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Een nieuw logo. Een nieuwe website. 
Een verbouwing van ons pand. Maar vooral 
een heleboel nieuwe initiatieven in onze 
dienstverlening voor onze cliënten. 
Het jaar 2018 was voor ons echt een jaar van 
groei. Graag blikken we samen met u terug 
op een prachtig jaar.

Veel leesplezier!
Wat er gebeurde toen we haar eigen 
tuinset in onze tuin zetten
Interview Brenda Meijer 

Onze expertise
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We doen bijna alles. Maar wist u dit al van ons?
• Jeugdzorg. Wij staan open voor iedere vraag.
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palliatief verpleegkundigen.
13 •  Casemanagement. Tegen alle trends in houden we  

dit in de lucht.
14  Vernieuwend is onze middle name…
 • Yes! We hebben een eigen Academie.
 •  Dankzij De Drive komt een nieuwe levensstijl binnen 

handbereik.
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15 De cliëntenraad
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16 De cijfers en de toekomst
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In onze kleinschalige woonvoorzieningen zijn we gestart met een 
nieuwe ontwikkeling. De verzorgenden en verpleegkundigen 
hebben in hun dienstrooster ‘leefplezierdiensten’. Het zijn dien-
sten waar het niet gaat om zorgen, maar waar het draait om 
zaken die het leven glans geven. Dat is voor verpleegkundigen 
en verzorgenden soms best even wennen, maar gelukkig gaat 
het met dat wennen al snel goed. Wij vinden het waardevol dat 
er tijd is voor echt contact. Soms is dat samen op stap gaan en 
een andere keer is de intimiteit dichter bij huis, en is samen een 
spel pakken of een boek lezen de kroon op een dag.

Vorig jaar stond voor ons in het teken van groei. Jeugdzorg 
groeide, Huishoudelijke zorg groeide, er kwam een tweede 
Odensehuis bij in Heemskerk, het casemanagement dementie 
groeide. Voor veel onderdelen gaat die groei vanzelf. Bij onze 
nieuwe vitaliteitsshop De Drive zijn we actief om mensen en-
thousiast te maken voor een gezondere levensstijl. 
We merken dat het nog niet vanzelfsprekend is om te investe-
ren in gezonder leven. Daarom brengen we ook bij gemeenten 
en verzekeraars het belang en de positieve effecten onder de 
aandacht.

“Als we iets nieuws bedenken, beginnen we meestal bescheiden. In 2018 hebben we bijvoorbeeld de ZorgSpecialist 

Academie opgericht. We geloven in het idee dat we jongeren met een licht tot matige verstandelijke beperking 

kunnen opleiden voor betaald werk in de zorg. Afgelopen jaar hebben we met onze samenwerkingspartners drie 

stagiaires opgeleid die nu bij ons werken. Volgend schooljaar verdubbelt het aantal opleidingsplekken én banen. 

Lees het verhaal op pagina 14 zeker even. Het is kenmerkend voor hoe wij de dingen aanpakken.

We zijn trots op het casemanagement dementie dat we aanbie-
den. We geloven in de meerwaarde van goed opgeleide casema-
nagers en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
omdat er veel behoefte aan is. We hebben vorig jaar het team 
dan ook uitgebreid. En we doen mee met twee wetenschap-
pelijke studies, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan de 
vraagstukken en ontwikkelingen die er in dit vakgebied zijn.
De groei binnen De ZorgSpecialist daagt ons ook uit: genoeg me-
dewerkers vinden in een krappe arbeidsmarkt. Dit gaf ons ook 
inspiratie om stil te staan bij wat wij te bieden hebben en wie we 
zijn. Verderop zie je het resultaat van die zoektocht: een nieuw 
logo en manifest. Wij hebben oog voor het talent dat in iedere 
collega schuilt en we vinden het belangrijk dat het werk daar 
op aansluit. Zoals Britt die haar hart volgde en van beleidsme-
dewerker coördinator in het Odense-huis werd: van papierwerk 
naar houtbewerking. Gaaf toch. Op pagina 9 lees je haar ver-
haal. Maar ook Truus (pagina 8) die binnen de huishoudelijke 
zorg allerlei ambities heeft. 

