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Voorwoord 
Per 1 januari 2018 zijn Stichting SHDH en Stichting Amie Ouderenzorg 
gefuseerd tot Stichting Kennemerhart. In 2018 is er hard gewerkt aan een 
stevige basis voor de nieuwe stichting, zodat in 2019 en de daaropvolgende 
jaren de integratie verder uitgebouwd kan worden. Een fusie leidt er toe dat 
twee werelden worden samengevoegd. Afgelopen jaar zijn medewerkers, 
vrijwilligers en cliënten dan ook geconfronteerd met veel veranderingen. Dat 
heeft van iedereen veel energie gevraagd. Niet alleen omdat veranderen niet 
altijd makkelijk is, maar ook vanwege het feit dat het voor de een te langzaam 
gaat en voor de ander te snel. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn 
en te blijven. Een goede samenwerking is belangrijk voor elke stap die we als 
organisatie zetten. 

In 2018 is het meerjaren strategisch beleid vastgesteld met als belangrijkste 
doelstellingen: 
•  Kennemerhart als dé logische keuze voor complexe zorg en behandeling
•  Kennemerhart als de beste zorgwerkgever in de regio 
•  Een gezonde exploitatie voor Kennemerhart

Onze kernwaarden laten zien waar Kennemerhart voor staat. 
Onze kernwaarden zijn:
• Persoonlijk en op maat
• Met aandacht en in samenspraak
• Sociaal betrokken

Wij hebben alle vertrouwen in onze medewerkers en vrijwilligers. Met elkaar 
bouwen we aan een duurzame toekomst van Kennemerhart om onze cliënten de 
beste zorg te blijven geven zoals we dat al sinds jaar en dag doen. 

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 2018 

geleverde inspanningen en bereikte prestaties.

Het jaar 2018 is gestart met de juridische fusie van Stichting Amie Ouderenzorg 

en Stichting SHDH tot Stichting Kennemerhart. Beide organisaties waren al in 2017 

bezig met de voorbereiding van deze fusie. Op 1 januari 2018 zijn de gewijzigde 

statuten gepasseerd bij de notaris, waarbij de naam SHDH en Amie officieel is 

gewijzigd in Kennemerhart. 

Strategische doelstellingen 
Begin 2018 zijn de strategische doelstellingen voor Stichting Kennemerhart 

bepaald en vastgesteld. Kennemerhart committeert zich de komende jaren aan 

de volgende doelstellingen:

• Dé logische keuze voor complexe zorg en behandeling

• Meest aantrekkelijke zorgwerkgever in de regio

• Gezonde exploitatie.

Deze strategische doelstellingen zijn in een projectportfolio vertaald. In 

dit projectportfolio stond een aantal projecten centraal, projecten die 

zijn voortgekomen uit de fusie. Daarnaast zijn er projecten opgestart die 

voortgevloeid zijn uit de strategische doelstellingen. Door onze medewerkers is 

hard gewerkt om dit portfolio uit te voeren. Inhoud en toelichting op dit portfolio 

is verderop in het jaarverslag te vinden. 
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Visie 
In 2018 is de visie geformuleerd van de gefuseerde instelling Stichting 

Kennemerhart:
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Organigram 

Kerngegevens
De dagelijkse leiding van Stichting Kennemerhart is in handen van de Raad van 

Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Stichting Kennemerhart heeft medezeggenschap hoog in het vaandel staan. 

Naast lokale cliëntenraden, werkzaam op de verschillende woonzorgcentra, 

is er ook een Centrale Cliëntenraad. Daarnaast heeft Stichting Kennemerhart 

een sterke Ondernemingsraad. In 2018 heeft een aantal verpleegkundigen 

aangegeven  een VAR te willen oprichten voor Kennemerhart. Een initiatief dat van 

harte wordt ondersteund door het Bestuur. VAR staat voor een Verpleegkundige 

en/of Verzorgende Adviesraad. De reglementen en positionering van de VAR 

krijgen in 2019 verder vorm.
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HR Vastgoed, 
Facilitair en Inkoop

BOPZ arts

Ondernemingsraad

Bestuursbureau

Centrale Cliëntenraad

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur
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Stichting Kennemerhart en haar rechtsvoorgangers zijn opgericht in 1983. De 

ontstaansgeschiedenis gaat terug tot de middeleeuwen. 

