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Nog steeds  
vertrouwd  

op koers
Na jaren van voorbereiding was 2014 het eerste jaar 
waarin onze organisatie moest aantonen dat we de  
eerste uitdagingen van de stelselwijziging in de zorg 
aankonden. Dat is gelukt: de inkooprondes voor de 
Wmo, de Zvw en de Wlz hebben we positief afgesloten. 

Zorgbalans is nog steeds vertrouwd op koers. De 
vraag van de cliënt staat centraal en we spelen snel 
en flexibel in op veranderende vragen en eisen van 
onze cliënten en financiers. Voor 2015 hebben we alle 
vaste medewerkers een werkgelegenheidsbelofte 
kunnen doen.

Om structureel kwalitatief goede, maar vooral ook 
liefdevolle zorg te kunnen leveren, zien wij dat Goede 
Zorg en Goed Werk in elkaars verlengde liggen. In sa-
menspraak met de Ondernemingsraad en de Centrale 
Cliëntenraad zoeken we daarin het optimum.

Anja Schouten en Eduard van Bockel 
Raad van Bestuur Stichting Zorgbalans

Dit jaaroverzicht is een compilatie van  
de resultaten, gebeurtenissen en ontwik- 
kelingen van Zorgbalans 2014. Om een  
volledig beeld te krijgen verwijzen we  
naar onze andere publicaties, zoals:  
de boeken ‘Wij zijn zorg’ en ‘Van zorgvisie 
naar praktijk’, websites, brochures als  
‘De zorg van Zorgbalans’ en ‘Zorg en  
ondersteuning thuis’, het financieel  
jaarverslag en maatschappelijk jaarverslag.



De wereld om ons heen is in  
beweging. We hebben te maken  
met veranderende zorgwetgeving  
en technologische vernieuwingen.  
We kijken hoe we daar het beste  
mee om kunnen gaan en maken 
gebruik van de kansen en mogelijk-
heden die veranderingen bieden.

Krimp
vanaf 2013 hebben we ons voorbereid 
op de krimp van het aantal intramurale 
plaatsen. als resultaat daarvan hebben 
we in 2014 de locatie velserduin Drie-
huis en de centrale keuken De geest-
gronden gesloten. verder zijn in locatie  

Zuiderhout alle tweepersoonskamers 
vervangen door eenpersoonskamers.

Vrijwilligersbeleid
vrijwilligers waren al belangrijk  
voor ons en worden dat nog meer  
in de veranderde zorgomgeving. 
Daarom hebben we afgelopen jaar 
aandacht besteed aan hoe we  
vrijwilligers nog bewuster bij de zorg 
kunnen betrekken. Daarbij kijken  
we hoe we hun rol in de relatie met  
de cliënt kunnen versterken. om  
vrijwilligers te werven is de website  
www.vrijwilligerbijzorgbalans.nl  
opgezet.
 
Scheiden wonen en zorg
om in te spelen op het scheiden van 
wonen en zorg, introduceerden we af-
gelopen jaar Zorgeloos Wonen. Daarbij 
huren mensen een appartement in de 
beschermde omgeving van De Moer-
berg en maken desgewenst gebruik 
van onze zorg en ondersteuning. De 
belangstelling voor Zorgeloos Wonen 
overtreft alle verwachtingen.

Thuiszorg 
in voorbereiding op de veranderingen 
in het zorgstelsel is de thuiszorg in 
2014 met cliënten en mantelzorgers 
gaan kijken hoe we de zorg anders 
kunnen organiseren. 
De thuiszorg buurtteams zijn uitge-
breid met een ergotherapeut. samen 

met de verzorgenden en wijkverpleeg-
kundigen uit de teams is ingezet op het 
doel dat cliënten zo lang mogelijk veilig 
en gezond thuis wonen.

al onze wijkverpleegkundigen zijn  
gestart met een opleiding indiceren  
ter voorbereiding op de nieuwe  
Zorgverzekeringswet. We hebben  
daarbij gekozen voor het classificatie-
systeem oMaha dat de basis vormt 
voor het elektronisch Zorgdossier.  
De opleiding is ontwikkeld met de 
hogeschool leiden.