We hebben mooie plannen uitgevoerd in 2018 en voor 2019 
staan ze alweer klaar. Dankzij onze medewerkers kunnen we ze 
ook allemaal uitvoeren.”

Plannen en uitvoeren
Terugblikken op 2018 
Esther Vink & Otto Korstenbroek | eigenaren de ZorgSpecialist
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Als we iets nieuws 
bedenken, beginnen we 

meestal bescheiden



Al sinds 1988 zijn wij niet meer weg te denken uit de regio Ken-
nemerland. We zijn een zelfstandige (thuis)zorgorganisatie. Een 
warm familiebedrijf, onder leiding van Esther en Otto, waar met 
plezier en betrokkenheid wordt gewerkt. Mensen zijn vaak ver-
baasd over wat we allemaal doen. Jeugdzorg, ouderenzorg, palli-
atieve zorg, verpleging, thuiszorg, groepsreizen… Wij vinden dat 
zelf heel normaal. Maar dat is het natuurlijk niet. Veel mensen 
moeten meerdere organisaties inschakelen voor de zorg die ze 
nodig hebben. Onze cliënten kunnen voor alles bij ons terecht. 

EEN NIEUWE UITSTRALING
Als je begint aan een nieuw logo, dan verandert voor je het weet 
ineens van alles. We kozen voor een nieuwe huisstijl. We scherp-
ten onze missie, visie en onze kernwaarden aan. We kregen een 
nieuwe website. En als kers op de taart, verbouwden we ons 
pand. Met een frisse look gaan we verder!

ONZE MISSIE
Zo lang mogelijk, veilig thuis blijven wonen en zoveel mogelijk 
plezier in het leven houden – ook als het minder goed gaat. 
Daarmee ondersteunen wij onze cliënten en hun naasten.
Iedere zorgvraag uniek is. Onze medewerkers zijn betrokken en 
deskundig en zorgen voor een aanpak die precies bij iemand 
past. Onze cliënten kunnen voor alle zorg bij ons terecht.

ONZE VISIE
Als je iets niet meer zelf kan, nemen we die taken op tijd over. 
Maar dat betekent niet automatisch dat je niet meer mee kunt 
doen in de maatschappij. Mensen die zorg nodig hebben, horen 
gewoon middenin de samenleving thuis. Niet aan de zijlijn, maar 
actief middenin. We bedenken steeds nieuwe plannen om dat 
te realiseren.

JAARBERICHT 2018
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Mensen zijn vaak 
verbaasd over wat 
we allemaal doen

Voor de verbouwing

Na de verbouwing



WERKGEBIED
•  Heemskerk
•  Aerdenhout
•  Velsen
•  Santpoort-Noord
•  IJmuiden
•  Bennebroek
•  Beverwijk
•  Haarlem
•  Heemstede
•  Bloemendaal
•  Zandvoort
•  Haarlemmerliede
•  Haarlemmermeer
•  Spaarnwoude

KWALITEIT
Kwaliteit kun je meten. Dat doen we zelf. En we laten onszelf 
graag controleren: door onze cliënten en door externe organi-
saties. Een overzicht van onze keurmerken en kwaliteitstoetsen.
•  Classificatiesysteem Omaha
•  We hebben het HKZ-keurmerk
•  Cliënttevredenheidsonderzoek
•  Werken volgens de Zorgbrede Governance Code
•  Lid van brancheorganisatie Zorgthuisnl

CTO
CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
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2195 CLIËNTEN 

468 COLLEGA’S

56 STAGIAIRES
22 VRIJWILLIGERS

MENSEN



Stofzuigen, afstoffen, de badkamer soppen. Vroeger was huis-
houdelijke zorg vooral een kwestie van schoonmaken. De afge-
lopen jaren zijn onze medewerkers in de huishoudelijke zorg 
steeds meer onze ogen en oren geworden voor hoe het met de 
mensen gaat. Zowel sociaal als medisch gezien. Huishoudelijke 
zorg wordt steeds complexer, omdat mensen langer thuis blij-
ven wonen. Truus van Hooff merkte dat in 2018 ook dagelijks.