Stichting Kennemerhart heeft twee losse stichtingen gelieerd aan de ouderenzorg 

stichting, namelijk:

•  Stichting onroerend goed beheer Kennemerhart

•  Steunstichting cliënten Kennemerhart

Stichting Kennemerhart is overeenkomstig haar statuten actief in de ouderenzorg 

en richt zich op ouderen in Zuid-Kennemerland met een zorgvraag, al dan niet in 

combinatie met een behandel- of revalidatievraag. 

Kernactiviteiten
Stichting Kennemerhart biedt een breed scala aan zorg- en dienstverlening in 

de regio Zuid-Kennemerland. Bij Stichting Kennemerhart geven ongeveer 2000 

medewerkers en 750 vrijwilligers zorg aan ruim 2500 cliënten.

De woonzorgcentra en de zorg die wordt geleverd door onder andere 

verpleegkundigen, verzorgenden, behandelaren en huishoudelijk medewerkers, 

wordt onder andere gefinancierd vanuit de WLZ, ZvW, WMO en deels uit 

private financiering. Naast verblijf met zorg en behandeling levert Kennemerhart 

zorg thuis, in dagcentra en ontmoetingscentra in buurten en wijken. Stichting 

Kennemerhart beschikt in drie locaties over plaatsen voor geriatrische 

revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf.

Medici en paramedici in dienst van Stichting Kennemerhart leveren advisering, 

diagnostiek, behandeling, begeleiding en consultatie aan cliënten die wonen 

binnen een woonzorglocatie van Kennemerhart, maar ook aan cliënten die 

zelfstandig wonen.

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, bijvoorbeeld een visuele of verstandelijke handicap of 

cliënten met Niet Aangeboren hersenletsel (NAH).
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Werkgebied 
Kennemerhart is werkzaam in Zuid-Kennemerland. Zuid-Kennemerland omvat de 

volgende gemeenten: Haarlem, Bloemendaal, Velsen, Zandvoort, Heemstede, 

Haarlemmermeer.

Samenwerkingsrelaties 
Samenwerken is onderdeel van de visie van Kennemerhart. Het betreft interne 

multidisciplinaire samenwerking, samenwerking met de cliënt en diens verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers; maar ook met andere partijen waar de cliënt een 

relatie mee heeft. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn: 

•  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; Sensa Zorg; Haarlem Effect; Dock; Wij Heemstede; Kenter 

Jeugdzorg; Nova College; Saar aan Huis; Home Instead; Woningcorporaties en 

zorgvastgoed organisaties zoals:

 • Woonzorg Nederland

 • Ymere 

 • Elan Wonen.

• Gemeenten 

 •  Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede en 

Zandvoort.
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Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten

Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten 2017 2018

Aantal cliënten per 31-12-2017

Zorg en wonen  772 777

Geriatrische Revalidatiezorg 60 78

Zorg Thuis, Volledig Pakket Thuis (incl. onderaanneming) 46 63

Zorg Thuis, dagactiviteiten (incl. onderaanneming) 287 245

Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging 
en begeleiding (incl. onderaanneming) 435 350

Zorg Thuis, hulp bij het huishouden (inclusief onderaanneming) 1.028 1.045

Aantal cliënten B&B over heel 2017

Zorg Thuis, dienst Behandeling & Begeleiding 1.859 1.531

Productie over 2018

aantal dagen zorg en wonen  298.369 294.538

aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis (incl. onderaanneming) 365 22.862

aantal dagdelen begeleiding in groepsverband (incl. onderaanneming) 61.070 51.147

aantal uren Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding 
(incl. onderaanneming) 88.439 65.196

aantal uren Zorg Thuis, hulp bij het huishouden (incl. onderaanneming) 109.579 (1) 118.422
.
Medewerkers per 31-12-2018

aantal medewerkers in loondienst  1.836 1.838

aantal FTE medewerkers in loondienst (volgens contract) 1.175 1.149

aantal vrijwilligers 786 713

kosten ingehuurd personeel niet in loondienst € 5.444.788 (2)  € 5.847.905

Bedrijfsopbrengsten over 2018

totaal bedrijfsopbrengsten  € 86,3 mln € 87,7 mln

waarvan gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief omzet DBC’s) € 82,3 mln € 84,0 mln

waarvan niet gebudgetteerde zorgprestaties, subsidies en overige opbrengsten  € 4 mln € 3,7 mln

