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Voorwoord 
Wij kijken terug op een bewogen jaar waarin onze medewerkers zich volop 
hebben ingespannen om de zorg en behandeling voor de cliënten op een hoog 
peil te houden naast alle inspanningen vanwege de fusie en daarmee gepaard 
gaande wijzigingen. Wij spreken hier uitdrukkelijk onze waardering voor hen uit. 

Wij er zijn trots op dat wij samen kunnen werken aan een mooie toekomst voor 
Kennemerhart en goede kwalitatieve zorg voor onze cliënten. 

Desalniettemin hebben wij in 2017 een belangrijke weg afgelegd om hier 
gezamenlijk te komen.

In 2017 lag de nadruk op afronding van de voorbereidingen van de fusie van 
SHDH en Amie ouderenzorg. Het voornemen om te fuseren is al ontstaan in 
2015 en vervolgens zorgvuldig onderzocht op mogelijke gevolgen en in goed 
overleg met de medezeggenschap voorbereid. Op 1 juli 2017 fuseerden de 
organisaties bestuurlijk, zodat zij onder samengesteld bestuur en toezicht 
kwamen te staan. Dit als tussentijdse stap naar de juridische fusie die op 1 
januari 2018 haar beslag kreeg. 

Het verslagjaar is gebruikt om de positie in de regio te onderzoeken en de 
ambitie te herijken passend bij de visie van de nieuwe organisatie en de 
kernwaarden: persoonlijk en op maat, met aandacht en in samenspraak, sociaal 
betrokken. Een nieuwe naam voor SHDH stond al langer op de wensenlijst en 
na raadpleging van verschillende betrokken patijen, waaronder cliënten en 
medewerkers werd de naam Kennemerhart gekozen. Medio december 2017 
hebben we met veel plezier aan het regionale publiek de nieuwe organisatie 
Kennemerhart bekend gemaakt. 

De voorbereidingen voor de meerjaren strategie van de gefuseerde organisatie 
namen we ook ter hand en deze komt medio 2018 gereed. 

Audrey van Schaik en Klaas Stoter,
Raad van Bestuur Kennemerhart
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Uitgangspunten
In het jaardocument legt Kennemerhart verantwoording af over de in 2017 

geleverde inspanningen en bereikte prestaties.

Per 1 juli 2017 is SHDH bestuurlijk gefuseerd met Amie Ouderenzorg en op 1 

januari 2018 ook juridisch. Voor de bestuurlijke fusie was al sprake van intensieve 

samenwerking op het gebied van de WMO, behandeling en personeelsbeleid 

tussen SHDH en Amie Ouderenzorg. Door de bestuurlijke fusie bleven SHDH 

en Amie tot en met 31 december voortbestaan als zelfstandige entiteit, maar 

vielen zij onder hetzelfde bestuur en toezicht. Ter bevordering van het inzicht 

en om complexiteit in de samenstelling van de jaarrekening te reduceren, is 

ervoor gekozen vanaf 1 januari 2017 de cijfers van Amie in de geconsolideerde 

jaarrekening van Kennemerhart op te nemen. Dit jaarverslag omvat de activiteiten 

van heel Kennemerhart. 

Op 1 januari 2018 zijn de gewijzigde statuten gepasseerd bij de notaris, waarbij 

de naam SHDH werd gewijzigd in Kennemerhart. Tevens werd de juridische fusie 

op dat moment een feit.
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Kerngegevens
Stichting Kennemerhart en haar rechtsvoorgangers zijn opgericht in 1983. De 

ontstaansgeschiedenis gaat terug tot de middeleeuwen. Kennemerhart is 

overeenkomstig haar statuten actief in de ouderenzorg. Kennemerhart richt zich 

op ouderen in Zuid-Kennemerland met een zorgvraag. Aan Kennemerhart is de 

Stichting Onroerend Goed Beheer Kennemerhart verbonden.

Organigram 
De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur. Die legt verantwoording 

af aan de Raad van Toezicht. De medezeggenschap van cliënten wordt uitgeoefend 

door de cliëntenraden van de locaties en door de Centrale Cliëntenraad. 

De Ondernemingsraad oefent de medezeggenschap van de medewerkers uit.

Kernactiviteiten
Kennemerhart levert diensten in tien verschillende woon- en zorglocaties. 

Deze woonlocaties en de zorg die wordt geleverd door onder andere 

verpleegkundige en verzorgende wordt onder andere gefinancierd vanuit geld 

afkomstig uit de WLZ, ZVW, WMO en deels uit private financiering. Naast verblijf 

met zorg en behandeling levert Kennemerhart Zorg Thuis, in dagcentra en 

ontmoetingsgroepen in buurten en wijken. Kennemerhart beschikt in drie locaties 

over plaatsen voor geriatrische revalidatiezorg.

Medici en paramedici in dienst van Kennemerhart leveren advisering, diagnostiek, 

behandeling, begeleiding en consultatie, vergoed door zorgverzekeraars. 

De meeste cliënten van Kennemerhart hebben een somatische of 

psychogeriatrische aandoening of beperking, al dan niet in combinatie met 

bijkomende psychosociale problemen. Er wonen ook cliënten bij Kennemerhart 

met andere beperkingen, bijv. een visuele of verstandelijke handicap.

Extramurale Zorg

Extramurale Zorg

Dagbesteding

Huishoudelijke Hulp

Langdurige Zorg &
Wonen

Zeven woonlocaties Vakgroepen

Revalidatie afdelingen

Behandeling &
Revalidatie

Control

Registratie

Cliëntservice

Bedrijfsvoering

HR Adviseurs

Personeelsadministratie

HR

Facilitair

Inkoop

Vastgoed

BOPZ arts

Ondernemingsraad

Bestuursbureau

Centrale Cliëntenraad

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur
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Werkgebied 
Kennemerhart is werkzaam in Zuid-Kennemerland. Zuid-Kennemerland omvat 

de volgende gemeenten: Haarlem (centrumgemeente), Bloemendaal, Velsen, 

Zandvoort, Heemstede en Haarlemmerliede/Spaarnwoude.

Samenwerkingsrelaties 
Samenwerken is een van de kernwaarden van Kennemerhart. Hieronder volgt een 

overzicht van de belangrijkste partners:

• Cliënten en hun verwanten, medewerkers en vrijwilligers

• Zorgkantoor Zilveren Kruis en zorgverzekeraars

• Samenwerkingspartners in de zorg

 •  Vereniging Bedrijfstak Zorg regio Kennemerland, Amstelland en 

Meerlanden

 • Alzheimer Nederland

 • Pro Senectute

 • SIG

 • Philadelphia Zorg

 • Spaarne Gasthuis

 • Kcoetz

 • Wijkgerichte Zorg

 • GGZ Ingeest

 • Zorgbalans

 • Stichting Sint Jacob

 • Zorggroep Reinalda

 • Nova Zembla

 • Rosorum

 • Domus Magnus

 • Sensa Zorg 

 • Haarlem Effect

 • Dock

 • Wij Heemstede

 • Kenter Jeugdzorg

 • Nova College

 • Saar aan Huis

 • Home Instead

• Woningcorporaties

 • Woonzorg Nederland, Ymere en Elan Wonen

• Gemeenten 

 •  Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede en 

Zandvoort.
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Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten

Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten 2016 2017 2017 2017

Aantal cliënten per 31-12-2017

Zorg en wonen  592 591 181 772

Geriatrische Revalidatiezorg 53 56 4 60

Zorg Thuis, Volledig Pakket Thuis 
(incl. onderaanneming) 71 45 1 46

Zorg Thuis, dagactiviteiten (incl. onderaanneming) 281 258 29 287

Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging 
en begeleiding (incl. onderaanneming) 409 335 100 435

Zorg Thuis, hulp bij het huishouden 
(inclusief onderaanneming) 781 1028 169 1028 (1)

Aantal cliënten B&B over heel 2017

Zorg Thuis, dienst Behandeling & Begeleiding 1720 1710 149 1859

Productie over 2017

aantal dagen zorg en wonen  219.741 218.435 79.934 298.369

aantal dagen zorg op basis van Volledig 
Pakket Thuis (incl. onderaanneming) 23.494 22.112 365 22.477

aantal dagdelen begeleiding in groepsverband 
(incl. onderaanneming) 63.323 54.973 6.097 61.070

aantal uren Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, 

verpleging en begeleiding 
(incl. onderaanneming) 74.084 61.901 26.538 88.439

aantal uren Zorg Thuis, hulp bij het huishouden 
(incl. onderaanneming) 87.221 109.579 18.627 109579 (1)

Medewerkers per 31-12-2017

aantal medewerkers in loondienst  1457 1.517 319 1.836

aantal FTE medewerkers in loondienst 
(volgens contract) 893,15 964,98 210 1174,98

aantal vrijwilligers 586 656 130 786

kosten ingehuurd personeel niet in loondienst € 1.593.812 € 2.456.267 € 3.787.361  € 5.444.788 (2) 

Bedrijfsopbrengsten over 2017

totaal bedrijfsopbrengsten  € 65,5 mln € 67,2 mln € 19,7 mln € 86,3 mln (2)

waarvan gebudgetteerde zorgprestaties 
(inclusief omzet DBC’s) € 61,6 mln € 63,7 mln € 18,6 mln € 82,3 mln (2)

waarvan niet gebudgetteerde zorgprestaties, 

subsidies en overige opbrengsten  € 3,9 mln € 3,5 mln € 1,1 mln € 4 mln (2)

1.  De 169 cliënten Zorg thuis (WMO) en daarmee gepaard gaande productie van Amie zijn via onderaanneming geholpen en daardoor 
ook meegeteld in de productie van SHDH.