“Toen ik achttien was, maakte ik schoon bij ouderen in een be-
jaardentehuis, maar die waren vijfenzestig en hartstikke fit. Als 
je dat vergelijkt met de ouderen die nu nog thuis wonen. Die 
mankeren medisch van alles en sommigen krijgen nauwelijks 
bezoek. Het is een eenzame groep mensen. Ik zou soms wel bij 
iedereen op bezoek willen gaan, maar dat gaat natuurlijk niet. 
Als ik bij ze kom werken, hebben ze echt behoefte aan wat ge-
zelschap. Ik zeg meestal: ‘Zet je stoel maar in de badkamer. Dan 
kunnen we gezellig kletsen terwijl ik je douche schoon maak.’ 

Ons werk is veranderd de afgelopen jaren. We doen veel meer 
dan alleen schoonmaken. We geven aandacht en schakelen spe-
cialistische hulp in als dat nodig is. Juist omdat wij iedere week 
bij de mensen thuiskomen, signaleren we heel veel.

Vanuit De ZorgSpecialist is er trouwens ook fijne aandacht voor 
ons. Ik werk hier pas tien maanden, maar ik ga hier nooit meer 
weg. Het bevalt me zo goed. Toen het wat minder met me ging, 
was er veel begrip en kreeg ik bloemen. En ik kan mezelf ook 
verder ontwikkelen. Ik wil heel graag een vervolgopleiding gaan 
doen. Binnenkort loop ik alvast eens mee met een collega om te 
zien hoe het werk in de praktijk is. Ik kan niet tot mijn 67ste met 
emmers sop blijven sjou-
wen, dat wordt gewoon 
te zwaar. Maar er zijn dus 
mogelijkheden genoeg 
hier.

Laatst was ik een gang aan 
het stofzuigen in Villa Tromp, roept een man: ‘Wie is daar?’. Ik zei 
terug: ‘Ik ben het maar.’ Die man: ‘Maar? Maar? Wil je dat nooit 
meer zeggen?! Jij bent hier het allerbelangrijkste.’ Kijk, daar doe 
ik het allemaal voor. Mijn cliënten zijn zo ontzettend dankbaar.”

Recht uit het hart
Praat vijf minuten met een collega van de ZorgSpecialist over hun dagelijks werk en hun cliënten 
en je krijgt vanzelf kippenvel. Zij maken namelijk echt het verschil voor een vaak zeer kwetsbare 
doelgroep. Of ze nu hun huis schoonmaken, verzorgen, begeleiden of creatief bezig zijn. Lees de 

verhalen uit 2018 maar eens van deze drie heel verschillende collega’s, dan ervaar je het zelf.

“Zet je stoel maar in de badkamer, 
dan kunnen we gezellig kletsen”

Truus van Hooff – medewerker Huishoudelijke Zorg
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“Het Odensehuis is een plek waar mensen zin kunnen vinden in 
het bestaan. Kwetsbare mensen komen op een beschutte plek 
weer proeven aan het maatschappelijk leven. Enerzijds is het 
voor mensen die nog thuis wonen en iets met dementie heb-
ben. Dat kan een diagnose of vermoeden van zijn. Anderzijds is 
het ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking of 
licht psychiatrische problematiek. Of voor vrijwilligers die her-
stellen van een burn-out bijvoorbeeld. Iedereen die hier komt 
heeft een rugzakje. Echt iedereen. Met elkaar vormen wij een 
groep Odensers en maken we er een fijne dag van.”

Britt Wassink werkte eerst als beleidsmedewerker bij de 
ZorgSpecialist. Toen zij een tijdje inviel in het Odensehuis, merk-
te ze dat het werken met deze mensen haar veel meer voldoe-
ning geeft, dan plannen maken op papier. Ze wil niet meer terug 
naar haar kantoorbaan en zit nu regelmatig van top tot teen 
onder de verf.

“We werken hier veel met hout. We hebben inmiddels een 
enorm atelier dat bijna uit zijn voegen barst van materialen. Je 
ziet hier ook boormachines en zaagmachines. Je kunt denken 
‘moet je dat nou wel doen met deze mensen?’ Maar we willen 
hen heel graag het gevoel teruggeven dat ze alles kunnen. Als je 
teveel beschermd wordt, dan voel je nooit meer de wind door je 
haar. Het gaat er soms heus wel een beetje chaotisch aan toe. 
Op dit moment zit iedereen helemaal onder de grondverf, ikzelf 
trouwens ook. Maar de mensen zijn apetrots op wat ze gemaakt 
hebben. In ieder houtstuk zit bloed, zweet en tranen van ieder-
een. En het is gewoon kicken als ik aan het einde van de dag een 
dikke knuffel krijg omdat ze een superdag hebben gehad. Mis-
schien zijn ze het alweer vergeten als ze naar huis gaan, maar 
het gaat om het moment.”