Focus 2014: iNspeleN op 
exterNe oNtwikkeliNgeN

www.zorgbalans.nl

Zorgbalans
Postbus 6166
2001 HD Haarlem
T 023 - 8 918 918

Zorgbalans
Zorgbalans is een grote zorgorganisatie 
en een van de grootste werkgevers in 
de regio Kennemerland en Zuid-Holland 
Noord. Wij ondersteunen mensen met 
een zorgbehoefte om zo lang mogelijk 
en op eigen wijze vorm en inhoud te 
geven aan hun leven. 

Met 2700 professionele medewerkers 
en 900 vrijwilligers bieden wij tijdelijke 
en langdurige verzorging, verpleging, 
hulp bij het huishouden, behandeling, 
revalidatie en begeleiding bij dementie. 
Dat doen we bij mensen thuis, in onze 
ontmoetingscentra en woonzorglocaties. 
Van Castricum, Heemskerk, IJmuiden, 
Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en 
Zandvoort tot in Hillegom.

Interesse?
Is vrijwilligerswerk wellicht iets voor u? 
Heeft u een hobby die u kunt delen 
met onze bewoners of cliënten? Wilt 
u een keer met ons in gesprek of een 
keer kijken wat vrijwilligerswerk bij 
ons inhoudt? We horen het graag! 

Voor meer informatie kunt u  
contact met ons opnemen via  
vrijwilligerswerk@zorgbalans.nl  
of bel 023 – 8 918 918. 

Meer informatie over vrijwilligerswerk 
bij Zorgbalans en de contactgegevens 
van elke locatie vindt u op  
www.vrijwilligerbijzorgbalans.nl

“Een heerlijke  
afwisseling om 
met mensen bezig 
te zijn, naast mijn 
werk als belasting-
consulent”

“Ik voel me echt 
een onderdeel 
van het team”

Vrijwilliger 
bij Zorgbalans 

Iets voor u?
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De vraag naar warme zorg voor mensen met dementie 
neemt toe. We volgen de ontwikkelingen op de voet, 
halen kennis naar binnen en vernieuwen door de zorg en 
omgeving anders in te richten.

Nieuwe zorgconcepten
We hebben dit jaar nieuw gedachtegoed ontwikkeld om  
in onze woonzorgcentra zoveel mogelijk leefruimte te  
combineren met een warme, persoonlijke omgeving.  
cliënten kiezen de leefsfeer die het beste past bij hun  
persoonlijke geschiedenis en welbevinden. Wij noemen  
dit concept ‘net als thuis’. 
bij ‘net als thuis’ speelt het dagelijks leven zich af op de  
begane grond van het woonzorgcentrum, in een diversiteit 

van ontmoetingsplekken. activiteiten sluiten aan op  
het dagelijks leven en medewerkers spelen in op de  
ervaren individuele behoeften. op de etages beschikt  
iedere cliënt over een ruim appartement. De tuin is  
onderdeel van de leefruimte. bewegen en meedoen  
staan centraal. 

Woonzorgcentrum De houttuinen is afgelopen jaar  
ingrijpend verbouwd om ‘groot in kleinschaligheid’  
mogelijk te maken. bij dit zorgconcept wonen mensen  
met dementie met 10 medebewoners. Met een team  
van vaste medewerkers voeren ze samen een zelfstandig 
huishouden.

kwaliteit zorgverleNiNg: 
demeNtiezorg

goeDe Zorg
Zorgbalans wil Goede Zorg bieden aan haar 
cliënten. Dat kan alleen wanneer cliënten zelf 
hun zorg kunnen vormgeven. Daartoe hebben 
wij ‘Het Gesprek’ ontwikkeld. Daarin wordt in 
samenspraak de zorg volledig afgestemd op 
wie deze cliënt is, zijn persoonlijke geschiede-
nis en hoe wij kunnen aansluiten op de ervaren 
wensen en behoeften. De uitkomst van  
‘Het Gesprek’ is daarna in alle zorgverlening 
het uitgangspunt van het handelen van  
medewerkers. Op deze manier houdt de cliënt 
regie over zijn eigen leven en slagen we erin 
de goede dingen te doen met de beschikbare 
middelen en mogelijkheden.