2. In de geconsolideerde financiële resultaten zijn onderlinge bedragen geëlimineerd tussen SHDH en Amie. 
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Beleid, inspanningen 
en prestaties
Meerjarenbeleid
Kennemerhart levert liefdevolle zorg vanuit het hart. Persoonlijk en op maat, 

met aandacht, in samenspraak én sociaal betrokken. Kennemerhart biedt 

samenhangende diensten voor wonen, welzijn en gezondheid in Haarlem, 

Bloemendaal, Zandvoort, Bennebroek, Bentveld en omgeving. Onze missie luidt:

Wij zorgen dat ouderen in Zuid-Kennemerland zoveel mogelijk kunnen leven 
zoals zij willen, thuis of zoals thuis. Dat doen wij samen met onze partners en 
het netwerk van de cliënt. 
Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van een 

meerjarenbeleid voor Kennemerhart. Daartoe heeft het bestuur samen met het 

management team meerdere sessies gehad om de basis te leggen voor een 

nieuw meerjarenbeleid voor de gezamenlijk organisatie. Vanaf eind 2017 en 

deels in de eerste twee kwartalen van 2018 worden op locaties verschillende 

strategische sessies gehouden, onder leiding van het bestuur en het Management 

Team om zo te toetsen of de voorgenomen koers de juiste is en om geluiden en 

feedback op te halen om de strategische koers verder gezamenlijk vorm te geven. 

Zowel de CCR als de OR en de Raad van Toezicht zijn nauw betrokken geweest bij 

dit traject.

Het doel is medio 2018 de strategische koers en daarmee het meerjarenbeleid 

vorm te geven.

Hoofdpunten uit 
algemeen beleid
Fusie SHDH en Amie
De akte voor de juridische fusie is op 31 december 2017 bij de notaris 

gepasseerd.

De fusie heeft veel voorbereiding gevraagd van de verschillende raden, 

afdelingen en medewerkers. Met in het bijzonder aandacht voor de juiste 

communicatie naar cliënten en zorgen dat het primair proces zonder schikken op 

kwaliteit doorgang kon vinden.
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Tevens is er aandacht geweest voor een aantal ondersteunende 

randvoorwaardelijke zaken zoals; het integreren van ICT systemen, HR 

systemen en voorbereidingen voor het overgaan naar 1 cliëntdossier voor heel 

Kennemerhart.

 

Vastgoed
Afgelopen jaren heeft Kennemerhart voor een forse uitdagingen gestaan ten 

aanzien van huisvesting voor cliënten. Deze uitdagingen gelden ook voor de 

toekomst.  De overheid zet steeds verder in op scheiden van wonen en zorg 

en op zoveel en zolang mogelijk thuis wonen. Andere ontwikkelingen in de 

zorg, zoals de marktwerking, de verschillende klantwensen, technologische 

ontwikkelingen en de toename aan revalidatiezorgvraag en vraag naar kortdurend 

verblijf dragen bij aan een verandering in de zorg die wordt geleverd. Om dit 

proces goed te ondersteunen en het vastgoedvraagstuk van de komende jaren 

in goede banen te leiden is afgelopen jaar gekozen om een manager vastgoed 

aan te stellen. Binnen de vastgoedportefeuille was er in 2017 aandacht voor 

locatie Huis in de Duinen in Zandvoort. Deze locatie is sterk verouderd en op 

korte termijn is nieuwbouw noodzakelijk. Nieuwbouw staat al langer gepland en 

de gesprekken met de eigenaar WoonZorg Nederland zijn gaande. Eind 2017 

raakte dit in een stroomversnelling en werd de laatste hand gelegd aan een 

samenwerkingsovereenkomst waarmee in 2018 de voorbereiding van sloop van 

het huidige pand, realisatie van tijdelijke huisvesting voor de bewoners en de 

uitwerking van de nieuwbouwplannen ter hand genomen kunnen worden.

Centraal Aanmeldpunt zorginzet Haarlem en Meer (CAZHEM)
In Zuid-Kennemerland hebben Kennemerhart, Zorgbalans, Sint Jacob en Reinalda 

de ketenzorg anders georganiseerd in 2017 met als doel patiënten voor wie 

ziekenhuisopname niet (meer) is geïndiceerd in een VVT locatie te begeleiden. 

Het eerste resultaat is de start op 1 juli 2017 van de website CAZHEM met 

een actueel overzicht van de beschikbare spoedplaatsen in de VVT buiten 

kantooruren. 

Als gevolg van deze samenwerking lijkt het aantal patiënten dat onnodig in het 

ziekenhuis is opgenomen sterk verminderd. De website geeft artsen snel inzicht in 

de beschikbaarheid van plaatsen in een locatie in de regio. 

In zeven maanden tijd zijn 76 mensen met een acute vraag opgevangen. Denk 

onder andere aan iemand die niet meer thuis kon wonen omdat hij gevallen is of 

een mantelzorger die uitvalt waardoor een cliënt die psychogeriatrische zorg (PG) 

nodig heeft opgevangen moet worden.
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Onderzoek en ontwikkeling
Met ingang van 2017 heeft Kennemerhart zich aangesloten bij Het Universitair 

Netwerk Ouderenzorg (UNO-VUmc). Dit is een samenwerkingsverband tussen 

het VUmc en instellingen voor ouderenzorg in de regio. Het doel van het netwerk 

is om samen te bouwen aan meer kennis over de beste multidisciplinaire zorg 

voor kwetsbare ouderen. Dit kan in een structuur waarbinnen patiëntenzorg, 

zorginnovatie, onderwijs en praktijkgericht onderzoek plaats vindt. Deelname 

aan het UNO-VUmc biedt Kennemerhart de kans om voorop te lopen in de 

ontwikkeling van de chronische zorg. Het netwerk heeft nadrukkelijk een 

multidisciplinair karakter, waarbij thema’s en initiatieven ook worden aangedragen 

op basis van de eigen behoeften en wensen van Kennemerhart.

Geestelijke verzorging
In 2017 is er verder ingespeeld op veranderende behoeften van cliënten. 

Er zijn meer gespreksgroepen ontstaan maar ook zijn er meer kleinschalige 

groepsbijeenkomsten. Aan de hand van muziek, inspirerende teksten, samen 

zingen, samen creatief bezig zijn komt ter sprake wat mensen bezighoudt 

en ontstaat onderlinge uitwisseling hierover. Er is samenwerking gezocht 

en gecreëerd met andere disciplines zoals; de kunstzinnig therapeut, 

muziektherapeut, maatschappelijk werk, psycholoog. 

Algemeen levensbeschouwelijke bijeenkomsten zoals Samenzijn- en 

Bezinningsbijeenkomsten worden op iedere locatie aangeboden. Dit alles is in 

een meerjaren beleidsplan Geestelijk verzorging opgenomen.
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Risico’s en onzekerheden
Medio maart 2016 is met de Financiële Commissie van Kennemerhart een 

plan van aanpak besproken dat moet zorgen voor een helder en transparant 

proces van risicomanagement. Dit plan van aanpak is gevolgd in 2017. Het 

risicomanagement is benoemd als een belangrijk aandachtsgebied voor 

bestuurders en Management Team leden.