Het Odensehuis
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•  In 2018 zijn we overgegaan naar een Wmo-indicatie voor 
het Odensehuis. Voorheen was het als vrije inloop geor-
ganiseerd. We merken dat mensen ons nu beter weten 
te vinden. Door de Wmo-indicatie is duidelijker geworden 
dat het hier om een activerende dagbesteding gaat. De ge-
meente, buurtwerkteams en GGZ-instellingen kunnen nu 
gemakkelijker naar ons doorverwijzen.

•  In 2018 zijn we begonnen met de verkoop van zelfge-
maakte spullen. Met de opbrengst kopen we weer nieuwe 
apparatuur voor het atelier. Ook voor de mensen zelf is 
het heel zinvol en respectvol dat wat ze maken voor de 
verkoop is. Dat geeft collectief een trots gevoel.

•  In 2018 kregen we er een betaalde kracht bij. Dat is ie-
mand die als verzorgende bij ons werkt. Zij is niet alleen 
een steun voor de mensen die hier komen, maar ook voor 
de vrijwilligers een bron van kennis als het gaat om bij-
voorbeeld onbegrepen gedrag van cliënten.

Het Odensehuis| Nieuw in 2018

Interview 
Britt Wassink | Coördinator Odensehuis Velsen

Met elkaar 
maken we er een 

fijne dag van
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Hoe zorg je ervoor dat iemand die dementie heeft zich snel thuis 
voelt in een compleet nieuwe omgeving? “Bij De ZorgSpecialist 
proberen we iemand heel goed te leren kennen. Door veel te 
praten. Door samen foto’s en filmpjes van vroeger te kijken. En 
door uitstapjes naar hun oude buurt. We zien iemand echt.”

“Voordat een cliënt bij ons komt wonen, ga ik eerst thuis langs. 
Dat vind ik echt heel leuk om te doen. Even de sfeer proeven. 
Hoe woont iemand; is het heel rommelig of juist gestructu-
reerd? Is het modern of houdt iemand van veel spulletjes om 
zich heen? En als je bij ons komt wonen, dan gaan we ook veel 
in gesprek. Gezellig even bij iemand op de kamer zitten. Heb je 
kinderen, wat voor werk deed je vroeger. Voor deze generatie 
is de oorlog ook nog van invloed geweest op hun leven. Tijdens 
die gesprekken komt er van alles langs. We vragen ook aan de 
kinderen of ze fotoboeken of filmpjes mee willen nemen. Als ie-
mand een beetje onrustig is, helpt het om samen naar de foto’s 
van vroeger te kijken. Dan komen alle verhalen weer los. Ze vra-
gen trouwens ook allerlei dingen aan ons. We komen natuurlijk 
heel dicht in het leven van onze bewoners. Dan is het wel fijn als 
je elkaar echt leert kennen.

Sinds vorig jaar hebben we meer tijd gekregen om leuke dingen 
met onze bewoners te doen. Zo gingen we laatst met een busje 
naar Zandvoort. Zaten we bij de buurvrouw van vroeger op de 
koffie. Zo leuk! Je komt dan echt in het vroegere leven van een 
bewoner. Eén mevrouw werd zo blij toen we haar oude tuinset 
in onze gemeenschappelijke tuin neerzetten. Je kon merken dat 
ze voor haar gevoel weer in haar eigen tuin zat. Ze vertelde ons 
hele verhalen over die tuin. Het was zo ontroerend. Het is mis-
schien maar een klein moment, maar heel even kun je iemand 
weer zijn of haar oude, vertrouwde zelf laten zijn.”