Den Weeligenberg heeft in 2014 een 
accommodatie voor begeleid zelfstan-
dig wonen gekregen. vijf bewoners 
kregen de beschikking over een eigen 
appartement met woon- en slaap-
kamer en volledig eigen sanitair in een 
gebouw waar de zorg ‘op afstand’ 
beschikbaar is.

Certificaat PDL
onze benadering van belevingsgerich-
te zorg in Den Weeligenberg leidde in 
2014 tot ontvangst van het certificaat 
van de PDl stichting. PDl staat voor 
‘Passiviteiten van het Dagelijks leven’ 
en is een methodiek voor belevings-
gerichte zorg. PDl gaat uit van de 
identiteit van de cliënt in de levens-
fase waar hij/zij zich in bevindt, en de 
passiviteiten die daarbij horen. in de 

laatste, verstilde, levensfase past deze manier van zorgen 
bij de meest diepgevoelde behoefte aan geborgenheid 
en veiligheid. het gaat om liefdevolle zorg waarin gezien 
wordt wie deze unieke mens is, ook als die dat niet meer 
zelf kan aangeven.

Uitbreiding Ontmoetingscentra
in onze ontmoetingscentra komen mensen met  
dementie en/of geheugenproblemen en hun partner,  
familie of vrienden. Daar vinden zij gezelligheid,  
ondersteuning, advies, steun aan elkaar en een  
programma gericht op beweging en beleving.  
het afgelopen jaar is in bloemendaal ons zevende  
ontmoetingscentrum gestart in het pand van stichting 
Welzijn bloemendaal. elk ontmoetingscentrum werkt 
intensief samen met een welzijnsorganisatie die sinds  
de start van de nieuwe Wmo per 2015 de eerste opvang 
van mensen met vergeetachtigheid doet.



Waar staan we voor?
We bieden zorg en ondersteuning aan mensen die dat  
echt nodig hebben. Dat doen we bij mensen thuis, in  
onze ontmoetingscentra en woonzorglocaties. We 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. 

Wij organiseren de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk 
in de buurt vanuit een klein team. samen met de partner, 
familie, mantelzorgers en vrijwilligers zoeken we naar de 
beste zorg en ondersteuning in iedere situatie. 

om dit te bereiken werken we samen met vele stakeholders 
en samenwerkingspartijen: mantelzorgers, familieleden, 
huisartsen, ziekenhuis, hospices, vrijwilligersorganisaties, 
gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, andere zorg- en 
welzijnsorganisaties, cliëntenraden, ondernemingsraad, 
raad van toezicht & advies, leveranciers e.a. 

Wat we doen, doen we vanuit het belang van goede zorg 
en ondersteuning voor onze cliënten. We betrekken de 
mensen om de cliënt heen en informeren de stakeholders 
tijdig over grote veranderingen of belangrijke beslissingen 
voor onze cliënten en medewerkers.

Missie
onze missie hebben we ook in 2014 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”.

zorgBalaNs 
iN Het kortJoost en astriD

Alles wat we doen, doen we voor Joost, de 
verpersoonlijking van de Zorgbalanscliënt.  
In 2014 is Joost steeds meer 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 cliëntgerichtheid en  
gebruiken we onze zorgvisie als leidraad. 
Vlak na de komst van Joost, is Astrid geïntro-
duceerd, de verpersoonlijking van de zorg-
medewerker. Ons HRM-beleid is erop gericht 
Astrid betrokken, vitaal en deskundig te 
houden.



1 Tafel van Vijf
In februari 2014 zat staatssecretaris Van Rijn aan 
tafel met onze bestuursvoorzitter, een cliënt, een 
mantelzorger en een zorgprofessional. Bij deze 
‘Tafel van Vijf’, een initiatief van VWS, deelden  
zij voorbeelden en ideeën over betere, snellere, 
slimmere en goedkopere zorg en ondersteuning. 
Een leerzame, inspirerende bijeenkomst.