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 en hoofdpunten 
uit algemeen beleid
Meerjarenbeleid en projectportfolio
Kennemerhart levert liefdevolle zorg vanuit het hart. Persoonlijk en op maat, 

met aandacht en 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. 

In 2018 is het strategisch meerjarenbeleid van Kennemerhart vastgesteld. Aan 

het strategisch meerjarenbeleid wordt vorm en uitvoering gegeven met behulp 

van jaarlijks opgestelde  projectportfolio’s. De projectmanager beheert het 

projectportfolio, de projecteigenaren en een projectteam zorgen voor de opzet 

en ontwikkeling van het project. Vanuit de lijnorganisatie vindt de implementatie 

plaats. Het projectportfolio 2018 bevat de volgende projecten:

Projectportfolio 2018

1
Integratie SHDH en AMIE

naar Kennemerhart

1.  Organisatorische integratie
 A.  Integratie ondersteunende 

dienst, harmonisatie 
functiehuis en 
arbeidsvoorwaarden

 B.  Harmonisatie 
Kwaliteistthema’s

2.  Integratie SHDH-AMIE 
processen en systemen

 A. ONS
 B. YSIS
 C. Medimo
 D. Intramed
 E. Protocollen

3. Digitale Werkplek

2
Capaciteit en kwaliteit

van zorg en behandeling

4.  Strategische 
personeelsplanning

 •  Roosteren en Plannen, 
(inclusief voorstel Flexpool)

5.  Multidisciplinair Methodisch 
werken met het zorg- en 
behandeldossier in ONS 
(inclusief CAREN Zorgt)

6.  Definitie welzijn en opzet van 
Kennemerhart-brede aanpak

3
Wet- en Regelgeving

7.  Informatiebeveiliging en 
privacy (AVG, NEN 7510)

8. Green Deal

9. Nieuwe wet Zorg en Dwang

4
Strategie

10. Strategische keuzes*
 A.  Kanteling 

Behandelingdienst
 B.  Heroriëntatie Extramurale 

dienstverlening
 C. Vastgoed
 D. Domotica
 E. Inkoop
 F.  Innovatie en Academiseren, 

vaststellen expertises

*  Hieruit kunnen projecten of 
lijnactiviteiten gedefinieerd 
worden

Leiderschapsprogramma (rol/taakopvatting, sturing)

Cultuurprogramma: “Wij zijn Kennemerhart”
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De logische keuze voor zorg en behandeling (Kwaliteitsbeleid)
Het kwaliteitsjaarverslag 2018 van Kennemerhart wordt voor 1 juli 2019 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 geven hieronder een 

korte samenvatting.

Kwaliteit van zorg
De kwaliteit van zorg wordt intern cyclisch beoordeeld. Extern wordt de kwaliteit 

van zorg getoetst door het kwaliteitsinstituut Perspekt met behulp van hun 

kwaliteitsmodel PREZO. Kennemerhart is in 2018 extern geaudit door Persprekt en 

heeft ‘gouden’ certificeringen behaald. 

De Inspectie heeft op 25 juni 2018 een bezoek gebracht aan locatie A.G. 

Bodaan. Op 15 oktober 2018 ontving Kennemerhart het vastgestelde rapport 

van het inspectiebezoek. In het rapport concludeert de Inspectie dat Bodaan 

aan acht van de getoetste veertien normen voldoet. Na aanleveren van 

een resultaatverslag aan de IGJ meldde de Inspectie op 8 mei 2019 dat het 

inspectiebezoek is afgesloten en dat de Inspectie voldoende vertrouwen heeft in 

de verbeterkracht van Kennemerhart.  

