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Over ons
Missie en Visie.

Vernieuwen
Nieuwe ideeën houden fris en scherp.

Aandacht
Is het toverwoord.
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‘Een Visiemiddag 

geeft nieuwe ideeën 

aan het hele team’



Als er iets opvalt in dit jaarverslag dan is het ‘aandacht voor de  
ander’. Bijna iedere collega die aan het woord komt, heeft het over 
de individuele behoefte van cliënten en hoe ze daarop inspelen. En 
hoe fijn het is om te werken bij een organisatie die dat ook mogelijk 
maakt. Sterker nog, stimuleert. 
Esther Vink & Otto Korstenbroek – eigenaren van De ZorgSpecialist - 
organiseren de zorg namelijk graag net even anders. En dat zit hem 
dus vooral in aandacht voor mensen. Maar ook expertise, groei en 
versteviging van de organisatie zijn woorden die bij het afgelopen 
jaar passen.

AANDACHT
Esther: ‘De complexiteit van zowel de huishoudelijke zorg als de 
verpleging neemt toe. Daarom coachen we onze collega’s om 
breder dan hun eigen vakgebied te kijken én actie te ondernemen 
als dat nodig is. Lees bijvoorbeeld het artikel op pagina 15 over  
Astrid die naast de huishoudelijke zorg graag wat extra’s doet 
mét humor.

Bij palliatieve zorg kun je niet denken: dat ging niet zo goed, dat 
doen we morgen beter. Het is in ons vak van belang dat je be-
reid bent om precies te doen wat de patiënt, maar ook de man-
telzorgers en de naasten nodig hebben.’

EXPERTISE
Otto: ‘Op het gebied van dementie zijn we steeds meer exper-
tisecentrum. Ons team van casemanagers is in 2019 opnieuw 
uitgebreid. Een aantal casemanagers heeft zich gespecialiseerd 
in ondersteuning aan jonge mensen met dementie. Ook bun-
delen wij specifieke kennis en ervaring in onze kernteams on-
dermeer met betrekking tot neurologie, dementie en zorg in de 
laatste levensfase.
Onze collega Esther vertelt op pagina 7 hoe het voor haar is om 
in zo’n kernteam te werken.’

GROEI EN VERSTEVIGING
Esther: ‘De groei van 2018 zette ook door in 2019. Om dit goed op 
te kunnen vangen, hebben we hebben we veranderingen in onze  
organisatie doorgevoerd. Vroeger lagen er overal blauwe map-
pen – nu werken we met een digitaal cliëntendossier. Kantoor-
functies waarin iemand een dubbele rol had, zijn gesplitst zodat 
medewerkers zich op hun eigen vakgebied kunnen richten. 
Otto: ‘We hebben de interne organisatie in 2019 echt steviger 
gemaakt. We worden steeds professioneler.’

Esther Vink & Otto Korstenbroek
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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. 

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. Wij 
zien dat iedere zorgvraag uniek is. Met onze betrokkenheid en 
deskundigheid zorgen we voor een aanpak die precies bij ie-
mand 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 2019

Pagina 4

Over ons

Esther Vink

Otto Korstenbroek



MENSEN 
DE CIJFERS IN 2019
Gedurende 2019 waren er 2290 cliënten in zorg, 
verdeeld als volgt:
•  WLZ 197
•  ZVW 884
•  WMO 1010
•  JGZ 46
•  Particulier 153
•  20 vrijwilligers
•  506 collega’s (235 FTE)
•  18 stagiaires

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

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 Branchebelang  

Thuiszorg Nederland 

CTO
CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
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Esther Sliggers is regieverpleegkundige. ‘Je bent en blijft ver-
pleegkundige. Maar een helikopterview is ook erg belangrijk. Je 
bekijkt wat een cliënt nodig heeft en wat de omgeving kan doen.’ 