7 Tafeltennissen in Kennemerduin
De 101-jarige mevrouw Blees, bewoonster van 
woonzorgcentrum Kennemerduin, laat zien dat  
je nooit te oud bent voor een spelletje. Onder 
begeleiding van MJ Tafeltennis deed ze enthou- 
siast mee aan de tafeltennisclinic voor de bewo-
ners van Kennemerduin. Een sportieve middag 
met veel enthousiaste en fanatieke gezichten.



Zorgvisie
Vanuit onze missie is in 2012 met een groep van 100  
medewerkers de Zorgvisie van Zorgbalans geformuleerd. 
Afgelopen jaar is de Zorgvisie op de jaarlijkse ‘Dag van  
100’ herzien door medewerkers uit alle delen van de  
organisatie. Zelfredzaamheid was hierbij de leidraad.

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.  

Zorgbalans is er voor iedereen en heeft een breed  
pakket aan zorg en diensten. We organiseren de zorg  
en ondersteuning zoveel mogelijk bij u in de buurt.

iedere vraag of situatie is voor ons een uitdaging die we 
benaderen vanuit onze professionele verantwoordelijkheid. 
het uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk uw  
leven kunt leiden zoals u dat wenst. en dat u daarbij  

zo zelfstandig mogelijk blijft, met ondersteuning van  
de mensen om u heen. Zowel bij u thuis als in een van onze 
ontmoetingscentra en woonzorglocaties.

Wij werken met kleine teams in de wijk of op een locatie, 
zodat u de medewerkers kent en weet wie er bij u komt.  
Zo ontstaat een persoonlijke relatie en werken we samen 
aan het ontstaan van een vertrouwensband.

onze medewerkers verstaan hun vak en zijn  
geïnteresseerd in uw 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 ondersteuning voor u. 

We bespreken met u welke ondersteuning u zelf kunt rege-
len en welke inzet van professionals en vrijwilligers  
er nodig is. We kijken bijvoorbeeld bij welke handelingen 
we u en de mensen om u heen kunnen ondersteunen  
om zelf te leren doen. indien uw vraag voor zorg en  
ondersteuning niet (geheel) past binnen uw indicatie,  
kunnen wij desgewenst tegen betaling extra zorg en  
ondersteuning regelen.

bij onze zorg en ondersteuning betrekken en begeleiden  
wij de mensen om u heen. om te zorgen dat zij u zo lang  
en zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in uw leven.  
ook nadat u onze zorg en ondersteuning niet meer  
nodig hebt.”

De oMvang van 
onZe organisatie
n 11 woonzorgcentra,  

waarvan 3 ook revalidatie bieden
n 45 thuiszorg buurtteams
n 9 teams Prettig thus
n team Methodische thuisbegeleiding
n 5 teams gespecialiseerde verpleging
n behandeling thuis, o.a. ergothuis
n 24/7 acute thuiszorg
n 7 ontmoetingscentra
n 2 Medipoint thuiszorgwinkels en  

2 Uitleenpunten
n Flexicura
n servicepaspoort



Financieel
(bedragen in € mln)  
 
bedrijfsopbrengsten € 148,6
bedrijfskosten € 144,8
resultaat € 3,8
eigen vermogen € 28,6
solvabiliteit  29,56%
Werkkapitaal € 9,2

cliënten 
Woonzorgcentra 
1.344 cliënten
508.302 dagen zorg en verpleging
1.360 plaatsen aWbZ

Thuiszorg (incl. FlexiCura)
4.300 cliënten
593.291 uren zorg en verpleging

Ontmoetingscentra en dagactiviteiten
228 bezoekers
48.173 dagdelen

Medewerkers
2.598 medewerkers
1.859 fte
975 vrijwilligers

Opleidingskosten
€ 2,0 miljoen opleidingskosten  
en opleidingsuren
2,4% van de brutoloonsom

Ziekteverzuim   
6,4%

 

de cijFers vaN 2014



Onze medewerkers zijn heel belang-
rijk. Daarom investeren we in hun 
ontwikkeling met opleidingen en 
begeleiding. Ook zorgen we dat we 
waar mogelijk kennis en ervaring de-
len en nieuwe inzichten in de organi-
satie brengen. In 2014 is er specifiek 
ingezet op het (nog) beter kwalifice-
ren van medewerkers.