Waardigheid en trots
Waardigheid en Trots is sinds begin 2016 betrokken geweest bij Amie en vanaf 

2017 bij enkele locaties van SHDH en in 2018 bij enkele locaties van Stichting 

Kennemerhart. Van het afgelopen jaar is het beeld, conform evaluatierapport 

Waardigheid en Trots, dat Kennemerhart grote stappen heeft gezet in de 

integratie van de twee organisaties en dat de basiskwaliteit op orde is. Voor 

komende periode ziet de organisatie het belang in om de ingezette ontwikkeling, 

bijvoorbeeld in het kader van de eenduidige werkwijze, het multidisciplinair 

werken, welzijn en omgaan met onbegrepen gedrag, door te zetten en de 

implementatie daarvan in 2019 af te ronden. 

Onderstaand een figuur die de beoordeling van Waardigheid en Trots op basis 

van het kwaliteitskader in een oogopslag laat zien.
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In onderstaande figuur is de huidige stand van zaken grafisch weergegeven.

 

Klachten
De klachtbehandeling bij Kennemerhart is laagdrempelig. Bij de 

klachtenbehandeling heeft het 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. Op deze manier kan de klacht 

direct naar tevredenheid afgehandeld worden. Wanneer de klacht op dat 

niveau niet afgehandeld kan worden, dan kan de klager zich richten tot de 

klachtenfunctionaris van Kennemerhart. Informatie over de klachtenprocedure

staat op de website van Kennemerhart en is ook bijgevoegd in de informatiemap 

voor nieuwe cliënten. Rapportage over klachten en opvolging vindt plaats via 

managementinformatie en het klachtenverslag dat jaarlijks verschijnt. Deze 

rapportage wordt gedeeld met de cliëntenraad en de Raad van Toezicht.

De wijze van klachten indienen, behandelen en afhandelen is voor beide 

organisaties waar Kennemerhart uit voortkomt dermate verschillend dat er op dit 

moment geen trend kan worden berekend. 

Er is gekozen om te starten met een nieuw beleid voor Kennemerhart. Het jaar 

2018 was daarmee het eerste jaar waarin klachten volgens een nieuwe structuur 

zijn bijgehouden, gemonitord, geëvalueerd en natuurlijk behandeld.

In 2018 zijn er 48 klachten ingediend bij de klachtenfunctionaris. 
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Investeringen
Kennemerhart heeft in 2018 fors geïnvesteerd in de organisatie. Zowel in de 

kwaliteit van zorg als in organisatiebrede projecten. ICT investeringen hebben 

de aandacht gevraagd. Eind 2018 is de organisatie overgegaan naar een digitale 

werkomgeving. Het zijn belangrijke financiële investeringen, maar hebben 

geen grote invloed op de vermogens- en liquiditeitspositie van Kennemerhart. 

Het betreft investeringen die vallen onder de reguliere exploitatie van de 

onderneming. Met name op het gebied van ICT heeft de investering zich gericht 

op de implementatie van de digitale werkomgeving. 

Vastgoed
Kennemerhart is in 2018 gestart met het opstellen van een strategisch 

vastgoedplan. Na het inventariseren van de huidige staat van het vastgoed is een 

uitgebreide contextanalyse uitgevoerd. 

Het strategisch vastgoedbeleid wordt in 2019 vastgesteld, zodat in 2020 

effectuering van dit beleid kan plaatsvinden.

In 2018 is Kennemerhart gestart met de projecten ‘keuring NEN-3140’ en 

‘brandveiligheid’. Bij beide projecten wordt getoetst of de woonzorglocaties 

van Kennemerhart voldoen aan wet- en regelgeving. Waar nodig zullen 

herstelmaatregelen getroffen worden. 

Huis in de duinen
In 2018 heeft Kennemerhart met Woonzorg Nederland een 

samenwerkingsovereenkomst getekend voor vervangende nieuwbouw van Huis 

in de Duinen voor ongeveer 100 bewoners. Aansluitend heeft Kennemerhart 

tijdelijke huisvesting geregeld voor 56 bewoners uit Huis in de Duinen op het 

naastgelegen terrein. De verwachting is dat eind 2019 met de nieuwbouw wordt 

gestart.  