Risico Maatregel

Strategie  Nader uitwerken organisatie strategie naar visie op zorg,  
visie op ondersteuning

  Inventariseren zorgondersteunende hulpmiddelen en het 
gebruik en tevredenheid daarover

Productieverlies aanbestedingen Vermijden onderproductie

 Spreiding aanbestedingen

 Brede productenportfolio

 Flexibele schil in formatie

Opbrengstverlies door prijsdaling Kostprijs verlagende maatregelen

 Flexibele schil in formatie

 Sturen op productie maximalisatie

Financiële overschrijding projecten Uitstekende business cases

 Beperken “maatwerk” als gevolg van organisatie wensen

Exploitatie tekorten Verantwoordelijkheden goed borgen bij management

 Management rapportages

 Adequate sturing op beïnvloedbare kosten

Liquiditeit problemen  Maandelijkse liquiditeit prognose op basis van bijstelling 
prognose

Vertraging ICT innovatie Strakke sturing project

 Management van de verwachtingen binnen de organisatie

Efficiency maatregelen herinrichting Servicebureau Adequaat inkoopbeleid, strakke inrichting facilitaire organisatie

 Adequate sturen op debiteuren (gemeenten)

 Sturing op productie

Verloop personeel Goede balans vaste/tijdelijke formatie

 Werkend personeelsmanagement systeem

  Uitstekende invulling deskundigheidsbevordering, 
groeimogelijkheden, talentontwikkeling

  Aanpassen arbeidsmarkt communicatie aan visie organisatie, 
knelpunten arbeidsmarkt en overigen

Krapte op arbeidsmarkt  Aanpassen wervingsbeleid, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, 
aanboren van zij-instromers en statushouders

Kwaliteit Kwaliteitstoets/Prezo

 Interne audits 

  Inzetten functie AO/IC om maandelijkse controles uit te voeren 
conform AO/IC plan

 Kwaliteit op agenda maandelijkse management gesprekken
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Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsjaarverslag van Kennemerhart wordt voor 1 juli 2018 in 

overeenstemming met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg gepubliceerd op 

de eigen website. Het Zorginstituut Nederland wordt geïnformeerd over de 

publicatie. Wij verwijzen naar dit kwaliteitsjaarverslag en doen hieronder slechts 

beperkt verslag op hoofdpunten.

Kwaliteit van zorg
SHDH vraagt van oudsher aan auditoren van Perspekt jaarlijks een onafhankelijke 

audit op de kwaliteit van Zorg. Eenmaal per drie jaar wordt de organisatie op 

alle prestaties beoordeeld. De keurmerken zijn begin 2017 verlopen van  SHDH 

en daartoe voerde Perspekt in de eerste helft van 2017 een volledige audit uit 

op de locaties van SHDH. Alle zeven locaties van SHDH ontvingen het gouden 

keurmerk. De hulp bij het Huishouden ontving het zilveren keurmerk en de 

wijkverpleging en dagbesteding voldeden nog niet volledig aan alle prestaties 

voor het Prezo keurmerk en gaan in 2018 op voor een heraudit.

Amie maakte in 2017 gebruik van een kwaliteitssysteem welke niet beschikt over 

een erkend keurmerk. 2017 heeft in het teken gestaan van het voorbereiden van 

de AMIE locaties om op te gaan voor het PREZO keurmerk in 2018. Streven is dat 

in 2018 en 2019 Kennemerhart beschikt over 1 kwaliteitsysteem en bijbehorend 

certificaat, het Prezo keurmerk.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) bracht in 2015 en 2016 verschillende 

bezoeken aan de Amie locatie Huis in de Duinen. Ondanks alle inspanningen 

zag de IGJ zich genoodzaakt om Huis in de Duinen in oktober 2016 onder 

verscherpt toezicht te stellen. De knelpunten waren vooral geconstateerde 

risico’s op medicatieveiligheid en onvoldoende multidisciplinaire samenwerking. 

Onder leiding van de interim bestuurder werd het plan van aanpak voortvarend 

uitgevoerd. De samenwerking met de behandeldienst van SHDH werd 

geïntensiveerd. 

Op 21 maart 2017 bezocht de IGJ Huis in de Duinen opnieuw. In het rapport 

concludeerde de IGJ het volgende: “De IGZ constateert een doelgerichte 
werkwijze van Amie voor het doorvoeren, monitoren, bijstellen en borgen van 
verbeteringen. De transparante en lerende houding van Huis in de Duinen en 
de resultaten die zij realiseerde, geven de inspectie vertrouwen in de aanpak 
en aansturing van Amie. Dit vertrouwen is voor de inspectie de basis voor het 
beëindigen van het verscherpt toezicht.”
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Op 22 februari 2017 bracht de IGJ ook een tussentijds bezoek aan locatie 

Bodaan om te zien in hoeverre Amie gevorderd was met het doorvoeren 

van het verbeterplan voor de hele organisatie. Zij concludeerde dat Amie de 

verbeteringen ook in deze locatie doorvoerde en dat dit overeenkwam met het 

resultaatverslag dat eerder aan de IGZ is toegezonden.

Amie deed afgelopen jaar mee met het programma Waardigheid en Trots. Twee 

coaches werken mee in Huis in de Duinen. Deze ondersteuning is uitgebreid met 

drie locaties van SHDH. Doel van de inzet van de coaches is om bij te dragen 

aan de borging van kwaliteitsverbeteringen. De coaches werken in samenspraak 

met de organisatie een nieuwe zorgvisie uit, gebaseerd op de uitgangspunten 

van Waardigheid en Trots. De coaches werken verder mee aan het op orde 

brengen van de invoering van persoonsgerichte zorg, de bedrijfsvoering en het 

toekomstbestendig werken.

Klachten
De klachtbehandeling bij Kennemerhart is laagdrempelig en het heeft de 

voorkeur dat de cliënt en of diens vertegenwoordiger in eerste instantie de klacht 

bespreekt met de medewerker die het betreft of met de leidinggevende zodat de 

klacht direct afgehandeld kan worden naar tevredenheid. Wanneer de klacht op 

dat niveau niet afgehandeld kan worden, of de klager is niet tevreden dan kan de 

klager zich richten tot de klachtenfunctionaris van Kennemerhart . 

In 2017 zijn 17 klachten binnengekomen op locatie of bij de klachtfunctionaris. Vijf 

klachten betroffen de extramurale zorg en hadden betrekking op onduidelijkheid 

in afspraken rondom alarmopvolging, sleutelkluis, of de hoeveelheid hulp. De 

klachten werden naar tevredenheid afgehandeld door de betreffende teamleider. 

De overige twaalf klachten hadden betrekking op de in intramurale zorg. Hierbij 

gaat het om beschikbare zorg en aandacht voor cliënten (vier klachten) en soms 

ook over bejegening (een klacht). Ook de kwaliteit van de maaltijden leidt soms 

tot ongenoegen (drie klachten). Eén klager maakte melding van bewust beleid 

om cliënten te sederen. Dit bleek onjuist: de artsen houden zich aan de geldende 

richtlijnen voor het voorschrijven van medicatie.

Eén klacht had betrekking op een ziekenhuisopname van een cliënt die mogelijk 

voorkomen had kunnen worden. Deze casus heeft geleid tot verbetering van 

werkafspraken in het betreffende team en is uitvoerig met familie besproken. 

Een laatste klacht betrof een calamiteit waarbij een cliënt is overleden enkele 

weken nadat deze uit bed is gevallen. De calamiteit is gemeld aan de IGJ 
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en onderzocht onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De inspectie 

beoordeelde de rapportage als zorgvuldig en transparant en concludeert 

dat Kennemerhart de zaak voldoende heeft onderzocht en tot passende 

verbetermaatregelen heeft besloten.

Datalekken
In 2017 zijn er geen beveiligingsincidenten geweest die tot een risico op misbruik 

van persoonsgegevens hebben geleid. 
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Medewerkersbeleid
Deskundigheidsbevordering
Kennemerhart vindt scholing,bijscholing en ontwikkeling van het medewerkers 

belangrijk. Dit voor de medewerkers zelf maar ook om in te spelen op de 

behoefte naar de veranderende vraag van zorg en het blijven leveren van kwaliteit 

van zorg.

Daartoe faciliteert Kennemerhart diverse opleidingen, trainingen en klinische 

lessen voor medewerkers en vrijwilligers. Regulier worden scholingen 

verzorgd met onderwerpen Hygiëne Infectiepreventie, mondzorg, haptonisch 

verplaatsen, ouderenmishandeling, voorbehouden en risicovolle handelingen 

en bedrijfshulpverlening. Daarnaast zijn in 2017 ook klinische lessen verzorgd 

over onder andere slikken en gebruik van medische materialen zoals pompen en 

zwachtels. Trainingen met onderwerpen als cognitieve revalidatie en Motivational 

Interviewing werden voor zorgmedewerkers en behandelaren in gezamenlijkheid 

georganiseerd. Teamleiders nemen deel aan het in 2017 gestarte Management 

Development programma, waarin zij hun leidinggevende competenties 

kunnen ontwikkelen door het volgen van workshops, intervisies en collectieve 

bijeenkomsten. 

Eén van de opleidingsambities in 2017 was dat alle zorgmedewerkers kennis 

en vaardigheden ontwikkelden in het aansluiten op de behoeften van de cliënt 

met dementie en in de omgang met onbegrepen gedrag. De nadruk heeft 

daarom gelegen op uitvoering van de Leergang “Leren over dementie” en 225 

medewerkers hebben deelgenomen aan dit programma dat door zal lopen in 

2018. 