Kennisdeling
We delen kennis, ervaringen en onder-
zoeksresultaten met onze medewerkers 
en samenwerkingpartners. Dat doen 
we via de interne media, bijeenkom-
sten, opleidingen, trainingen, symposia 
en het deelnemen in diverse expert-
groepen in de zorgketen.
 
Samenwerkingsverbanden
We werken samen met onderwijs-
instellingen om mensen al tijdens hun 
opleiding kennis te laten maken met 
de praktijk en onze medewerkers te 
voeden met nieuwe inzichten van de 
leerlingen. We hebben een samenwer-
kingsverband met de hbo-opleiding 
verpleegkunde van de hogeschool 
leiden en met de Mbo-opleiding ver-

zorgende in de Praktijk van het nova 
college in haarlem. van beide opleidin-
gen volgt er een groep leerlingen les-
sen en stages bij onze woonzorgcentra, 
ontmoetingscentra en buurtteams.
 
Interne scholing
interne opleidingsmogelijkheden  
zijn er genoeg binnen Zorgbalans. 
onze medewerkers kunnen werken  
en leren combineren en op die  
manier een volledige Mbo- of  
hbo-opleiding volgen. We bieden  
in-companytrainingen die we samen-
stellen en verzorgen in samenwerking 
met opleidingsinstituut oPPstap.  
ook kunnen medewerkers cursussen, 
trainingen en workshops op de werk-
vloer doen of buiten de deur bij een er-
kend opleidingsinstituut. We maken het 

iedereen die wat wil leren gemakkelijk 
door e-learning modules te bieden 
vanaf het Zorgbalans leerplein.

Grip op eigen toekomst
Door andere en zwaardere zorgvragen 
van cliënten en omdat we op sommige 
plekken onze zorg anders vormge-
ven, is er in de toekomst in bepaalde 
functies meer werk en andere functies 
minder werk. Met het interne mobili-
teitsprogramma ‘grip op eigen toe-
komst’ begeleiden we medewerkers bij 
dreigende boventalligheid en bij loop-
baanvragen. het programma voorziet 
in loopbaanadvies, loopbaantraining, 
opleidingen en stages. ‘grip’ is voort-
gekomen uit het mobiliteitsprogramma 
waarmee bijna alle 36 medewerkers 
van de centrale keuken een nieuw 
loopbaanpad hebben gevonden.

oNtwikkeliNg medewerkers

www.zorgbalans.nl
www.werkenbijzorgbalans.nl

HR Services
Schipholpoort 100, 2034 MC Haarlem
Postbus 6166, 2001 HD Haarlem
023 - 8 918 575
hrservices@zorgbalans.nl

INTERESSE?
Vanuit HRM organiseren we regelmatig informatie-
bijeenkomsten voor medewerkers die interesse hebben  
in een interne opleiding. Houd de aankondigingen op de 
prikborden, het Leerplein en in de InZ Extra in de gaten.  
Meld je aan voor een informatiebijeenkomst via het 
Leerplein.

Op een informatiebijeenkomst vertellen we je wat de 
opleiding inhoudt en wat je moet doen om te solliciteren 
naar een opleidingsplaats. De selectieprocedure bestaat 
uit een reken- en taaltoets, een online assessment en een 
selectiegesprek.

MEER INFORMATIE
Wil je meer weten? Neem dan contact op met de 
afdeling HR Services. Zij kunnen je meer vertellen over 
de informatiebijeenkomsten en doorverwijzen naar een 
opleiding sfunctionaris.