ZORGVRAGEN ZIJN ALTIJD PERSOONLIJK
‘Om zes uur ’s morgens een man met een dwarslaesie wassen, 
zodat hij daarna naar zijn werk kan. En dat terwijl zijn dochter 
naast me haar turnoefeningen doet. Je bent als verpleegkundige 
onderdeel van een gezin, waarbij het belangrijk is niet te veel 
aanwezig te zijn. Het draait om het gezin, niet om mij.’ 

ALTIJD ALERT BLIJVEN
‘Je weet nooit wat er achter een voordeur schuilgaat. Wel we-
ten we dat het belangrijk is iemand écht te leren kennen. Als 
verpleegkundige ben je de handen en voeten van jouw cliënt. 
Dat zorgt ervoor dat je alert blijft. Pijn in het lichaam verwijst 
soms naar een ontsteking op een andere plaats. En wat doet 
een dwarslaesie psychisch met je? Mijn radar staat vrijwel con-
tinu aan.’ 

Waarom De ZorgSpecialist steeds minder
vanuit roosters denkt

Aandacht is het 
toverwoord

Wij komen iedere dag achter de voordeur bij mensen thuis. Eigenlijk is het heel bijzonder dat we 
zo dichtbij mogen komen. Bij mensen die het soms moeilijk hebben. Maar waarmee we ook een 
hoop plezier maken. Iedere collega bij ons zoekt naar een manier om zijn of haar werk zo goed 

mogelijk af te stemmen op het leven van die ander.
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Esther Sliggers

Nieuw in 2019: kernteams 
voor zorg op maat
Samen met haar collega Christa de Goede begon Esther vo-
rig jaar met het vormen van kernteams. ‘Onderdeel van een 
kernteam zijn een verzorgende, een verpleegkundige en 
een regieverpleegkundige. Vaak wordt een team aangevuld 
met andere zorgverleners. Zo benutten we de ervaring van 
collega’s volop. Afhankelijk van de zorgvraag en de situatie 
thuis bieden wij met zo’n kernteam écht zorg op maat.’ 



‘Brieven naar jezelf schrijven: wat maakt jou speciaal?’

‘Mensen met (beginnende) dementie of geheugenproblemen 
krijgen hier een podium. Iedere vrijdagochtend bespreken we 
een tekst of gedicht. ’Felice Chatlein, coördinator van het Oden-
sehuis in Heemskerk vindt het mooi om te zien wat ieders per-
soonlijke interpretatie is. ‘Zoals bij al onze activiteiten, gaat het 
hier om het proces, niet om het resultaat. Wij kijken naar wat 
mensen nog kunnen.’

JE BENT VAN WAARDE
‘Iedere deelnemer heeft een eigen mening. Wij bouwen brug-
gen tussen onze deelnemers. Laten zien dat ze van waarde zijn. 
Zo hebben we mensen uitgenodigd om brieven naar zichzelf te 
schrijven. Hen gevraagd waar ze goed in zijn. Wat maakt jou spe-
ciaal? Een negentigjarige meneer schreef dat hij veel aan ande-
ren kon leren, maar dat elke ervaring een leerproces op zich is. 
Dat besef is prachtig!’

‘HÉ BROER, WAT ZIT JE HAAR GOED!’
‘Het Odensehuis is laagdrempelig en dynamisch. Wij zien men-
sen echt. Wij kijken hoe ze binnenkomen, hebben ze een goede 
of mindere dag? Daarnaast zijn mantelzorgers hier ook van har-
te welkom. Zij hebben vaak behoefte aan een gesprek. Ook voor 
hen hebben we aandacht. Die aandacht hebben onze bezoekers 
vaak ook voor elkaar. Dan hoor ik iemand zeggen: ‘Hé broer, wat 
zit je haar goed! Daar knapt toch iedereen van op!’