Mede gezien de tekorten aan zorgmedewerkers waar de Zorgsector en dus ook 

Kennemerhart zich mee geconfronteerd ziet en de motivatie om medewerkers te 

vinden maar ook te binden en te boeien, is bij Kennemerhart prioriteit gegeven 

aan het (laten) kwalificeren van medewerkers voor beroepen in de zorg. In 2017 

namen in totaliteit 96 leerlingen deel aan incompany verkorte beroepsopleidingen 

bij SHDH/Kennemerhart of aan reguliere beroepsopleidingen bij Hogescholen en 

ROC’s. Het ging daarbij om 40 nieuwe leerplaatsen waar ook nieuwe medewerkers 

voor werden aangetrokken. Zij worden middels verkorte programma’s opgeleid 

tot Verpleegkundige en Verzorgende IG. Een nieuw innovatief opleidingsontwerp 

heeft het mogelijk gemaakt om nieuwe medewerkers die voorheen in andere 

sectoren werkzaam waren aan te trekken en aan de opleiding deel te laten 

nemen. 
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In 2017 heeft SHDH/Kennemerhart ongeveer 139 voltijdse studenten van 

ROC’s, Hogescholen en Universiteiten de mogelijkheid geboden hun stage op 

zorglocaties, in de wijkdienst en in de Behandeldienst van SHDH te volgen. 

Vermeldenswaardig is daarbij dat Kennemerhart samen met Nova College, vanuit 

maatschappelijke betrokkenheid, voor 14 anderstalige studenten het mogelijk 

heeft gemaakt met de opleiding tot Verzorgende IG te starten. In dit, in de 

regio unieke, project zijn de taallessen en -stage voorafgaand aan de start van 

de opleiding bij Kennemerhart verzorgd. Deze studenten zullen ook gedurende 

hun (voltijdse) opleiding lessen bij SHDH blijven volgen. Voor nog eens 28 

anderstalige studenten is het voortraject met taallessen en – stage in september 

gestart zodat zij in februari 2018 met de opleiding kunnen starten. Deze zal dan 

ook deels binnen de muren van Kennemerhart plaatsvinden.

Het opleidingsplan van Amie voor 2017, geformuleerd op basis van de 

organisatiedoelstellingen, heeft in dit jaar richting geven aan de georganiseerde 

opleidings- en ontwikkelactiviteiten.

In 2017 is vervolg gegeven aan de reeds gestarte leergang “Leren over 

dementie”: een vervolg op het programma “Into D’mentia” waarin medewerkers 

zich bekwamen in de omgang met cliënten met dementie. In 2017 is deze 

leergang ook voor de andere locaties voor medewerkers Zorg en Welzijn 

uitgevoerd en hebben 70 medewerkers deelgenomen aan e-learning en daaraan 

gekoppelde intervisie bijeenkomsten. Op de locatie die dit programma reeds 

in 2016 afgerond heeft is in 2017 een vervolgtraining gestart met de “Veder-

methode”, waarin medewerkers hun vaardigheden in het dagelijkse contact met 

cliënten met dementie verder ontwikkelen.

Daarnaast zijn regulier scholingen en klinische lessen verzorgd met onder 

andere onderwerpen als tillen en transfers, COPD, voorbehouden en risicovolle 

handelingen, medicatieveiligheid en bedrijfshulpverlening. Voor een adequate 

uitvoering van het BIG-beleid zijn in 2017, 5 verpleegkundig toetsers opgeleid en 

zijn de portfolio’s van de zorgmedewerkers geoptimaliseerd.

In 2017 maakten 26 medewerkers van Amie gebruik van de mogelijkheid 

zich verder te kwalificeren in verschillende opleidingstrajecten. Er zijn in 

2017 24 medewerkers met een MBO traject gestart en 2 medewerkers met 

een HBO traject. . Daarnaast heeft Amie het voor 20 jonge aankomende 

beroepbeoefenaars van ROC’s, Hogescholen en Universiteiten mogelijk gemaakt 

om tijdens hun (voltijdse) studie stage te lopen op zorglocaties, bij Zorgthuis en 

in de Behandeldienst. Daarbij aansluitend is voor de professionalisering van de 
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begeleiding van deze leerlingen en stagiaires in de praktijk is in 2017 een training 

voor werkbegeleiders uitgevoerd.

Arbo-beleid en bedrijfshulpverlening
Kennemerhart vindt preventie zeer belangrijk. Daartoe heeft zij ook meerdere 

preventie adviseurs in dienst. Uitgangspunt is dat medewerkers binnen 

Kennemerhart duurzaam inzetbaar zijn en veilig kunnen werken. 

De adviseurs Arbo en Preventie maken beleid wat zorgt voor de randvoorwaarden 

voor veilig werken maar zij hebben ook een proactieve adviserende en 

monitorende rol richting locaties en organisatie. In dit kader bieden zij op locaties 

en binnen de verschillende zorgdiensten ondersteuning bij de uitvoering van het 

arbo-beleid. 

De adviseurs nemen deel aan bijeenkomsten van de werkgroep arbeid en 

gezondheid (van Vereniging Bedrijfstak Zorg); bewaken de Risico Inventarisatie 

en Evaluatie (RI&E) en op iedere locatie wordt jaarlijks het plan van aanpak 

voorvloeiende uit deze RI&E geactualiseerd. De adviseurs nemen deel aan de 

kwartaal BOPZ/MIC/MIM overleggen. 

2017 is een start gemaakt met de voorbereiding van de fusie met Amie op het 

gebied van arbo en preventie. 

Onderdeel van veilig werken is het BHV. Iedere locatie beschikt over BHV 

geschoolde medewerkers en er worden op locaties brandpreventiebijeenkomsten 

en ontruimingsoefeningen gehouden onder leiding van een gecertificeerd 

bedrijf. Tevens worden routine matig de brandmeldinstallaties en blusmiddelen 

gecontroleerd. Op alle locaties is een actuele versie van het ontruimingsplan 

aanwezig.

Verzuim
Het gemiddelde verzuim voor SHDH in 2017 bedroeg 6,49% (2016: 6,10%). Het 

gemiddelde verzuim percentage voor AMIE in 2017 bedroeg 8.4% (2016: 6,69%). 

Voor beide organisaties is te zien dat het verzuim percentage is toegenomen.

De branche gegevens tonen aan dat het gemiddelde verzuimpercentage in 2017 

is gestegen 6,67% (bron: Vernet). 

Gezien het relatief hoge verzuimpercentage voor Kennemerhart heeft het 

onderwerp hoog op de agenda gestaan in de organisatie en worden er meerjaren 

evaluaties en acties uitgevoerd.
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De arbodienst stelt jaarlijks een evaluatie met adviezen op voor Kennemerhart. 

Genoemde thema’s ter verbetering zijn: uitval op basis van klachten 

bewegingsapparaat, psychisch verzuim in teams die uit balans zijn en bij grote 

veranderingen. De arbodienst adviseert aanvullende ondersteuning voor het 

casemanagement. SHDH zet hiervoor sinds 2017 een externe casemanager in. 

Daarnaast adviseert de arbodienst een goede vormgeving te geven aan Sociaal 

Medische Overleggen (SMO’s). 

Een goed werkklimaat ziet Kennemerhart als belangrijke randvoorwaarde om 

verzuim te voorkomen. Bij verzuim wordt niet gehandeld vanuit de klacht of 

ziekte, maar wordt juist gekeken naar de mogelijkheden van de medewerker 

om zo veel als mogelijk de medewerker in zijn of haar kracht te behouden. 

Bij het verzuimbeleid en de verzuimbegeleiding hanteert Kennemerhart het 

gedragsmodel. Dit model gaat ervan uit dat bij verzuim sprake is van een 

keuzeproces. Een medewerker met een ziekte of een klacht maakt de keuze om al 

dan niet volledig te verzuimen. 

Niet alleen Kennemerhart vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid te 

nemen voor duurzaam inzetbaarheid van haar medewerkers, wij verwachten de 

zelfde verantwoordelijkheid van onze medewerkers. Gedachtegoed is ook dat 

medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor duurzame inzetbaarheid.
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Bestuur, toezicht 
en medezeggenschap
Normen voor goed bestuur
Kennemerhart is lid van Actiz, de brancheorganisatie voor Verpleging, Verzorging 

en Thuiszorg, en hanteert vanuit intrinsieke motivatie de Governancecode 2017 

voor goed bestuur, toezicht en verantwoording. 

Raad van Bestuur
Amie en SHDH/ Kennemerhart beschikten van 1 januari tot 1 juli van het 

verslagjaar over een eigen Raad van Bestuur. 

Het bestuur van Amie was in die periode als volgt samengesteld:

Vanaf 1 juli met de ingang van de bestuurlijke fusie nam de Raad van Bestuur van 

SHDH/ Kennemerhart de bestuursfunctie van mevrouw Oldenkamp bij Amie over.

De heer P. Wetser heeft in samenspraak met de Raad van Toezicht besloten met 

ingang van 22 november terug te treden als voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Tot dat moment vormde hij samen met mevrouw. A.M. van Schaik het bestuur. Per 

1 december heeft de Raad van Toezicht de heer K.L. Stoter benoemd tot interim-

voorzitter Raad van Bestuur en samen met mevrouw A.M. van Schaik vormen zij 

momenteel het bestuur van Kennemerhart.