Wat er gebeurde toen we haar 
eigen tuinset in onze tuin zetten

Interview 
Brenda Meijer | Coördinator Villa Velsen

We komen natuurlijk 
heel dicht in het leven van 

onze bewoners

Brenda Meijer



Huishoudelijke zorg • Verpleging • Groepsreizen
Palliatieve zorg • Zorg voor mensen met dementie • Odensehuis

Kleinschalig wonen • Vitaliteit • Particuliere zorg • Jeugdzorg
Begeleiding
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We staan er zelf soms van te kijken hoeveel we eigenlijk doen. 
En al onze expertises verdienen een plekje in dit jaarverslag. 
Ieder jaar lichten we er graag een onderdeel uit. 
Dit jaar:
• Jeugdzorg  waar veel zorginstellingen dit onderdeel 

uitsluiten, blijven wij het omarmen. 
• Palliatieve zorg we maken het zo persoonlijk mogelijk.
• Casemanagement  wij geloven in de kracht van deskundig-

heid en breiden uit

JEUGDZORG IN 2018
“Het geeft ongelofelijk veel voldoening”

Bureaucratie vinden we verschrikkelijk. Bij ons bellen de ouders 
gewoon naar Roos. Zij kent alle gezinnen waar we komen en 
weet heel goed welke jeugdhulpverlener het beste bij hen past. 
Met Roos de Vries blikken we terug op 2018. 

Waar ben je trots op?
“Op ons team! Het mooie van onze Jeugdzorg is dat we echt 
openstaan voor alle begeleidingsvragen die binnenkomen. Of 
het kind nu een ontwikkelingsachterstand heeft, ziek is of een 
syndroom heeft, we kijken altijd naar mogelijkheden. Dat kan 
ook, omdat ons team zoveel expertise heeft. Ons uitgangspunt 
bij alle jeugdhulpverlening is: wat kan het kind allemaal wel. 
Van daaruit gaan we te werk en maken we een begeleidings-
plan samen met de ouders.

Wij begeleidden in 2018 bijvoorbeeld een kindje met verstan-
delijke beperking op het regulier onderwijs. Als schaduwbege-
leider gingen we te werk. De leraar had het druk genoeg met 
onderwijzen. Wij zorgden er op de achtergrond voor dat dit 
kind lekker meedraaide met alle gewone dingen. Dat het ook 
een broodtrommel pakt als ze gaan eten. Dat de gymschoenen 
aan gaan voor het sporten. En natuurlijk coachen we ook op 
cognitief- en sociaal-emotioneel vlak.

Wat vaker voorkomt bij ons is één-op-één begeleiding in de 
thuissituatie en begeleiding van kinderen op speciaal onder-
wijs. Dat is heel intensief en mooi werk. We kunnen de beper-
king niet wegnemen, maar ons doel is wel om deze kinderen 
allerlei vaardigheden aan te leren zodat ze zelfstandiger wor-
den. De begeleiding van een kind verandert dus ook steeds 
mee met de groei van het kind. En we doen het echt samen 
met de ouders, leerkracht en andere naasten. De stappen die 
een kind maakt, zijn soms klein, maar die geven toch ongelofe-
lijk veel voldoening.”

Onze expertise

Roos de Vries



“Bij De ZorgSpecialist hebben we een team dat gespecialiseerd 
is in palliatieve zorg. Wij doen de zorg en begeleiding, maar kun-
nen ook alle technische handelingen verrichten, zoals een pijn-
pompje in de laatste levensfase of catheters aanbrengen. En we 
houden onze deskundigheid op peil door het volgen van sympo-
sia, trainingen en intervisie.

Ieder jaar doen we een klanttevredenheidsonderzoek. Ook in 
2018 scoorden we gelukkig weer heel hoog. Waar mensen het 
meest tevreden over zijn, is het persoonlijke. Zodra we weten 
welke zorg er nodig is, stellen we een speciaal team samen voor 
palliatieve zorg aan deze cliënt. We proberen het team zo klein 
mogelijk te houden. Soms kom je maanden bij iemand thuis. Je 
bent dan weliswaar als professional bezig, maar je bouwt on-
dertussen een band op met elkaar. Dat is ook zo mooi van ons 
beroep; je weet hoe het gaat eindigen, maar dat probeer je zo 
goed en comfortabel mogelijk te maken.” 