Het Odensehuis 
biedt een podium 

voor talenten

Het Odensehuis | in 2019
•  In 2019 bezochten dagelijks zo’n 15 tot 30 mensen het 

Odensehuis Heemskerk.
• Hun leeftijd varieert van eind vijftig tot negentig jaar.
•  Zij hebben te maken met (beginnende) dementie of  

andere vormen van geheugenproblemen.
•  Zij worden begeleid door een medewerker, coördinator, 

een medewerker in de sportruimte, een vrijwilliger en een 
stagiair.

•  Ook in Velsen heeft De ZorgSpecialist al 9 jaar een  
Odensehuis

JAARBERICHT 2019
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Het doel is samen relaxen

Als je partner lijdt aan dementie en je thuis voor hem of haar 
zorgt… dat kan heel zwaar zijn. Het regelen van alle dagelijkse 
dingen. Je partner die niet alleen thuis kan blijven. Op vakantie 
gaan is op dat moment niet iets wat in je opkomt. Hoe fijn is het 
dan om met ons mee op pad te gaan. Als echtpaar samen. Even 
niet meer te hoeven zorgen, maar gewoon lekker ontspannen. 
Dorien Aalberts en Suzan Dorst organiseren vakantiereizen in 
eigen land. 
 
VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN 
Suzan: ‘Ieder echtpaar heeft een eigen kamer en sanitair. De 
boerderij waar we verblijven is aangepast voor de doelgroep. 
Er is een casemanager, een verpleegkundige en een vrijwilliger 

Wat creatieve medewerkers toevoegen 
aan het geluk van bewoners
Er is reuring in Villa Tromp. Het badje staat in het midden 
van de woonkamer. ‘Is het water niet te warm?’ zegt de dame 
op leeftijd vanuit haar stoel. ‘Even voelen. Heb jij al gevoeld? 
Het mag niet te warm zijn, hoor.’ Ze steekt haar elleboog er 
zonder aarzeling in. ‘Lekker. Het ruikt hier ook zo lekker. Naar 
baby’s. Ik had er zelf vier. Weet je dat wel?’ De glimlach op 
haar gezicht, kijkend naar het baby’tje in bad. Voor de be-
woners van Villa Tromp is het een heerlijk moment. En mis-
schien wel een herinnering aan vroeger. Denken ze aan hun 
eigen kinderen? Een kleinkind? Een lief neefje of nichtje? Wie 
weet wat er in hen omgaat.

Een middagje oudhollandse spelen of een visje halen. Een 
kopje koffie drinken op het terras in IJmuiden. Een barbecue 
organiseren voor familie en vrienden in Villa Tromp. 
Even niet verzorgen, maar iets gezelligs doen met één of 
meerdere bewoners. Dat is leefplezier in een notendop. Ook 
in 2019 hebben de teamleden weer veel bijzondere momen-
ten gecreërd. 

LEEFPLEZIER!

mee. Zo kunnen we buiten wandelen, naar een natuurcentrum 
gaan, samen thee drinken en bewegen. Alles om de mensen een 
fijne, ontspannen week te verzorgen.’ 
 
EEN REIS BEGELEIDEN, WAAROM ZOU JE DAT 
WILLEN? 
Het betekent namelijk 7 dagen aaneengesloten werken, 18 tot 
20 uur per dag. Dorien: ‘Het is voor mij iets wat ik erbij doe. Al 
zo’n 20 jaar. Eerst nog voor een andere organisatie. Ik doe het 
omdat ik weet hoeveel plezier ik mensen ermee doe. Dat ze ont-
spannen bij elkaar kunnen zijn. Even niets hoeven. Ik heb het er 
met liefde voor over.’ 