Duurzaamheid en milieu
In de aanbestedingen van 2017 en 2018 heeft Kennemerhart nadrukkelijk aandacht 

besteed aan het onderwerp duurzaamheid en verantwoord ondernemen. In elke 

grote offerte uitvraag is een aparte paragraaf opgenomen waarbij de leverancier 

het maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid toe kan lichten. Bijvoorbeeld 

op het gebied van afvalverwerking was dit een van de doorslaggevende redenen 

om voor de nieuwe leverancier te kiezen. Ook wordt bij leveranciers, indien van 

toepassing een milieucertificaat opgevraagd. 

SHDH heeft in 2015 de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ 

getekend. In oktober 2018 heeft Kennemerhart die lijn doorgezet en de Green 
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Deal 2.0 ondertekend. Door ondertekening heeft Kennemerhart toegezegd 

om aan de hand van de Milieuthermometer Zorg haar bedrijfsvoering te 

inventariseren en analyseren op duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. 

Om aan deze eisen te voldoen is in 2018 het project ‘Duurzaam Kennemerhart’ 

gestart.   

Centraal Aanmeldpunt zorginzet Haarlem en Meer (CAZHEM)
In Zuid-Kennemerland hebben Kennemerhart en Zorgbalans in 2017 het initiatief 

genomen de acute ketenzorg anders te organiseren. Inmiddels werken vier VVT 

organisaties samen met het ziekenhuis en de huisartsen met als doel patiënten 

voor wie een ziekenhuisopname niet is geïndiceerd deze in een VVT locatie te 

kunnen opnemen. Een daartoe ingerichte website geeft artsen snel inzicht in de 

beschikbaarheid van plaatsen in de regio. 

Sinds 1 oktober 2018 werkt CAZHEM 24/7. Het doel van CAZHEM is om de 

doorstroom vanuit de huisartsenpost en spoedeisende hulp te verbeteren voor 

kwetsbare ouderen die door onverwachte situaties op de spoedpost in het 

ziekenhuis komen. 

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. Deelname aan het UNO-

VUmc biedt Kennemerhart de kans om voorop te lopen in de ontwikkeling van de 

chronische zorg. Daarnaast verkent Kennemerhart sinds 2018 de mogelijkheden 

om aan te sluiten bij een academische werkplaats ouderenzorg, met name gericht 

op welzijn en dementie. 

Geestelijke verzorging
Kennemerhart heeft een zeer actieve dienst geestelijke verzorging. In 2017 is een 

nieuw meerjaren beleidsplan vastgesteld, waarin verder wordt ingespeeld op 

de veranderende behoeften van cliënten. Door de fusie met Amie is het aantal 

locaties binnen Kennemerhart toegenomen. Met een kleine formatie-uitbreiding 

wordt op alle locaties geestelijke verzorging geboden volgens de norm die in 

het beleidsplan is vastgesteld. Om de kwaliteit te verbeteren hebben geestelijk 

verzorgers door scholing individueel aan hun deskundigheid gewerkt. Als team is 

aandacht geschonken aan het verbeteren van de samenwerking door middel van 

teamcoaching.
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Cliënten
Algemeen levensbeschouwelijke bijeenkomsten zoals Samenzijn- en 

Bezinningsbijeenkomsten worden op iedere locatie aangeboden. 

In 2018 heeft de geestelijke verzorging verder ingespeeld op veranderende 

behoeften van cliënten. Vanwege het feit dat nieuwe bewoners met meer 

complexe aandoeningen worden opgenomen, vinden er meer individuele 

gesprekken plaats gericht op voltooid leven en op een zorgvuldige voorbereiding 

op de uitvaart. 

Daarnaast zijn er gespreksgroepen ontstaan en kleinschalige 

groepsbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van 

muziek, inspirerende teksten, samen zingen, samen creatief bezig zijn waarbij ter 

sprake komt wat mensen bezighoudt.  

Met het budget van Waardigheid en Trots zijn er op alle locaties extra activiteiten 

of aanpassingen in de leefomgeving (stilte- en herdenkingsplekken, een piano of 

een leeshoek) gerealiseerd.