De Raad van Bestuur van SHDH/ Kennemerhart was in het verslagjaar als volgt 

samengesteld:

Naam Bestuursfunctie Relevante nevenfuncties

Mevrouw ir. L. M. Oldenkamp Bestuurder a.i. Zelfstandig coach Luckymanagement

Naam Bestuursfunctie Relevante nevenfuncties

De heer P.J.J. Wetser
tot 22 november 2017

Mevrouw A.M. van Schaik

De heer K.L. Stoter 
Per 1 december 2017

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur

Bestuurder Stichting Onroerend Goed 
Beheer SHDH

Voorzitter Beroepsbelangencommissie (BBC) van 
de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Lid expertgroep module Beleidspsychiatrie van de 
NVvP
Psychiater Fundashon Mariadal, Bonaire
Oprichter en bestuurslid non-profit stichting Yeye
Eigenaar eenmanszaak Artsenintervisie

Voorzitter Raad van Toezicht Vreedenhoff 
te Arnhem
Lid Raad van Toezicht Careander Hardewijk
Lid Raad van Commissarissen IW4 te Veenendaal
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De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn 

vastgelegd in het bestuursreglement (2016) en in de statuten, zoals vastgesteld en 

goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht op 11 december 2017. 

De statuten en akte van fusie zijn op 31 december 2017 bij de notaris gepasseerd.

De kern van de bestuursfunctie houdt in dat de Raad van Bestuur de stichting 

vertegenwoordigt, de begroting, de jaarrekening, de jaarplannen en (meerjaren)

beleidsplannen vaststelt en samenwerkingsovereenkomsten met derden kan 

aangaan of verbreken. De besluiten van de Raad van Bestuur op deze terreinen 

hebben de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur heeft in 2017 een aantal bestuurlijke uitdagingen gehad, 

zoals het op juiste wijze fuseren van beide organisaties met continue aandacht 

voor medewerkers en kwaliteit van zorg voor de cliënt. Afgelopen jaar hebben 

onder andere de volgende onderwerpen prominent op de bestuurlijke agenda 

gestaan; Inspectie bezoek en daaruit volgend verscherpt toezicht voor een locatie 

van voormalig Amie en doorvoeren van verbeteringen die noodzakelijk zijn voor 

een goede kwaliteit van zorg (inclusief borging); Vastgoed met als eerste focus 

nieuwbouw voor locatie Huis in de Duinen, fusie, merkpostionering en het vinden 

van de passende naam, bestuurswissel, medewerkerstevredenheidsonderzoek, 

verzuim, kwaliteitskader, voorbereidingen en organisatie rondom de Prezo 

audit en bijbehorende certificering en het kwaliteitskader met als onderdeel 

Waardigheid en Trots. 

Raad van Toezicht 
Het toezicht op de Raden van Bestuur van Amie en SHDH/ Kennemerhart is 

van 1 januari tot 1 juli door de eigen Raad van Toezicht ingevuld. Beiden Raden 

van Toezicht zijn samengesteld op basis van een profielschets. In deze schets 

zijn algemene en specifieke aan een lid van de Raad van Toezicht te stellen 

eisen opgenomen. Van de leden wordt verwacht dat zij beschikken over de 

relevante kennis, ervaring en netwerken. Er is een evenwichtige verdeling van 

aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht hebben buiten hun toezichthoudende functie 

geen andere relaties en/of belangen met of binnen de zorgorganisatie. De 

nevenfuncties zijn opgenomen in de schema’s hieronder.

Raad van Toezicht SHDH
Op 15 mei 2017 heeft de Raad van Toezicht SHDH/ Kennemerhart goedkeuring 

verleend aan het besluit van de raad van bestuur tot een bestuurlijke fusie met 

Amie Ouderenzorg per 1 juli 2017 ter voorbereiding op een juridische fusie per 1 

januari 2018.
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De Raad van Toezicht SHDH/ Kennemerhart was over het eerste halfjaar 2017 als 

volgt samengesteld:

In het eerste half jaar vergaderde de Raad van Toezicht SHDH/ Kennemerhart 

viermaal met de Raad van Bestuur. Daarbij legde de Raad van Bestuur 

verantwoording af en nam de Raad van Toezicht gelegenheid om haar 

bevoegdheden uit te oefenen, zoals het toezicht houden op de gang van zaken, 

het adviseren van de Raad van Bestuur en het verlenen van goedkeuring aan de 

jaarrekening. Tijdens deze vergaderingen vond het overleg plaats met de Raad 

van Bestuur over de strategie en het interne beheersings- en controlsystemen. 

Het laatste vond plaats aan de hand van gesprekken met en op basis van 

rapporten van de accountant PWC. Tijdens twee van deze vergaderingen was 

externe begeleiding aanwezig om het eigen functioneren te evalueren. Voor deze 

evaluatie wordt om het jaar externe begeleiding ingeroepen.

Naam Aandachtsgebieden Relevante nevenfuncties

Mevrouw drs. S.A. de Jager 
(1953), voorzitter;
eerste termijn: 2012 - 2016,
tweede termijn: 2016 - 2020;
Interim-directeur en partner 
Custom Management BV;

De heer mr. P. Ingwersen (1956), 
vicevoorzitter;
eerste termijn: 2010 – 2014,
tweede termijn: 2014 - 2018 
datum; Advocaat/partner bij 
Pot Jonker Advocaten NV;

De heer mr. N. Meijer (1959);
Burgemeester van Zandvoort;
eerste termijn: 2010 - 2014;
tweede zittingstermijn: 2014-2018

De heer drs. J.A.A. Rooijers (1961);
Bestuurslid rechtbank Rotterdam;
eerste termijn 2011 – 2015,
tweede zittingstermijn: 2015-2019

Mevrouw ing. J.L. Leenaars MBA, 
AA (1974);
Directeur bedrijfsvoering GGZ 
Noord Holland Noord;
eerste zittingstermijn 2015 – 2019

De heer drs. R.J.J. van Soelen 
(1964);
Eigenaar InspirAktie b.v.;
eerste zittingstermijn 2015 – 2019

Ondernemen in de zorg, 
risicomanagement en 
strategie;
Lid Remuneratiecommissie

Financiële, juridische, 
maatschappelijke en 
levensbeschouwelijke zaken;
Contacten met de Diaconie 
van de Protestantse 
gemeente Haarlem

Governancecode,
monitoren eigen 
werkzaamheden en 
deskundigheid leden Raad 
van Toezicht;
Contacten met de 
ondernemingsraad

Financiële zaken en 
bedrijfsvoering;
Lid Financiële Commissie;
Lid Remuneratiecommissie

Lid Financiële Commissie;
Bedrijfsvoering en zorg

Contacten met de centrale 
cliëntenraad; 
Voorzitter commissie 
kwaliteit & veiligheid

Voorzitter Stichting Mezzo Forte Piano

Voorzitter Raad van Commissarissen 
Dutch Flower Group;
Voorzitter Stichting Reseda;

Voorzitter Vereniging Nederland China;
Lid Lionsclub Zandvoort;
Freelance trainer

Lid van de adviescommissie 
ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren 
(ministerie van Justitie en Veiligheid)
Lid Raad van Commissarissen bij Splinter Care 
(GGZ) in Den Haag

Voorzitter Stichting Steunfonds Cliënten SHDH;
Lid Raad van Toezicht Stedelijk Museum Alkmaar
Lid Raad van Toezicht RIBW/KAM

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Reumazorg 
Zuid West Nederland
Voorzitter bestuur Stichting Landschap op je Bord
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Raad van Toezicht Amie
De Raad van Toezicht Amie was het eerste halfjaar van 2017 als volgt 

samengesteld:

Op 9 mei 2017 nam de Raad van Toezicht het besluit tot een bestuurlijke fusie met 

SHDH per 1 juli 2017. 

In het eerste half jaar vergaderde de Raad van Toezicht Amie driemaal met de 

Raad van Bestuur. Daarbij legde de Raad van Bestuur verantwoording af en 

nam de Raad van Toezicht gelegenheid om haar bevoegdheden uit te oefenen, 

zoals het toezicht houden op de gang van zaken, het adviseren van de Raad van 

Bestuur en het verlenen van goedkeuring aan de jaarrekening. 

Tijdens deze vergaderingen vond het overleg plaats met de Raad van Bestuur 

over de strategie en het interne beheersings- en controlsystemen. Het  laatste 

vond plaats aan de hand van gesprekken met en op basis van rapporten van de 

accountant Verstegen.