“We houden het team zo 
klein mogelijk”

Interview 
Alice van der Ploeg | Palliatief Verpleegkundige

Je bouwt 
ondertussen een band 

op met elkaar

Palliatieve zorg in 2018

JAARBERICHT 2018
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Interview 
Robert Bakker | Casemanager

“In 2015 zat ik hier nog als enige casemanager. Inmiddels is 
er een team van acht casemanagers. In slechts een paar jaar 
zijn we een structureel onderdeel geworden van De ZorgSpe-
cialist. Wij zijn een expertiseteam dat zich alleen bezighoudt 
met casemanagement. Samen met twee specialisten oude-
rengeneeskunde met wie wij vast samenwerken, doen we ook 
zorgdiagnostiek aan huis. Steeds meer mensen worden naar 
ons doorverwezen, omdat we specialistische kennis hebben.
 
In 2018 kregen we er twee nieuwe collega’s bij. Zij volgen op 
dit moment een opleiding Casemanagement. Samen met het 
team bezoeken we trouwens ook symposia en organiseren we 
zelf tweewekelijks intervisie om onze kennis actueel te hou-
den. Het is goed dat ons team groter is geworden, want niet 
alleen de aanvragen nemen toe, ook ons werkgebied is uitge-
breid. We zijn naast Midden- en Zuid-Kennemerland ook on-
derdeel geworden van Ketenzorg Dementie Amstelland en de 
Meerlanden.
 
Naast casemanagement organiseren we ook bijeenkomsten 
om mantelzorgers meer uit hun isolatie te halen. In 2017 zijn 
we hier voorzichtig mee begonnen. In 2018 is dat stevig op de 
kaart gezet. We merkten dat mantelzorgers behoefte hadden 
aan meer ondersteuning. Nu organiseren we ieder kwartaal 
een bijeenkomst waar ze kosteloos aan deel kunnen nemen. 
Tijdens zo’n sessie ontstaat er echt chemie tussen de mantel-
zorgers.” 

Specialistische kennis 
van dementie

Casemanagement in 2018

Pagina 13

DE ZORGSPECIALIST

“In 2015 zat ik hier nog 
als enige casemanager”



VERNIEUWEND
Sommige innovaties realiseren we razendsnel – denk aan het 
inroosteren van verpleegkundigen voor niet-verpleegkundige 
activiteiten in de kleinschalige woonvoorzieningen. Op an-
dere innovaties hebben we wat langer zitten broeden, zoals 
de ZorgSpecialist Academie. En dan zijn er nog innovaties die 
zo goed zijn dat het onbegrijpelijk is dat we daar reclame voor 
moeten maken. Iedereen zou een bezoekje aan de Drive moe-
ten brengen.

DE ZORGSPECIALIST ACADEMIE
Praktijkschoolleerlingen in de zorg

We zijn trots! Echt heel trots. De plannen waren er al langer, 
maar in 2018 is het dan echt van de grond gekomen. Onze eigen 
Academie. Hier komen twee dingen heel mooi samen. Aan de 
ene kant is er behoefte aan extra hulp bij licht huishoudelijke 
taken en aandacht voor ouderen. Aan de andere kant is er een 
doelgroep die weinig kansen heeft op de arbeidsmarkt. Samen 
met het Kennemer Praktijkcollege in Heemskerk en het Tender-
college in IJmuiden hebben we gespecialiseerde stageplekken 
met potentie tot een baan ontwikkeld voor praktijkschoolleer-
lingen.

We leiden ze op tot huiskamer-assistent in onze voorzieningen 
voor kleinschalig wonen. Een kopje koffie inschenken, een spel-
letje doen, helpen met de lunch of met het verschonen van de 
bedden. Ze helpen echt mee met de dagelijkse taken. We krij-
gen nu al terug van de coördinatoren dat het zo fijn is dat er nu 
extra mensen meehelpen die nog meer tijd voor de bewoners 
hebben.

Soms moeten we ook wel lachen hoor. Laatst deden een stagi-
air en een bewoner met lichte dementie een spelletje sjoelen. 
De bewoner keek hoofdschuddend toe, toen het haar niet snel 
lukte om de punten op te tellen. Dan is er gelukkig altijd wel een 
begeleider in de buurt die zoiets met een grapje in goede banen 
leidt. 