Medewerkers
Om de aandacht voor zingeving en spiritualiteit bij medewerkers te vergroten, 

hebben de geestelijk verzorgers regelmatig overleggen van zorgteams bezocht 

en zijn ze betrokken bij de interne opleidingen voor verzorgenden met oog op het 

bewuster worden van zingeving, spiritualiteit en kwaliteit van leven.

Op een beleidsdag voor teamleiders hebben geestelijk verzorgers een 

presentatie gegeven over moreel beraad, met het voornemen om in 2019 moreel 

beraad binnen Kennemerhart aan te gaan bieden.

In 2018 was geen apart budget beschikbaar gesteld voor het houden van 

kerkdiensten. Het uitgangspunt is en blijft het voorzien in de bestaande 

behoefte van de huidige bewoners aan kerkdiensten. De geestelijke verzorging 

heeft daartoe gesprekken gevoerd met de wijk kerkenraden. Voor 2018 is het 

preekrooster op de locaties ingevuld in samenwerking met de plaatselijke kerken. 

Op sommige locaties wordt in dankbaarheid samen gewerkt met vrijwilligers.  

Er is in 2018 veel aandacht geweest voor het opzetten van een pilot voor 

geestelijke verzorging extramuraal. In 2019 komt er vanuit de overheid budget 

beschikbaar voor geestelijke verzorging in de eerste lijn. In voorbereiding daarop 

zijn er contacten gelegd met huisartsen, het netwerk palliatieve zorg en het 

centrum voor levensvragen. De geestelijk verzorgers zijn voorbereid om in 2019 

extramurale geestelijke zorg te gaan uitvoeren.
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Risico’s en onzekerheden
Kennemerhart heeft te maken met een aantal onzekerheden die in dit jaarverslag 

uitgebreider worden behandeld. De belangrijkste risico’s en onzekerheden die 

Kennemerhart voor zichzelf ziet zowel het afgelopen jaar als de komende jaren 

zijn: 

1. Krapte op de arbeidsmarkt;

2. Verzuimpercentage en inzet van PNIL;

3. Medezeggenschap;

4. Negatieve exploitatie als gevolg van fusie.  

Krapte op de arbeidsmarkt
Wij hebben net als vele andere zorginstellingen te maken met krapte op 

de arbeidsmarkt. De vraag naar zorgmedewerkers is hoger dan het aantal 

beschikbare medewerkers. Kennemerhart ontplooit daartoe verschillende 

initiatieven. Zowel werving en selectie, als ook het behoud van medewerkers 

speelt hierin een belangrijke rol. Deze aspecten worden onder de paragraaf 

Arbeidsmarkt verder toegelicht. 

Verzuimpercentage en inzet van PNIL
Extra aandacht is besteed aan verzuim van medewerkers en de inzet van 

uitzendkrachten. Ook dit onderwerp wordt verderop in dit verslag toegelicht.

Medezeggenschap
Ten aanzien van medezeggenschap heeft de Raad van Bestuur zijn zorgen gehad 

over het waarborgen van de cliëntmedezeggenschap. Onder begeleiding van 

externen is er veel tijd en energie geïnvesteerd om de relatie en samenwerking 

met de cliëntenraad te doen slagen. 

Negatieve exploitatie als gevolg van fusie
In 2017 heeft Kennemerhart verlies geleden en ook de financiële jaarcijfers van 

2018 laten een verlies zien. Kennemerhart is een jonge fusieorganisatie met 

ambities en het is een organisatie die nog in ontwikkeling is. Het verlies van 

2017 en 2018 is geprognotiseerd. Dat betekent dat in de ontwikkeling van de 

organisatie rekening gehouden is met deze negatieve resultaten. Gestreefd 

wordt de exploitatie weer gezond te hebben in 2020.  De financiële situatie van 

Kennemerhart heeft geen invloed op de kwaliteit van zorg voor onze cliënten.
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Datalekken
Een van de projecten binnen het projectportfolio richt zich op veiligheid 

van privacy gevoelige informatie. Onderdeel van dit project is een 

bewustwordingscampagne voor de medewerkers, die in 2019 ook nog 

doorloopt.  Toegenomen bewustwording heeft geleid tot meer vragen en 

interne meldingen inzake incidenten met privacy gevoelige informatie conform 

AVG. Uit al deze gevallen bleek het slechts bij twee meldingen te gaan om 

daadwerkelijke datalekken, deze zijn gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