Vakantiereizen voor 
mensen met dementie 

en hun partner 

De ZorgSpecialist organiseert vakantiereizen sinds april 
2016. In 2019 waren er twee vakanties: één naar Om-
men en één naar Ouderkerk aan de IJssel. De groep blijft 
bewust in eigen land, om het reizen voor iedereen zo 
makkelijk mogelijk te maken. Sommige reizigers gaan met 
hun partner, andere alleen. Het doel is samen relaxen. 
Daarnaast waarderen mantelzorgers wat ze leren van hoe 
de begeleiders met mensen met dementie omgaan. Ook 
zoeken mantelzorgers elkaar op tijdens zo’n reis. Bijvoor-
beeld door tijdens een etentje ervaringen te delen. 
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Een Visiemiddag geeft nieuwe ideeën aan het hele team
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Als je een bewoner het thuisgevoel wilt geven, schep je niet het 
eten in de keuken voor iemand op. Dan laat je iemand aan tafel 
lekker zelf opscheppen. Sabine Klomp en Ingrid Klepper werken 
samen in Villa Tromp. Ze deden in 2019 mee met de Visiemid-
dag voor alle collega’s die werken bij kleinschalig wonen bij De 
ZorgSpecialist. Sabine: ‘Who cares wie het eten opschept, denk 
je misschien. Maar het zijn de kleine dagelijkse dingen die voor 
bewoners zo belangrijk zijn. En juist die doen we vaak op de au-
tomatische piloot.’ 
 
VOOR HET EERST IN GESPREK IN EEN NIEUWE 
VORM 
Sabine: ‘We hebben een duidelijke visie binnen De ZorgSpeci-
alist en daar praten we vaak over binnen ons team. We willen 
méér doen. Goed voor onze bewoners en onszelf zorgen. Dat 
onze werkgever daar een schepje bovenop doet vinden we heel 

waardevol. Want als we écht willen verbeteren, mogen we best 
kritisch zijn. Elkaar een spiegel voorhouden. Feedback geven. 
De samenwerking evalueren. Inspiratie opdoen uit verhalen van 
gastsprekers. Je hardop afvragen: wat nu als we alles anders 
doen?’ 
 
OVER THEMA’S DIE JE ZO AAN HET HART 
GAAN 
Ingrid Klepper werkt met Sabine samen bij Villa Tromp: ‘De zorg 
is zó veranderd sinds ik in dit vak begon. De manier waarop we 
met ouderen met geheugenproblemen omgaan is echt anders. 
Nabijheid voelen en regie hebben over je eigen leven zijn heel 
belangrijk voor onze bewoners. Tijdens de Visiemiddag kwamen 
we erachter dat we veel dingen goed doen bij Villa Tromp. We 
hebben een heel hecht en fijn team. Ik gun iedereen net zoveel 
werkplezier als wij hebben.’ 

Wat ’zelf je eten opscheppen’ 
bijdraagt aan het thuisgevoel 

Nieuwe ideeën houden ons fris en scherp. Ook in 2019 zijn we met nieuwe projecten begonnen. 
We hebben uit al dat moois een selectie gemaakt. Lees hieronder over het verband tussen 

visiemiddagen, eten opscheppen, digitale patiëntendossiers en fietsen in het verleden.

Ingrid Klepper en Sabine Klomp



‘Goed voorbereid bij klanten aankomen, dat is echt fijn’, vertelt 
Wilma Vermeulen. Ze is oncologie verpleegkundige in de pallia-
tieve zorg. 

DOSSIERS INZIEN OP JE TELEFOON
‘Ik werk in een hospice en bij mensen thuis. Het is ideaal dat ik 
nu op mijn telefoon de dossiers kan inzien. Als ik ergens aan-
kom, check ik de rapportage van die dag, maar ik kan ook allerlei 
andere gegevens checken. Of er ook nadelen zijn? Maar natuur-
lijk. Dat heeft met de betrokkenheid bij het werk te maken. Je 
bent toch snel geneigd om buiten werktijd even te checken hoe 
het met een patiënt gaat.’