Werkend
leren bij
Zorgbalans

Interne  
opleidingen  
Zorg en Welzijn

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is
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Grip op  
je eigen  
toekomst 
Aan de slag  
met jouw wensen  
en talenten



corry Uitendaal
65 jaar, verzorgende, Kennemerduin:

‘’ik ging de zorg in, toen ik al de vijftig 
was gepasseerd. heb allerlei opleidin-
gen gedaan. als laatste haalde ik mijn 
verzorgende 3 ig. Dat was twee jaar 
geleden. ik was 63, de oma van de 
klas. toen ik geslaagd was, hingen mijn 
volwassen dochters de vlag uit, met 
mijn schooltas eraan.
ik houd van de mensen hier. ik lach 
graag met ze maar kan ook met ze 
meeleven. als iemand verdrietig is, zal 
ik er altijd even bij gaan zitten, ook al is 
het nog zo druk. Dat vond ik trouwens 
wel gek bij mijn laatste opleiding, daar 
leerden we over ‘integer en ethisch 
handelen’. Prima hoor, maar dat doe je 
toch al automatisch in dit werk, anders 
kies je hier toch niet voor? 
sommige bewoners zijn ook zó ontzet-
tend leuk. We gingen met een groepje 
naar artis, het regende die dag enorm. 
er was een bewoner van 96 bij, nog 
heel kwiek, die vertelde allerlei verha-
len. niet alleen over die dieren, maar 
ook over allerlei maatschappelijke 

dingen. Ze zat ook nog in de cliënten-
raad. een hele wijze vrouw. niet lang 
daarna was ze opeens overleden. ik 
heb afscheid van haar genomen, ze lag 
prachtig mooi opgebaard: oorbellen 
in, roodgestifte lippen, gelakte nagel-
tjes, dat hadden haar kinderen gedaan. 
Ze had een glimlach om haar mond.  
Zo van: ik ben weg, ik heb van het 
leven genoten.’’

Mirthe van der Peijl
26 jaar, verzorgende 3ig, 
buurtteam aerdenhout:

 ‘’Ze is bijna honderd en kwam met de 
mededeling dat ze nu zelf weer haar 
steunkousen aan en uit wil trekken. Dat 
kan ze helemaal niet meer, ik vroeg 
haar naar het waarom. toen vertelde 
ze dat ze op het nieuws had gezien dat 
cliënten in de zorg voortaan meer zelf 
moeten doen. nou, had ze gedacht, 
dan begin ik daar maar meteen mee. 
een ontzettend leuke, geestige vrouw. 
haar zoon woont in zijn ouderlijk huis  
en heeft zijn moeder in huis genomen. 
Ze eet iedere avond met hem en zijn 
gezin mee. Ze vertelt me daar over  
en kijkt me dan aan met pretoogjes: 
‘ha, ze wisten natuurlijk niet dat ik 
honderd zou worden!’ nee, de meeste 
mensen nemen hun bejaarde ouders 
niet in huis; maar het ligt er ook wel 
aan wie het is. iedereen had deze 
vrouw er wel bij willen hebben.
ik kan me mijn eerste cliënt in de  
thuiszorg nog goed herinneren.  
het was een vrouw met dementie die 
me helemaal stijf schold. Daar was ik 
niet zo van onder de indruk, je weet 

dat dit gedrag bij het ziektebeeld  
past. in dit werk moet je stevig in je 
schoenen staan. laatst deed ik iemand 
wat voor, die zei me toen: ‘Wijsneus, 
wat kom jij doen? ik doe het al tachtig 
jaar zelf!’ Daar moet ik dan wel erg om 
lachen, ik begrijp die reactie wel. in de 
zorg is zelfredzaamheid op dit moment 
een belangrijk thema. en terecht, want 
aan gepamper en betutteling heeft 
niemand wat.”

Uit het boek ‘WIJ ZIJN ZORG’



zorgBalaNs
Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een  
van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland  
en Zuid-Holland Noord. Wij ondersteunen mensen met  
een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen  
wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven.
 
Met zo’n 2700 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers 
bieden wij tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, 
huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en 
begeleiding bij dementie. Dat doen we bij mensen thuis, in 
onze ontmoetingscentra en woonzorglocaties. Van Castricum, 
Heemskerk, IJmuiden, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en 
Zandvoort tot in Hillegom.

www.zorgbalans.nl
www.werkenbijzorgbalans.nl

www.vrijwilligerbijzorgbalans.nl

Zorgbalans
Postbus 6166
2001 HD Haarlem
023 - 8 918 918
info@zorgbalans.nl
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Thuiszorg Buurtteam 
of  Prettig Thuis

Woonzorglocatie

Revalidatie

Ontmoetingscentrum
of Dagbesteding
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