Naam Aandachtsgebieden Relevante nevenfuncties

Mevrouw 
mr. S.J. Koops- Ouwerkerk
Voorzitter
Directeur Alliantie Regionale 
TopZorg Gelderse ziekenhuizen
Eerste zittingstermijn 2012 - 2016
Tweede zittingstermijn 
2016 – 2020

De heer drs. A.W. van Raalte
Vicevoorzitter 
Eerste zittingstermijn 2016- 2020

Mevrouw drs. J.T.A. Wakkerman- 
van Weerdenburg RA
Vanaf december 2008
2e termijn tot december 2016; 
verlengd tot fusiedatum

Mevrouw W.L.H. de Wolf- 
Meppelink Vanaf oktober 2008
2e termijn tot oktober 2016; 
verlengd tot
Fusiedatum

De heer drs. J.P. Zoutberg Vanaf 
september 2012

Strategie,
Juridische aspecten
Lid Financiële Commissie;

Strategie, 
organisatieontwikkeling 
managementdevelopment
Lid commissie kwaliteit & 
veiligheid

Financiën
Vice voorzitter 
Auditcommissie

Bewoners Kwaliteit & 
veiligheid

Medewerkers Kwaliteit & 
veiligheid

Bestuurslid St. Pier de Boer, Amsterdam
Lid Raad van Toezicht stichting Hilverzorg, 
HIlversum
Lid Raad van Toezicht stichting Agora, Zaandam

Lid Raad van Toezicht HVO-Querido
Voorzitter van Ypsilon Amsterdam en omstreken
Geassocieerd partner van bureau Van de Bunt

Lid Raad van Toezicht Kabouterhuis, Amsterdam
Lid RvC Zorgpartners Midden Holland, Gouda 
Werkzaam als zelfstandig adviseur

Lid regionale participatie commissie Philadelphia

Lid Raad van Toezicht St.MEE – Amstelland & 
Zaanstreek Penningmeester AmsterdamSamenEen 
Bestuurslid KNOV
Voorzitter Vakgroep Executive Coaching NOBCO 
Directeur Zoutberg Advies (Governance & 
Executive Coaching)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gay Care 
Amsterdam
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Mevrouw Wakkerman, mevrouw de Wolf en de heer Zoutberg traden per 1 juli 

terug als toezichthouder. 

Vanuit Amie traden op 1 juli de volgende toezichthouders in de Raad van Toezicht 

van SHDH/ Kennemerhart toe:

De heer N. Meijer trad per 1 juli 2017 terug als toezichthouder op basis van artikel 

11, lid 1d van de statuten van de stichting.

Vanaf oktober 2016 tot en met juni 2017 vormden twee leden van de Raad 

van Toezicht SHDH, twee leden van de Raad van Toezicht van Amie met de 

bestuurders van beide organisaties een fusiecommissie. Deze commissie bereidde 

de verdere besluitvorming voor over het voornemen om samen te gaan en heeft 

geleid tot het besluit om per 1 juli 2017 bestuurlijk te fuseren met als doel een 

juridische fusie per 1 januari 2018 tot stand te brengen. 

Raad van Toezicht Kennemerhart
Na 1 juli heeft de Raad van Toezicht in nieuwe samenstelling driemaal overleg 

gevoerd met de Raad van Bestuur. 

Tussen de vergaderingen door is er maandelijks een voortgangsgesprek tussen 

de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Een lid van de 

Raad van Toezicht woont jaarlijks minimaal één overlegvergadering bij van de 

ondernemingsraad met de Raad van Bestuur en een ander lid van de Raad van 

Toezicht bezoekt jaarlijks minimaal één overlegvergadering van de Centrale 

Cliëntenraad met de Raad van Bestuur. 

De heer P. Wetser heeft in samenspraak met de Raad van Toezicht besloten met 

ingang van 22 november terug te treden als voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Hij voert tot 1 juni 2018 een adviesopdracht voor de Raad van Toezicht uit, waarna 

zijn arbeidsovereenkomst eindigt per die datum.

Naam Aandachtsgebieden Relevante nevenfuncties

Mevrouw 
mr. S.J. Koops- Ouwerkerk
Directeur Alliantie Regionale 
TopZorg Gelderse ziekenhuizen
Eerste zittingstermijn 2012 - 2016
Tweede zittingstermijn 
2016 – 2020

De heer drs. A.W. van Raalte
Eerste zittingstermijn 2016- 2020

Strategie,
Juridische aspecten
Lid Financiële Commissie;

Strategie, 
organisatieontwikkeling, 
managementdevelopment
Lid commissie kwaliteit & 
veiligheid

Bestuurslid St. Pier de Boer, Amsterdam
Lid Raad van Toezicht stichting Hilverzorg, 
HIlversum
Lid Raad van Toezicht stichting Agora, Zaandam

Lid Raad van Toezicht HVO-Querido
Voorzitter van Ypsilon Amsterdam en omstreken.
Geassocieerd partner van bureau Van de Bunt
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Per 1 december heeft de Raad van Toezicht de heer K.L. Stoter benoemd tot 

interim voorzitter Raad van Bestuur. 

Mevrouw De Jager besloot per 1 december terug te treden als toezichthouder. In 

de vergadering van 11 december besloot de raad unaniem om mevrouw Koops- 

Ouwerkerk tot voorzitter te benoemen en de heer van Soelen tot vicevoorzitter.

Op 11 december gaf de Raad van Toezicht goedkeuring aan de besluiten van de 

Raad van Bestuur om juridisch te fuseren met Amie Ouderenzorg per 1 januari 

2018 en om de statuten van SHDH te wijzigen, zodat de gefuseerde organisatie in 

2018 verder gaat onder de naam Kennemerhart. 

Aan de Raad van Toezicht worden de verslagen van het overleg tussen 

Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, 

managementsamenvattingen en de uittreksels van de vergaderingen van het MT, 

exploitatie- en verzuimoverzichten toegestuurd. De Raad van Toezicht ontvangt 

ook relevante kwaliteitsdocumenten, zoals het kwaliteitsjaarplan, rapporten van 

cliëntwaarderingsonderzoeken, audits of eventuele bezoeken van de IGJ. 

De commissie kwaliteit en veiligheid vervolgde in 2017 haar werkzaamheden. 

Het hoofdaccent lag op de inspanningen om het verscherpte toezicht van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg op het Huis in de Duinen te kunnen laten 

opheffen en de ingezette verbeteringen duurzaam te borgen. Er is in het eerste 

half jaar tweemaal vergaderd met de interim bestuurder van Amie. In de tweede 

helft van het jaar is de commissie samengegaan met de commissie van SHDH/ 

Kennemerhart. In die periode stond het kwaliteitsbeleid centraal dat wordt 

ontwikkeld op basis van het landelijke kwaliteitskader. De herijking van de 

zorgvisie was ook onderwerp van gesprek.

De Financiële Commissie heeft driemaal vergaderd met de Raad van Bestuur op 

basis van een jaaragenda. Zij voert ter voorbereiding van de besluitvorming in 

de Raad van Toezicht en overleg met de accountant over de jaarrekening. Tevens 

bereidt zij de besluitvorming voor over het jaarplan en de begroting in overleg 

met de Raad van Bestuur en de manager Bedrijfsvoering.

De werkwijze van de Raad van Toezicht is opgenomen in een huishoudelijk 

reglement. De vergoedingen zijn in overeenstemming met de WNT en de 

richtlijnen van de NVTZ vastgesteld in 2012. De bedragen staan vermeld in de 

jaarrekening. De vergoedingen worden volledig uitgekeerd als honorarium, er 

wordt geen onkostenvergoeding verleend.
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Ondernemingsraad
Van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 functioneerden de Ondernemingsraden 

van SHDH/ Kennemerhart en Amie los van elkaar. 

•  De ondernemingsraad van SHDH/ Kennemerhart kwam 11x bij elkaar 

waarvan 5 keer een interne Ondernemingsraadvergadering en 6 keer een 

Overlegvergadering met de Raad van Bestuur. Er vond 11x een agendaoverleg 

plaats met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Voorzitter van de OR van 

SHDH was Marieken Kumru, vice voorzitter was Rick Steens, ambtelijk secretaris 

was Annelies Stoltenborg.

•  De ondernemingsraad van Amie kwam 6x bij elkaar waarbij de 

Overlegvergadering met de Raad van Bestuur aansluitend aan de interne 

Ondernemingsraadvergadering plaatsvond. Het totaal aantal vergaderingen 

komt daarmee op 12. Voorzitter van de OR van Amie was Ron Zurhaar, 

vicevoorzitter was Gerda Mesman, ambtelijk secretaris was Henri Surquin.

•  Het dagelijks bestuur van beide ondernemingsraden hadden maandelijks 

afstemming.

•  Er vond 1x een overleg plaats van beide voltallige ondernemingsraden. 

Ook de ondernemingsraden van beide organisaties zijn op 1 juli datum 

gefuseerd. Niet alle leden van beide ondernemingsraden konden zitting nemen 

in de nieuw te vormen fusie-OR vanwege de omvang. Met meerderheid van 

stemmen is gekozen voor een fusie OR van 11 personen (7 leden vanuit SHDH en 

4 leden vanuit Amie). 