OOK NIEUW IN 2018!
Onze verpleegkundigen krijgen meer tijd voor echt contact 
met een cliënt. Ging eerst nagenoeg 100% van hun tijd op 
aan verzorgende taken? Nu roosteren we ook uren in voor 
niet-verzorgende taken. Zoals een spelletje doen, of een 
wandeling maken.
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In augustus 2018 openden de deuren van vitaliteitsshop 
de Drive. Vergis je niet, het gaat hier niet om een winkel 
voor thuiszorgartikelen. Hier kom je als je inspiratie en 
praktische handvatten zoekt voor een positieve levensstijl. 
Er komen steeds meer inzichten en onderzoeken over het 
belang van leefstijl bij het voorkomen van en genezen van 
chronische ziekten. Wij hebben daar leefstijlprogramma’s 
voor ontwikkeld zodat mensen, door langdurige intensieve 
begeleiding, duurzaam leefstijlveranderingen kunnen door-
voeren. Zo worden zij minder snel ziek of genezen zij van 
hun aandoening.

Bewegen • gezonde voeding • ontspanning en een 
positieve mind-set. 
Die pijlers hangen enorm met elkaar samen. Dus als je wilt 
afvallen, kijken we niet alleen samen met jou naar voeding 
en bewegen, maar ook naar goed voor jezelf zorgen. Ont-
spanning is ook belangrijk. Wij geloven dat een positieve 
levensstijl voor iedereen haalbaar is als je met deze vier 
pijlers aan de slag gaat. En ieder stapje is winst. Al begin je 
bijvoorbeeld met meer water drinken. Of jezelf meer com-
plimenten geven.

We organiseren echt van alles
Laatst hadden we een interessante lezing van een holistisch 
huisarts die vertelde hoe je een klacht ook als een kans 
kunt zien. We hebben een supermarkt-experience gedaan 
waarin duidelijk werd hoe je gezonde keuzes kunt maken. 
We deden een challenge: een maand lang zonder suiker of 
alcohol of beeldschermen. Dat leverde ontzettend leuke 
inzichten op bij de deelnemers. Naast deze groepsactivitei-
ten bieden we ook individuele begeleiding. Het gaat bij ons 
steeds om inspiratie – motivatie en praktische handvatten. 
Als iemand geïnspireerd is, helpen wij om die motivatie vast 
te houden op allerlei manieren. En bieden we tal van prak-
tische handvatten voor de nieuwe positieve levensstijl. Dat 
organiseren we in groepsverband en één op één.

De Drive is voor iedereen
Voor mensen die uit zichzelf op zoek zijn naar inspiratie, 
voor mensen voor wie het noodzakelijk is om hun levens-
stijl aan te passen vanwege gezondheidsredenen en voor 
kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een verstande-
lijke beperking.

Preventie en leefstijlgeneeskunde

Dankzij de Drive komt een nieuwe 
levensstijl binnen handbereik



Vijf vragen aan 
Liesbeth Beekhuis

Pagina 15

DE ZORGSPECIALIST

voorzitter Cliëntenraad

 1  Wat doet een cliëntenraad eigenlijk?

Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. 
Het is altijd goed als iemand je op je blinde vlek wijst en fungeert als 
klankbord. Dat is wat we doen voor De ZorgSpecialist.

2  Hoe deed De ZorgSpecialist het in 2018 volgens jullie?

Ze doen het hartstikke goed! We hebben nergens bijgestuurd; er was 
nergens stevige feedback voor nodig. Er was in 2018 juist veel har-
monie tussen De ZorgSpecialist en de Cliëntenraad.

3  Waarover hebben jullie vergaderd afgelopen jaar?

We komen zo’n 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Soms kiezen we daar-
voor ook een locatie van De ZorgSpecialist zelf. Zo hebben we bij-
voorbeeld in Klooster Alverna vergaderd. Het is goed voor ons werk 
om ook de praktijk te zien. We overleggen over alle lopende zaken 
bij De ZorgSpecialist, over de externe communicatie, over deregule-
ring, over het cliënttevredenheidsonderzoek. 