Op basis van alle meldingen zijn verbeteringen doorgevoerd. In 2018 hebben 

zich geen beveiligingsincidenten voorgedaan die hebben geleid tot misbruik van 

persoonsgegevens. 
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Beste werkgever 
(medewerkersbeleid)
Arbeidsmarkt
Net als andere organisaties heeft Kennemerhart te maken met problemen 

in het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel. Zorgorganisaties, 

waaronder Kennemerhart, krijgen steeds meer te maken met flinke krapte op 

de arbeidsmarkt, waardoor het moeilijk is om de samenstelling van de teams op 

het gewenste niveau te krijgen en te houden. Met name in de hoger opgeleide 

functies (artsen, verpleegkundigen) is sprake van schaarste. 

Arbeidsmarktcommunicatie
De ambitie van Kennemerhart is om de meest aantrekkelijke zorgwerkgever in 

de regio te worden. Behoud van huidige medewerkers, het creëren van meer 

naamsbekendheid van de nieuwe fusieorganisatie en het ontwikkelen van een 

sterk werkgeversmerk moeten hier aan bijdragen. Het thema: Vinden, Binden en 

Boeien geeft richting aan de interne en externe arbeidsmarktcommunicatie van 

Kennemerhart. 

Vinden:
Begin 2018 heeft Kennemerhart een start gemaakt met meer aandacht 

voor externe arbeidsmarktcommunicatie. Door het ontwikkelen en inzetten 

van onderscheidende campagnes op het gebied van zorgpersoneel, 

vakantiekrachten en zij-instromers, het uitlichten van vacatures via vlogs, het 

inzetten van nieuwe media, door trendsetter te zijn op het gebied van een nieuw 

aanstellingsbeleid  en het ontwikkelen en uitlichten van de wervingsbonus, zijn 

de eerste grote stappen (met resultaat) gezet op het gebied van vinden. De 

vakantiekrachtencampagne is geëindigd in de top 10 van de Werf& Awards. De 

Werf& Awards zijn prijzen voor arbeidsmarktcommunicatie en recruitment cases 

die impact hebben (gehad) op de instroom van een organisatie. Onze campagne 

‘Kennemerhartjeouderen’, voor het werven van zorgpersoneel, is net niet in de top 

10 geëindigd. Maar is door de vakjury wel beoordeeld als een van de favorieten.
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Binden:
Binden gebeurt op meerdere terreinen binnen Kennemerhart. Het ontwikkelen en 

implementeren van een nieuwe visie is een concreet voorbeeld om te laten zien 

waar Kennemerhart voor staat. Het project ‘Sterke teams en Sterke

medewerkers’ en sterke medewerkers en de variëteit aan beroepsopleidingen 

laten zien hoe en waarop je je kunt ontwikkelen bij Kennemerhart. Het verbeteren 

van de secundaire arbeidsvoorwaarden om aantrekkelijk te blijven als werkgever 

en een nieuw inwerk- en onboardingstraject zijn ook belangrijke projecten van 

2018/2019.

Boeien:
Het organiseren van inspiratiebijeenkomsten, het uitnodigen van gastsprekers 

(zoals Erik Scherder), het organiseren van dialoog bijeenkomsten met 

zorgdirecteuren en Raad van Bestuur, het faciliteren van voorstellingen zoals ‘Dag 

Mama’, leiderschapstrajecten voor MT en teamleiders en het  investeren in vitale 

en gezonde medewerkers, is een greep uit de initiatieven die Kennemerhart heeft 

ontplooid in 2018. 

Leren en ontwikkelen 
Ontwikkeling en verdieping van vakkennis en het verbeteren van professionele 

vaardigheden is van essentieel belang voor onze medewerkers om optimaal te 

kunnen blijven aansluiten bij de zorgvraag en duurzaam hun bijdrage te kunnen 

leveren aan de kwaliteit van zorg.   

Ook draagt de mogelijkheid voor (potentiële) medewerkers om opleidingen en 

trainingen te kunnen volgen bij aan het beeld van Kennemerhart als aantrekkelijke 

werkgever.  