De Fusie-OR vergaderde van juli 2017 t/m december 2017 in totaal 18 keer, 

waarvan 11 keer een interne Ondernemingsraadvergadering en 7 keer een 

Overlegvergadering van de OR met de Raad van Bestuur. 2x is daarbij een lid van 

de Raad van Toezicht aanwezig geweest. Er vond 18x een agendaoverleg plaats 

tussen het dagelijks bestuur van de OR en de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

De gevormde fusie-OR is actief tot er een nieuwe OR wordt geïnstalleerd voor de 

gefuseerde organisatie. Daartoe zullen verkiezingen worden uitgeschreven nadat 

de juridische fusie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden per 01-01-2018. 

De Ondernemingsraden van SHDH en Amie hebben zich van 
januari t/m juni 2017 afzonderlijk van elkaar bezig gehouden met:
•  Onaangekondigd inspectie bezoek

•  Brandveiligheid van Huis in de Duinen

•  Kanteling werktijden

•  Voortgang fusie
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•  5-jarenplan ICT

•  MD traject teamleiders

•  Merkpositionering/naam nieuwe organisatie

•  Functiebeschrijvingen verzorgende niveau-3 Thuiszorg en helpende-plus 

Thuiszorg

•  Kwartaalevaluatie exitgesprekken

•  Faciliteitenregeling BBL

•  Functiebeschrijving verpleegkundige

•  Meerjaren opleidingsplan

•  Arbo- en preventiemedewerker

•  Afronding terugbetaling ORT

De fusie-OR SHDH/Amie is van juli t/m december 2017 aan de slag gegaan met:
•  Inrichtingplan ondersteuning

•  Kaderbrief 2018

•  Gewijzigde MIC/MIM regeling

•  Medewerkerstevredenheid onderzoek voor SHDH en Amie in september

•  Bevindingen en aanbevelingen dossieronderzoek verzuim

•  Nieuwe Arbowet t.a.v. bedrijfsartsen

•  Het wel of niet dragen van naambadges

•  Cazhem

•  Vrijwilligersbeleid

•  Oproep aan medewerkers om te assisteren bij de Thuiszorg in de zomer

•  Voortgang kwaliteitskader verpleeghuiszorg

•  Begroting Waardigheid en Trots

•  BIG beleid

•  Nieuwbouw Huis in de Duinen

Advies is gevraagd en gegeven over: 
•  Inrichting van de ondersteunende diensten

•  De fusie

•  Inrichting van het bestuurs- en directiesecretariaat

•  Aanstelling van de Interim bestuurder

Instemming is gevraagd en gegeven over:
•  Het MTO

•  De overlegstructuur

De OR is gevraagd zitting te nemen in onderstaande werkgroepen/commissies:
•  Arbo

•  Financiële commissie
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•  Werving en behoud

•  Intranet

•  Roosteren en plannen

•  Kwaliteit

•  Scholing/meerjaren opleidingsplan

•  Vrijwilligers

•  RI&E extramurale zorg

Samenstelling van de fusie OR 
 1. Vivianne Abbink (Janskliniek)

 2. Anke van Beem (De Rijp)

 3. Ivo van Boxmeer (B&B/GRZ SHDH)

 4. José Jongkoen (Ondersteunende dienst Amie)

 5. Marieken Kumru (Overspaarne)

 6. Corry Ter Maat (GRZ Amie)

 7. Ella Philippo (Meerleven) tot september 2017

 8. Gerlinde Merse (Servicebureau SHDH)

 9. Rick Steens (Schoterhof)

10. Cora de Vreugd (De Molenburg)

11. Ron Zurhaar (De Bodaan)

Taakverdeling/dagelijks bestuur 
•  Marieken Kumru, voorzitter

•  Ron Zurhaar, vice voorzitter

•  Rick Steens, toegevoegd lid dagelijks bestuur

•  Annelies Stoltenborg, ambtelijk secretaris

Centrale Cliëntenraad
Vrijwel alle locaties van SHDH/ Kennemerhart hebben een cliëntenraad, die 

functioneert volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

(WMCZ). In oktober is een eerste bijeenkomst van de cliëntenraad voor de 

extramurale zorg gehouden. De afzonderlijke cliëntenraden komen veelal 

maandelijks voor overleg bijeen met het management van de locatie. De 

decentrale cliëntenraden hebben bepaalde (locatieoverstijgende) bevoegdheden 

gedelegeerd aan de Centrale Cliëntenraad (CCR). De decentrale cliëntenraden 

hebben een afvaardiging in de CCR. 

De CCR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die geen lid is van de 

raad. De CCR heeft geen eigen budget; de kosten die de CCR maakt, worden uit 

de algemene middelen van Kennemerhart vergoed.
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In het verslagjaar 2017 is de heer Witteman teruggetreden als lid en mevrouw 

Verkerk overleden. Anders dan bij SHDH/ Kennemerhart kent Amie uitsluitend 

een CCR die tevens optreedt als CR voor de locaties van Amie. De CCR’en 

van beide organisaties besloten om vanaf 1 juli gezamenlijk als één CCR te 

vergaderen. De voorzitter van de CCR Amie, de heer Oolders, zag af van het 

vicevoorzitterschap en hij trad terug als lid per 1 november 2017. Op 31 december 

2017 was de samenstelling van de CCR Kennemerhart als volgt:

– de heer J.A. Stenfert Kroese, onafhankelijk voorzitter

– de heer O.P. Takes (Janskliniek), vicevoorzitter

– de heer F.A. Loos (Schoterhof)

– mevrouw C. Bergsma (De Blinkert)

– mevrouw S. Timmerman (Molenburg)

– mevrouw H. Blankevoort (De Rijp)

– de heer R. Bijman (Overspaarne)

– mevrouw C. Zwerver (Huis in de Duinen)

– de heer A. Bruijnes (Huis in de Duinen)

– de heer P. Hannessen (A.G. Bodaan)

– Vacature Anton Pieckhofje

– Vacature extramurale zorg

– Vacature Meerleven

Tot 1 juli 2017 heeft de CCR SHDH zes keer regulier vergaderd met de Raad van 

Bestuur. Vanaf 1 juli vergaderde de gecombineerde CCR vijfmaal met de Raad van 

Bestuur. Twee keer is daarbij een lid van de Raad van Toezicht aanwezig geweest. 

Naast deze vergaderingen kwam de CCR elfmaal voor intern beraad bijeen, ter 

voorbereiding op de overlegvergadering. 

In elke vergadering besteedt de CCR aandacht aan kwesties die de organisatie als 

geheel betreffen en aan de situatie in de afzonderlijke locaties. 

De CCR is meermalen geïnformeerd over voortgang in het fusieproces tussen 

SHDH en Amie. 

De inspanning om nieuwe leden voor de lokale cliëntenraden te vinden vormde 

aanleiding om na te denken over de structuur van de medezeggenschap in 

de toekomst. Dit hangt onder meer samen met de kortere verblijfsduur van 

nieuwe cliënten in de verpleeghuizen en een beperkt vermogen van cliënten 

om zelf zitting in een cliëntenraad te nemen. Een voorstel van de raad voor 

een toekomstbestendige structuur is nog onderwerp van gesprek en zal naar 

verwachting in 2018 tot een keuze leiden. 
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De CCR heeft in 2016 en 2017 gesproken over het plan om enkele jongeren 

met begeleiding vanuit jeugdzorgorganisatie Kenter te huisvesten in een van 

de zorglocaties. De jongeren verrichten vrijwilligerswerk als tegenprestatie. 

Een delegatie van de CCR is uitvoerig betrokken bij de uitwerking van het plan, 

waarbij aan enkele bezwaren tegemoet werd gekomen. De raad heeft positief 

advies afgegeven en wordt maandelijks geïnformeerd over de voortgang. 

De kwaliteit van zorg is een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. 

Kennemerhart heeft een nieuw kwaliteitsbeleid geformuleerd met als basis 

het landelijke kwaliteitskader. De opzet is besproken evenals invulling van de 

eigen keuzes die de organisatie kan maken, zoals over de wijze van meten van 

tevredenheid. De raad overweegt een commissie kwaliteit en veiligheid in te 

stellen. Het kwaliteitsbeleid is een permanent onderwerp voor de cliëntenraad. 

De raad heeft herhaaldelijk zijn zorgen uitgesproken over voldoende inzet van 

personeel, de werkdruk en daarmee samenhangende risico’s voor de kwaliteit 

van zorg. De raad heeft ook stil gestaan bij het resultaatverslag dat de organisatie 

heeft opgesteld naar aanleiding van het bezoek van de IGJ aan de Janskliniek in 

november 2016. 

CCR heeft de uitkomsten van een nieuwe initiële audit voor het keurmerk Prezo 

met de Raad van Bestuur besproken. 

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) 

heeft Kennemerhart de klachtenregeling geactualiseerd. De CCR heeft positief 

geadviseerd over deze klachtenregeling.

De raad heeft meermalen met de Raad van Bestuur gesproken over de besteding 

en de verantwoording van de extra middelen van het zorgkantoor voor een 

zinvolle invulling van de dag voor cliënten in de langdurige zorg en voor 

deskundigheidsbevordering. Voor de aanvraag voor 2018 en 2019 heeft de CCR 

positief advies gegeven. De coaches vanuit het VWS programma Waardigheid en 

Trots hebben een toelichting gegeven op de ondersteuning die zij namens VWS 

bieden. 