HET IS MAAR EEN MIDDEL. 
TOCH HELPT HET ENORM
‘Met het digitaal patiëntendossier is de informatie nu veel snel-
ler voorhanden. Wij zijn er om een eindje met de patiënten mee 
te lopen. Antwoord te geven op vragen waar mensen zelf het 
antwoord niet op weten. Een patiënt, een dochter, een partner. 
Veel mensen begeleiden we tot het einde. En het mooiste mo-
ment is als iemand tegen me zegt: fijn dat je er was. Ik denk 
dat ik het leven nu weer zelf kan oppakken. Dat zijn voor mij de 
pareltjes.’

JAARBERICHT 2019
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De impact van digitale 
patiëntendossiers

In 2019 is de ZorgSpecialist gestart met digitale patiëntendossiers. Slim, als je bedenkt dat cliënten 
en hun naasten nu zelf kunnen inloggen om rapporten te lezen, een zorgplan te bekijken of een 

planning te checken. Maar wat betekent zo’n ommezwaai voor de medewerkers? 

Wilma Vermeulen

Verpleegkundige Wilma Vermeulen vertelt



Lekker binnen op de fiets – en toch buiten

Hoe tijdreizen mensen 
in beweging krijgt

‘Wat jammer dat het weekend is.’ Dat hoort Melissa Groot gere-
geld op vrijdagmiddag. Ze is sportcoach bij Marquant in Heems-
kerk. ‘Voor mij is dat het mooiste compliment dat je me kunt 
geven. Want mensen met geheugenproblemen motiveren en 
activeren in beweging te komen is niet altijd makkelijk. Maar als 
het lukt, is het geweldig.’

FIETSEN MET EEN VERHAAL
‘Wij bieden op vele manieren beweging aan. Bijzonder onderdeel 

is dat je bij ons een reis door de tijd kunt maken. Fietsen in het 
Haarlem van de jaren veertig of vijftig. Of je trapt een stuk door 
een plaats waar je mooie herinneringen aan bewaart. Dat doe je 
op een zitfiets waarbij mensen al trappend naar een scherm kij-
ken. Zulke tochten zorgen naast beweging voor mooie verhalen 
én sociale contacten. ‘Is mijn fietsvriendin er nog niet?’ hoor ik 
dan. Dat sociale is net zo belangrijk als het bewegen.’ 
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De grote wisseltruc
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De vraag naar huishoudelijk zorg groeit én wordt steeds com-
plexer. Astrid Lund verleent huishoudelijke zorg en begeleidt 
mensen waar nodig. Ze vertelt hoe dat in de praktijk gaat. ‘Een 
vast programma draaien is er vaak niet bij. Ik kijk vooral naar 
wat voor de cliënt belangrijk is.’

SCHOONMAKEN EN SOMS DAT BEETJE EXTRA
‘Ik werk bij een mevrouw die haar schone kleding op de slaapka-
mervloer gooit. Schoon en vuil komt dan door elkaar. Voor haar 
nam ik wat extra hangertjes mee. Dan laat ik zien hoe ze haar 
schone kleding meteen in de kast opruimt. ‘Doe je de rest zelf?’ 
vroeg ik haar. De week erna was haar slaapkamer keurig. Geen 
schone kleding meer op de vloer. Helaas bleek ze de hangertjes 
niet te hebben gebruikt. Ik vond de kleding op één hoop in de 

logeerkamer terug. Daar kan ik dan samen met haar wel om 
lachen. En dan leg ik haar opnieuw uit wat ze moet doen. Herha-
ling helpt.’

ZORGTAKEN COMBINEREN GEEFT RUST
‘Ik vind het fijn om huishoudelijke zorg met dit soort begeleiding 
te combineren. Soms net even een stapje extra doen. Iets bre-
der kijken dan eigenlijk van je verwacht wordt. Bij De ZorgSpe-
cialist hebben we een brede blik op zorg én er is een breed 
zorgaanbod. Zeker voor cliënten met beginnende dementie is 
dat prettig. Door het combineren van taken zien ze vaker de-
zelfde verzorgers. Dat geeft rust.’

