Zorgbalans.

Overige stichtingen
In 2013 zijn de meeste inactieve stich-
tingen opgeheven die door eerdere 
fusies door Zorgbalans zijn verworven. 
Vanwege een bezwaar rondom de sub-
sidieverlening aan de Stichting Centraal 
Orgaan Ouderenbeleid (COB) bestaat 
deze stichting nog. Inmiddels is het 
bezwaar afgehandeld en wordt in 2014 
ook deze Stichting opgeheven.

Zorgbalans heeft een besturingsmodel met een Raad van toezicht & Advies en een Raad van Bestuur.  
Het managementteam bestaat uit de twee leden van de Raad van Bestuur, de managers van de negen  
organisatieonderdelen en de leidinggevende arts. 

JurIdIsche structuur

besturIngsModel

Raad van Toezicht & Advies

Centrale Cliëntenraad Raad van Bestuur

Anja Schouten

Eduard van Bockel

Thuiszorg

André Brand

Intramurale Zorg

WimJan Egtberts

Verpleegkundige en
Verzorgende Adviesraad 

Vakgroep specialisten
Ouderengeneeskunde

Ans Rolvink

Vakgroepen

Ondernemingsraad 

• Cliëntregistratie 
• Zorgbemiddeling
• Zorgcentrale
• Servicepaspoort
• Tandem

• Facilitair
   woonzorgcentra
• Foodbalans

• Woonzorgcentra
• Behandeling
• Welzijn
• Ontmoetings-
   centra

• Buurtteams
• Gespecialiseerde
   Verpleging
• Prettig Thuis
• Thuisbegeleiding
• Extramurale 
   Behandeling
• Technische 
   Thuiszorg &
   Acute Zorg
• Draagnet

Bureau Raad van Bestuur
• Kwaliteit
• Klachten

Cora Kunz

JGZ

FlexiCura

Frontoffice

Inge Veenstra

Financiën, Inkoop &
Informatievoorziening

Jelle van Netten

HRM

Peter van Hesse

Communicatie

Judith Touw

Vastgoed

Rob Huijsmans

Facilitair Bedrijf

Viviane Zeestraten

organogram  
per april 2014
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Zorgbalans 
Postbus 6166
2001 HD Haarlem
023 - 8 918 918
info@zorgbalans.nl
www.zorgbalans.nl

Thuiszorg
Verzorging, verpleging, begeleiding 
en behandeling thuis.

thuiszorg Buurtteams
Persoonlijke verzorging en verpleging 
thuis van een Thuiszorg Buurtteam in 
de wijk. Er zijn 40 Thuiszorg Buurteams 
van Zorgbalans. Van Heemskerk,  
IJmuiden, Heemstede en Zandvoort  
tot in Vogelenzang.

Prettig thuis
Een volledig verzorgingspakket thuis 
in IJmuiden, Haarlem, Heemstede en 
Hillegom.

thuisbegeleiding
Ondersteuning en begeleiding van 
gezinnen en alleenstaanden. 

Behandeling thuis
Een ergotherapeut, diëtist, fysio- 
therapeut, psycholoog, logopedist  
of specialist ouderengeneeskunde thuis 
of op een locatie in de buurt.

Gespecialiseerde Verpleging
Thuiszorg en behandeling bij hartfalen, 
beroerte, diabetes, oncologie, long- 
aandoeningen, technische verpleeg-
zorg en palliatieve zorg.

thuiszorg technologie en Acute Zorg
Technologische thuiszorg (bijvoorbeeld 
infusen) en onvoorziene thuiszorg  
‘s avonds en in het weekend. 

IJmuiden
Driehuis

Velserbroek
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Santpoort-Zuid

Bloemendaal

Haarlem

W

WW
O

W R

R

t

t

t
H t

W

t t

t

t t

t

tt

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

WR
R

O

W

t

t

t

t

t H

t

W

W

W

t

tH

t

W

W

t

t

t

Heemstede

Bennebroek

Hillegom

Zandvoort

Vogelenzang

Bentveld

Aerdenhout
t

t

t

t

t
t

t

t

t

O

H

O

Thuiszorg

Woonzorglocatie

Revalidatie

Ontmoetingscentrum
of dagbesteding

Thuiszorgwinkel

situatie per april 2014
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WerKgebIed, 
teaMs en locatIes

De thuiszorgteams, woonzorglocaties, ontmoetingscentra en servicediensten van Zorgbalans 
zijn verspreid over het werkgebied in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord.
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Woonzorglocaties
Verpleging, revalidatie,  
verzorging en/of begeleiding  
in een woonzorglocatie.