4  Welke onderwerp had jullie speciale aandacht?

Persoonlijke aandacht voor de cliënt. We hebben bijvoorbeeld nog 
liever dat er met de bewoner wordt gedanst, dan dat zijn keuken-
kastje wordt gesopt. De ZorgSpecialist ziet dit gelukkig hetzelfde als 
wij. We hebben ze er wel op geattendeerd dat nieuwe technologie 
– zoals de digitale levensverhalen van cliënten – goed is, maar dat 
het ook te ver af kan staan van mensen. Een hand op een schouder 
is belangrijker dan techniek.

5  Welke wensen heb je voor volgend jaar?

We verwelkomen graag nieuwe leden bij de Cliëntenraad. Je hoeft 
geen specifieke expertise te hebben, dat leer je in de praktijk wel. Het 
gaat erom dat je affiniteit hebt met het werkveld én dat je uitstijgt 
boven het individuele belang van een cliënt. Het gaat bij ons om de 
belangen van álle cliënten.



Hoewel de kosten, met name personele kosten, mee stegen met 
de omzet, wisten we toch een mooie verbetering van het netto 
resultaat laten zien. De groei van de personele kosten is mede 
veroorzaakt door een aantal stevige ingrepen in de CAO van zo-
wel ons verzorgend & verpleegkundig personeel als voor onze 
huishoudelijk medewerkers. In 2018 en ook naar verwachting in 
2019 werd en wordt geen beroep gedaan op vreemd vermogen. 
Nieuwe plannen en uitbreidingen worden door de organisatie 
zelf gefinancierd. Grote investeringen staan vooral ná 2019 op 
de planning, tenzij er versneld mooie kansen voorbij komen.

Nieuwe initiatieven liggen klaar voor 2019. Bestaande zorg en 
diensten worden verder geprofessionaliseerd en/of uitgebreid. 
Contracten met al onze belangrijke stakeholders zijn voor 2019 
getekend. 

Vanuit de centrale overheid zien wij op de korte en middellange 
termijn niet direct beleid geformuleerd worden die de verdere 
ontwikkeling van de ZorgSpecialist in de weg zal staan.

Feitelijk staat momenteel niets ons in de weg om ook komende 
jaren weer mooie, kwalitatieve, innovatieve en energieke zorg-
jaren te realiseren.

2018 stond voor onze organisatie opnieuw voor groei. Vanaf 
onze start in 2007 zijn wij jaarlijks gegroeid. Zowel in financiële 
omvang als in cliënten, zorgdiensten én personeel.
De laatste jaren groeide we iets minder hard om vooral controle 
over de organisatie te behouden. Er is behoorlijk geïnvesteerd 
om de ondersteunende diensten sterker en professioneler te 
maken.

Ook in 2019 verwachten wij onze groei voort te zetten, hoewel 
de arbeidsmarkt in de zorgsector daar een lastige factor in kan 
zijn. De vraag naar de diensten van de ZorgSpecialist blijft on-
verminderd toenemen. Ook wij worden echter geconfronteerd 
met krapte op de arbeidsmarkt, waardoor we niet altijd direct 
het juiste personeel op de juiste plek kunnen vinden.

Met originele en creatieve wervingscampagnes én interessante 
en innovatieve projecten verwachten wij het verschil te maken 
op de arbeidsmarkt om voldoende kundig personeel aan te 
trekken. Hiermee verwachten wij de continuïteit van zorg, ook 
voor onze nieuwe cliënten, te allen tijde te kunnen waarborgen
Daarnaast is de aard van onze nieuwe initiatieven dusdanig, dat 
veel potentiele werknemers interesse blijken te hebben daar 
onderdeel vanuit te mogen maken.

FINANCIEEL
Zowel de solvabiliteit (56%) als de liquiditeit (2,3) zijn ruim-
schoots boven het gemiddelde én ver boven het bedrijfsecono-
misch minimaal vereiste voor een gezonde organisatie
De omzet steeg met ruim 6%. Een stijging die in bijna alle dien-
sten, maar in het bijzonder de WMO, van de ZorgSpecialist terug 
te zien is. 

De cijfers en de toekomst Bijlagen
De ZorgSpecialist financieel op orde
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DE KRACHT VAN SAMEN: ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS
Goede zorg verlenen we samen. We werken graag samen met huisartsen, sociale wijkteams, maatschappelijk werk, gemeentes en 
andere bedrijven in onze branche. Een greep uit de organisaties waar we in 2018 mee hebben samengewerkt:



Aantekeningen
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