Een brede blik op 
huishoudelijke zorg werkt

Als we terugblikken op 2019 zien we dat groei ook een woord is dat bij dit jaar hoort. 
Groei van onze dienstverlening. Zo blijft de vraag naar huishoudelijke zorg en jeugdzorg maar 

groter worden. Maar ook persoonlijke groei van mensen. We hebben veel aandacht besteed aan 
het opleiden van ons eigen team. En dan zijn er de jongeren met een verstandelijke beperking die 
bezig zijn met hun opleiding bij De ZorgSpecialist Academy. Hoe gaat het eigenlijk met hun groei?

Astrid Lund



Maatwerk in plaats van een vast recept 

Hoe is het nu met ze? 

JAARBERICHT 2019
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‘Het opbouwen van een band, zowel met het kind als met ou-
ders, is in het begin van ieder traject het belangrijkste. Ik bedoel, 
wie ben ik om ouders te zeggen dat ze dingen anders moeten 
doen als ze het goed bedoelen?’ Sanne Wiercx begeleidt vanuit 
De ZorgSpecialist kinderen met uiteenlopende problemen.
 

IEDER KIND HEEFT EEN EIGEN HANDLEIDING 
‘Er is geen vast recept. Zo begeleid ik sinds vier jaar een jongetje 
dat ik een keer per week van school haal. Hij heeft autisme en 
een sensomotorische stoornis, waardoor hij snel overprikkeld 
raakt. Een schooldag vraagt veel energie van hem. 

Dit zorgt voor negatief gedrag, terwijl het echt een superlieve en 
sociale jongen is. In zijn geval is een prikkelarme omgeving heel 
belangrijk. Zo hebben we zijn moeder geadviseerd de kasten in 
huis van dichte deuren te voorzien. Dit geeft minder prikkels en 
dus meer rust.’ 
 
FIJN! NIEUWE COLLEGA’S 
Grote veranderingen voor 2020 verwacht Sanne niet. ‘Vorig jaar 
is het team Jeugdzorg gelukkig uitgebreid met een aantal nieu-
we collega’s. We kunnen daardoor meer cliënten helpen, waar-
door we meer kinderen goed kunnen laten functioneren in de 
maatschappij.’ 

Esther Vink: ‘Eentje is er gestopt. Maar de anderen zitten inmid-
dels in hun tweede jaar. Als ze na hun stage een goede beoorde-
ling krijgen, dan hebben ze in juni 2020 niet alleen hun diploma, 
maar ook een betaalde baan bij ons. Vorig jaar is de tweede lich-
ting met 6 leerlingen gestart. Het is geweldig om te ervaren hoe 
zij hun vaardigheden ontwikkelen Ze gaan straks ook niet naar 
de dagbesteding, maar naar een echte baan. Ze voelen dat ze 
waarde toevoegen. 
 
Hun begeleiding in dit traject vraagt veel ondersteuning. Aan de 
buitenkant merk je namelijk niet direct iets aan onze leerlingen, 

maar juist deze coaching is erg belangrijk. Onze jobcoaches die 
gespecialiseerd zijn in jeugdzorg, begrijpen dat gelukkig heel 
goed. En het helpt ook dat de kleinschalige omgeving voor vei-
ligheid zorgt.’ 

‘Ik kan kinderen pas iets 
leren als er een band is’ 

De vier jongeren 
die in 2018 begonnen 

met hun opleiding

Vier jongeren met een verstandelijke beperking begonnen 
in 2018 met hun opleiding bij De ZorgSpecialist 

Academie. Ze worden opgeleid voor een betaalde baan 
in de zorg. Hoe is het nu met ze? 

Sanne Wiercx



Nieuwe leden zijn welkom! 

Het kritische meedenken 
van de cliëntenraad

De cliëntenraad maakt zich sterk voor goede zorg voor alle  
cliënten van De ZorgSpecialist. Op dit moment telt de cliëntenraad 
vijf leden. Sjoerd Bosma is een van hen. 
 