Het beleidsplan geestelijke verzorging is tweemaal met de CCR besproken. 

Tussentijds heeft een delegatie overleg gevoerd met de geestelijk verzorgers over 

de inhoud. Na de verwerking van de adviezen van de raad is dit met een positief 

advies vastgesteld.

Elk jaar bespreken de financiële commissies van de CCR en de OR de 

jaarrekening, de kaderbrief en de begroting met de manager bedrijfsvoering. De 
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financiële commissie informeert en adviseert de voltallige CCR vervolgens over 

de uit te brengen adviezen. De raad heeft positief advies uitgebracht over de 

jaarrekening 2017 en de begroting 2018. 

De cliëntenraad heeft de Raad van Bestuur verzocht om een beleid vast te 

stellen waarin medewerkers zich herkenbaar maken middels een badge of een 

vergelijkbaar middel. Zij ontvingen signalen dat het voor familie vaak onduidelijk 

is wie zij kunnen aanspreken. De uitkomsten van een intern onderzoek geven 

ondersteuning aan het verzoek van de CCR, waardoor de Raad van Bestuur nu 

met de ondernemingsraad in gesprek is over dit onderwerp. 

De CCR heeft positief advies uit gebracht aan de Raad van Toezicht over de 

aanstelling van de heer K.L. Stoter als interim-voorzitter Raad van Bestuur. 

De CCR is lid van het LOC. SHDH/ Kennemerhart is aangesloten bij de Landelijke 

Commissie van Vertrouwenslieden, die bemiddelaar en scheidsrechter is bij 

geschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders bij de uitvoering van de WMCZ. 

Financieel beleid
Exploitatie 
Op 1 juli 2017 zijn stichting SHDH en stichting Amie bestuurlijk gefuseerd en 

op 1 januari juridisch. Omdat in de periode vooruitlopend op de bestuurlijke 

fusie op meerdere vlakken al intensief werd samengewerkt en om complexiteit 

in de samenstelling van de jaarrekening te reduceren, heeft Kennemerhart 

ervoor gekozen om de samenvoeging met stichting Amie in haar jaarrekening 

geconsolideerd weer te geven per 1 januari 2017. De gepresenteerde jaarrekening 

over 2017 betreft dan ook de consolidatie van de zelfstandige stichtingen SHDH, 

Amie en OGB.

Het geconsolideerd resultaat over 2017 bedroeg -/- € 4,2 miljoen. Stichting 

SHDH/OGB sloot het jaar af met een licht positief resultaat van € 0,02 miljoen. Bij 

Stichting Amie bedroeg resultaat -/- € 4,2 miljoen. De totale bedrijfsopbrengst 

steeg met € 0,9 miljoen en kwam uit op € 86,4 miljoen. Per saldo lieten de 

opbrengsten van voormalig SHDH uit zorgprestaties een duidelijke stijging zien 

met € 1,9 miljoen tot € 67,4 miljoen. Zo namen onder meer de WLZ (Langdurige 

Zorg) opbrengsten met € 1,5 miljoen toe. Daarnaast stegen de opbrengsten van 

de ELV (Eerstelijns verblijf) met ruim 0,8 miljoen. De opbrengsten van de GRZ 

(Geriatrische Revalidatie) daalden met € 0,7 miljoen en bij de wijkverpleging, was 

sprake van een daling met € 0,4 miljoen. 
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Bij voormalig Amie daalden de opbrengsten ruim € 1 miljoen. Voor € 0,5 miljoen 

hing dit samen met de geplande renovatie Huis in de Duinen. Daarnaast is sprake 

van een verminderende bedbezetting op de locaties en afname van subsidies. 

Tegenover de toename van de bedrijfsopbrengsten stond ook een stijging van de 

bedrijfslasten. De kosten stegen naar € 89,2 miljoen. De personeelskosten stegen 

gedurende het jaar 2017, met name door de kosten voor externe inhuur (€ 5,4 

miljoen) en door de extra inzet samenhangend met een kwaliteitsverbetertraject 

op één van de locaties. Het hoge verzuim van 6,5% bij Kennemerhart en de 

“mismatch” tussen inzet van formatie in relatie tot de productie en kosten op 

de voormalige Amie locaties zorgden daarnaast voor een groter beroep op 

uitzendkrachten en zzp- ers. Onderdeel van de bedrijfslasten is de bijzondere 

waardevermindering van -/- € 0,8 miljoen welke betrekking heeft op de 

locatie Meerleven. De waardevermindering is het verschil tussen de lagere 

bedrijfswaardeberekening en de boekwaarde.

De financiële baten en lasten kwamen in 2017 uit op -/- € 1,4 miljoen, voor -/- € 0,8 

miljoen betreft dit de rentecomponent in de financial lease constructie van de 

panden van voormalig Amie.

Met het verslechterde resultaat over het jaar 2017 ten opzichte van 2016, kwam 

de netto marge (bedrijfsresultaat/bedrijfsopbrengsten) uit op -4,8%. Het 

genormaliseerd resultaat voor Kennemerhart bedroeg -/-€ 1,5 miljoen. Het grote 

verschil met het genormaliseerd resultaat komt voort uit hoge fusiekosten, een 

niet begrote extra eenmalige CAO uitkeringen van 1,2%, een bijdrage voor de 

voorziening langdurig zieken, een afboeking van de overproductie GRZ 2016 in 

2017 en de hierboven beschreven impairment van € 0,8 miljoen bij Amie. 

Balans 
Het balanstotaal van Stichting Kennemerhart is in 2017 door de samenvoeging 

van de twee Stichtingen gestegen van € 51,3 miljoen naar € 66,1 miljoen. Wat 

grotendeels wordt veroorzaakt door de materiële vaste activa met de boekwaarde 

van de locatie Meerleven en de Bodaan.

Het eigen vermogen steeg van € 25,1 miljoen naar € 26,6 miljoen. Het negatief 

exploitatieresultaat wordt voor € 0,1 miljoen ten laste van het bestemmingsfonds 

gebracht, € 4,2 miljoen ten laste van aandeel derden en voor € 0,1 miljoen ten 

gunste van de algemene reserve. 

Deze ontwikkelingen resulteerden in een budgetratio (eigen vermogen/som 

bedrijfsopbrengsten) van 30,7%. Het achterblijven van het exploitatieresultaat als 
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gevolg van bijzondere posten zorgen ervoor dat het rendement achterblijft en de 

DSCR met 0,6 niet voldoet aan het criterium van duurzaam gezond. 

De liquide middelen stegen naar € 19,4 miljoen. De liquiditeitsratio (vlottende 

activa/ vlottende passiva) kwam uit op 1,89 en is nog goed. De kortlopende 

vorderingen zijn gedaald, voornamelijk als gevolg van een tijdige incasso in 

december 2017. 

De langlopende schulden zijn gestegen naar € 24,6 miljoen (2016: € 12,8 miljoen), 

waarbij € 1,4 miljoen in 2017 is afgelost. De ontwikkelingen op de balans 

resulteerden in een solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) van 40% en is 

ook gezond te noemen. 

Voor de komende jaren wordt er gewerkt met een meerjarenbegroting. Hierbij 

is de doelstelling om eind 2020 weer op een genormaliseerd positief resultaat 

uit te komen. Voor 2018 wordt een genormaliseerd resultaat verwacht van -/- € 

1,2 miljoen. Hiernaast wordt rekening gehouden met een extra investering in 

de herinrichting van de ICT omgeving en extra huisvestingskosten, gericht op 

het verminderen van de overmaat in de huisvesting. Deze investeringen en de 

benodigde extra gelden voor de nieuwbouw van Huis in de Duinen in Zandvoort 

worden uit eigen middelen gefinancierd. Hiernaast maakt de organisatie 

afspraken met het Zorgkantoor en de toekomstige eigenaar van dit vastgoed. 

Kerncijfers 2017

Aantal cliënten per zorgsoort

Aantal medewerkers

Kwalificatieniveau
van zorgverleners

Kwalificatieniveau
van zorgverleners

859
Langdurige

zorg

63
Volledig 
pakket 
thuis

311
Dag-

besteding

55
Revalidatie

851
Hulp bij de 

huishouding

380
Wijk-

verpleging

1720
Behandeling 

1e lijn

Ratio personele kosten/opbrengsten

6,74%
Ziekteverzuim

87 mln
Jaaromzet

406
Instroom

380
Uitstroom

86
B & B

fte
117
B & B

397
Niveau 1

228
Niveau 2

89
Niveau 4

23
Niveau 5

174
Niveau 1

fte

141
Niveau 2

fte

63
Niveau 4

fte

17
Niveau 5

fte

1731
medewerkers

108
Leerlingen

43
Stagiaires

1077
medewerkers fte

725
Vrijwilligers

471
Niveau 3

338
Niveau 3

fte

71%