Breezicht
Keizer Wilhelmstraat 1  
1975 EA IJmuiden

De Moerberg
Zuiderkruisstraat 74  
1973 XM IJmuiden

WF Visserhuis
Houtmanstraat 1  
1972 EE IJmuiden

Velserduin IJmuiden
Scheldestraat 101 
1972 TL IJmuiden

Velserduin Driehuis
(sluit november 2014)
Nicolaas Beetslaan 4 
1985 HH Driehuis

Huis ter Hagen
Lodewijk van Deyssellaan 254  
1985 CV Driehuis

Parkzicht
Helmlaan 10  
2015 LE Haarlem

De Houttuinen
Overloop 1  
2012 WV Haarlem

Zuiderhout
Beelslaan 9  
2012 PK Haarlem

De Heemhaven
Von Brücken Focklaan 20  
2102 XC Heemstede

Kennemerduin
Herenweg 126  
2101 MS Heemstede

Den Weeligenberg
Nieuweweg 1  
2182 BP Hillegom

Zorgwoningen
Huren bij een woningcorporatie met 
desgewenst (thuis)zorg en services 
van Zorgbalans.

Woonzorgcomplex De Schulpen 
in Velsen-Noord

Zorgappartementen Zeewijk 
op Zeewijkplein in IJmuiden

Zorgappartementen De Planeet 
vlakbij De Moerberg in IJmuiden

Zorgappartementen Sam Vlessinghof 
en Zorgwoningen SP Kuijperplantsoen 
naast Breezicht in IJmuiden

Zorgappartementen Grote Beerstraat  
in IJmuiden

Woonzorgcomplex De Hofstede 
in Velserbroek

Inleunwoningen Huis ter Hagen 
bij Huis ter Hagen in Driehuis

Revalidatie
Locaties met een specifiek  
revalidatieprogramma voor ouderen.

Velserduin IJmuiden
Scheldestraat 101 
1972 TL IJmuiden

De Houttuinen  
Overloop 1  
2012 WV Haarlem

Zuiderhout en Dagbehandeling  
Bellevue
Beelslaan 9  
2012 PK Haarlem

Servicepaspoort
Servicediensten en activiteiten  
voor gemak, gezondheid, veiligheid 
en beweging.
www.servicepaspoort.nl

Ontmoetingscentra 
en Dagbesteding
Voor mensen met geheugen- 
problemen en/of dementie  
en hun mantelzorgers.

Zeestroom 
Zeewijkplein 262
1974 PL IJmuiden 

Polderstroom 
Aletta Jacobsstraat 22  
1991 PT Velserbroek

Houtstroom 
Nauwe Geldelozepad 17
2012 EV Haarlem

Zandstroom 
Thorbeckestraat 13
2042 GL Zandvoort

Bollenstroom 
Monseigneur van Leeuwenlaan 3 
2182 EM Hillegom

De Notenbalk en De Symfonie  
Dagbesteding in De Heemhaven 
Von Brücken Focklaan 20  
2102 XC Heemstede

Thuiszorgwinkels
Lenen, huren of kopen van  
praktische hulpmiddelen.

thuiszorgwinkel Medipoint Haarlem
Stephensonstraat 45
2014 KC Haarlem

thuiszorgwinkel Medipoint Heemstede
Lieven de Keylaan 7  
2101 VD Heemstede

uitleenpunt in WF Visserhuis
Houtmanstraat 1
1972 EE IJmuiden
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over zorgbalans
 
Zorgbalans is een grote zorgorganisatie en een van 
de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en 
Zuid-Holland Noord. Wij helpen mensen met een zorg-
behoefte zo lang mogelijk zelfstandig en op eigen wijze 
vorm en inhoud te geven aan hun leven. Wij bieden  
hen tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, 
behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. 
Wij geven onze zorg zowel bij mensen thuis als in  
onze 12 woonzorglocaties en 5 ontmoetingscentra.  
Van Heemskerk, IJmuiden, Haarlem, Heemstede,  
Bloemendaal en Zandvoort tot in Hillegom.
 
Wij gaan uit van de vragen, wensen en mogelijkheden 
van onze cliënten, veelal ouderen en chronisch zieken. 
Daarbij is er specifieke zorg voor gezinnen, partners 
en mantelzorgers. Onze 3300 medewerkers en 1000 
vrijwilligers zijn de spil in de dagelijkse zorg en dienst-
verlening. Met hun professionaliteit en betrokkenheid 
werken ze er hard aan om mensen de zorg en begelei-
ding te geven die zij nodig hebben. Zij zijn pas tevreden 
als de cliënt dat is.

www.zorgbalans.nl

Zorgbalans 
Postbus 6166
2001 HD Haarlem
023 - 8 918 918