PROFESSIONALISERING IN COMMUNICATIE 
‘Ik maak al zo’n twaalf jaar deel uit van de cliëntenraad. Daarmee 
ben ik begonnen toen mijn moeder zorg kreeg van De ZorgSpe-
cialist. Mijn voornaamste reden om me destijds aan te melden 
was dat ik wilde meewerken aan professionalisering. Vooral in 
uitingen naar buiten. Dat gaat inmiddels prima, maar het is onze 
taak wat goed is te behouden en wat beter kan te verbeteren.’ 
Over wat goed gaat gesproken: ‘Uit tevredenheidsonderzoeken 
blijkt dat De ZorgSpecialist prima draait. Dat is fijn te zien.’ 
 
GEDEELDE DOELEN 
Hij roemt de prettige samenwerking met de directie. ‘Als cliën-
tenraad geef je gevraagd en ongevraagd advies. Dat kan alleen 
als beide partijen hetzelfde doel nastreven. En dat is hier dui-
delijk het geval. Bij De ZorgSpecialist staan kleinschaligheid en 
kwaliteit hoog in het vaandel. Kleine kritiekpunten die bijvoor-
beeld uit tevredenheidsonderzoeken blijken, worden door de 
directie serieus genomen. Daarnaast staan ze open voor sug-
gesties.’ 
 
MEER LEDEN IN CLIËNTENRAAD 
Blijft er dan nog iets te wensen over? ‘Wij willen onze blik zo 
breed mogelijk houden. Zo is een van onze leden vertrouwens-
persoon. Cliënten met een vraag of probleem, waarmee ze niet 
meteen naar de directie of een andere medewerker van De 
ZorgSpecialist willen gaan, kunnen daarmee altijd bij ons te-
recht. Maar om op alle onderdelen goed met de directie mee 
te kunnen blijven denken, zou de cliëntenraad best wat kunnen 
uitbreiden. Dus bent u cliënt of familie van een cliënt en bent u 
geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze leden! 
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DE GEVOLGEN VAN DE COVID-CRISIS
De gevolgen van het coronavirus zien wij wereldwijd. Ook De 
ZorgSpecialist heeft hier volop mee te maken. Het werken in de 
huishoudelijke zorg, jeugdzorg, thuiszorg of in de kleinschalige 
woonvormen veranderd sterk. 

De door onze overheid inmiddels als bijna standaard uitgeroe-
pen 1,5 meter maatschappij, vraagt om creatieve oplossingen 
en toepassingen in het uitvoeren van onze diensten
Hier blijkt nog eens extra de creativiteit van de medewerkers 
van De ZorgSpecialist. 

Daar waar in de eerste weken nog de nodige zorg door cliënten 
werd afgezegd, zien we inmiddels weer op de meeste plekken 
een her-inzet van deze zorg.
In de huishoudelijke zorg vragen wij onze cliënten, gedurende 
onze inzet, in een andere ruimte te verblijven. De dagbesteding 
is verplaatst naar persoonlijke aandacht op afstand middels 
telefoon en video- bellen. Er worden individuele huisbezoeken 
gebracht aan de persoonlijke adressen van bezoekers van onze 
Odensehuizen. 

De sportcoaches zorgen voor work-outs op de stoep of in de 
achtertuin, sturen beweegfilmpjes en stimuleren, ondanks de 
sluiting van de sportzalen, om op deze manier voldoende in be-
weging te blijven.

Door de schaarste op de markt van PBM (persoonlijke bescher-
mingsmiddelen) is De ZorgSpecialist een eigen naaiatelier van 
vrijwilligers gestart om mondkapjes en schorten te vervaardi-
gen. Op deze manier kan er zowel in de kleinschalige woonvor-
men als in de Thuiszorg doorgewerkt worden met voldoende 
bescherming.

Een spannend 2020 voor de hele wereld. Gezien de om-
standigheden en het adoptievermogen van de organisatie, 
verwacht De ZorgSpecialist geen probleem in haar voort-
bestaan. Zelfs wanneer de corona-crisis langer aanhoudt, 
zijn er voldoende aanknopingspunten om de toekomst te 
waarborgen. Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit bieden 
langdurig de garantie om aan de financiële verplichtingen 
te blijven voldoen. 
Daarnaast zijn door alle financiers van De ZorgSpecialist 
harde toezeggingen gedaan om zowel omzetderving als 
extra uitgaven in het kader van het corona-virus te com-
penseren. 

2019 stond voor de sector en dus ook voor De ZorgSpecia-
list in het teken van krapte op de arbeidsmarkt. De vraag 
naar onze diensten bleef toenemen, maar het was soms 
lastig goed en voldoende gekwalificeerd personeel te vin-
den. Vooral rond de zomerperiode hebben wij met originele 
wervingscampagnes voldoende kundig personeel aan ons 
kunnen binden, zodat de zorg onverminderd gecontinueerd 
kon worden.

Met name in de huishoudelijk zorg hebben wij een stormachtige 
groei (37%) doorgemaakt. Steeds wisten wij op tijd te anticipe-
ren en voldoende medewerkers aan te trekken. De persoons-
gebonden zorg in onze verschillende wijkteams en kernteams 
is ongeveer gelijk gebleven. In onze kleinschalige woonvormen 
is de bezettingsgraad met 96% hoger geweest dan ooit. Hierbij 
valt op dat er in vergelijking met 2018 meer bewoners vanuit de 
WLZ en minder van de ZVW bij ons verblijven.

FINANCIEEL 
Zoals te doen gebruikelijk zijn zowel de solvabiliteit (62%) als de 
liquiditeit (2,7) ruimschoots boven het landelijk gemiddeld. De 
ZorgSpecialist verkeert daardoor, óók financieel, in goede ge-
zondheid en is in staat om tegenvallers op te vangen.

Een keurige 10% omzetstijging, voornamelijk veroorzaakt door 
de eerder genoemde groei in de WMO, een nog effectiever be-
zetting in onze kleinschalige woonvormen en een marktconfor-
me groei van de WLZ tarieven 2019. 

Een serieuze CAO verhoging heeft wederom geleid tot extra stij-
ging, dus los van de personeelsgroei, van de personeelskosten. 
Aangezien de personeelskosten bijna 80% van de totale kosten 
van De ZorgSpecialist uitmaken, heeft dit groot effect op het 
resultaat. Concluderend een jaar waarin het bedrijfsresultaat 
overeind is gebleven en op het niveau van 2018 is uitgekomen
 
Voor 2020 verwacht De ZorgSpecialist minimaal één nieuwe 
kleinschalige woonvorm te gaan ontwikkelen. Vooralsnog zal 
dit vanuit de eigen middelen gefinancierd worden. Dit conform 
het organisatiebeleid van de afgelopen jaren, waarbij alle initi-
atieven en ontwikkelingen vanuit het eigen vermogen zijn op-
gebracht. Daarnaast staat er uitbreiding op de agenda om als 
zorgverlener in een nieuw ouderinitiatief onze professionaliteit 
te gaan inzetten

Voor alle financieringsvormen (WLZ, WMO, JGZ, ZVW) zijn voor 
2020 contracten afgesloten. Door het inzetten van de extra kwa-
liteitsgelden vanuit de WLZ bieden wij nog meer aandacht aan 
onze cliënten in de kleinschalige woonvormen, die veel verder 
gaat dan alleen onze professioneel zorg. 

Deze door ons genoemde leefplezierdiensten zijn in 2019 ont-
wikkeld en zullen in 2020 een nog belangrijke rol gaan krijgen en 
verder worden uitgebreid

De cijfers en de toekomst Bijlagen
De ZorgSpecialist in 2019 financieel op orde

JAARBERICHT 2019
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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 2019 mee hebben samengewerkt:
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