In het afgelopen jaar hebben er dan ook diverse opleidingen, trainingen en 

klinische lessen plaatsgevonden voor medewerkers en vrijwilligers. 

•  Regulier worden trainingen verzorgd met als onderwerpen Hygiëne 

Infectiepreventie voor aandachtsvelders, haptonomisch verplaatsen, 

voorbehouden en risicovolle handelingen en bedrijfshulpverlening. Ook 

zijn trainingen Cognitieve revalidatie, Leren over Dementie en Schrijven van 

ondersteuningsplannen uitgevoerd. Nieuwe Werkbegeleiders en BIG-toetsers 

zijn opgeleid in specifieke trainingsprogramma’s. 

•  Daarnaast zijn in 2018 ook klinische lessen verzorgd over onder andere mondzorg, 

slikken en gebruik van medische materialen, zoals pompen en zwachtels. 

•  Ter ondersteuning van deskundigheidsbevordering wordt ook op steeds 

meer onderwerpen e-learning ingezet: Hygiëne Infectie Preventie, 

Vrijheidsbeperkende maatregelen, Leren over dementie en Schoon 

schoonmaken. 
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•  In 2018 is een vervolg gegeven aan het Management Development 

programma voor teamleiders, waarin zij hun leidinggevende competenties 

kunnen ontwikkelen door het volgen van workshops, intervisies en collectieve 

bijeenkomsten.  

 

Gezien de tekorten aan zorgmedewerkers waar de zorgsector en dus ook 

Kennemerhart mee geconfronteerd wordt, is de motivatie om medewerkers te 

vinden, te binden en te boeien groot en is ook in 2018 volop ingezet op het (laten) 

kwalificeren van medewerkers voor beroepen in de zorg. Er namen in totaliteit 120 

leerlingen deel aan verkorte incompany beroepsopleidingen bij Kennemerhart of 

aan reguliere beroepsopleidingen bij Hogescholen en ROC’s. 

Ook in 2018 heeft de afdeling Leren en Ontwikkelen wederom ingezet op 

het aantrekken en opleiden van nieuwe medewerkers die voorheen in andere 

sectoren werkzaam waren. Het gaat daarbij om 30 zij-instromers die middels 

verkorte programma’s worden opgeleid tot Zorghulp, Helpende of Verzorgende 

IG. Daarnaast heeft Kennemerhart in 2018 ongeveer 80 voltijdse studenten van 

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

zorglocaties, in de wijkzorg en bij de Behandeldienst te volgen.  

Het in 2017 gestarte initiatief van Kennemerhart en het  Nova College om van 

origine anderstalige statushouders op te leiden tot Verzorgende IG is vervolgd en 

uitgebreid naar 37 studenten. Deze voltijdse studenten volgen in een voortraject 

voor aanvang van de studie taallessen bij het Nova College en taalstage bij 

Kennemerhart. Bij de start van hun opleiding blijven zij direct bij Kennemerhart 

stage lopen en krijgen ze de mogelijkheid om bij succesvol vervolg van de studie 

als leerling in dienst te komen van Kennemerhart. 
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HR projecten 2018
Project harmonisatie Functiehuis & Arbeidsvoorwaarden
Doordat Kennemerhart een fusieorganisatie is, was het in 2018 noodzakelijk 

om zowel het functiehuis als de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

te harmoniseren voor alle medewerkers van Kennemerhart. De doelstelling 

van het project is dat iedere medewerker een duidelijke functieomschrijving 

heeft met passende arbeidsvoorwaarden, behorende bij de functie en passend 

bij de uitstraling die Kennemerhart in de arbeidsmarkt wil afgeven. Daarbij 

is er sprake van één uniform arbeidsvoorwaardenpakket. Dat wil zeggen dat 

iedere medewerker in dezelfde functiegroep, bij gelijke keuzes, dezelfde 

arbeidsvoorwaarden heeft. Dit project loopt nog door in 2019.

Project Implementatie basisroosters
Om, voor zowel medewerkers als cliënten, meer structuur en voorspelbaarheid in 

het rooster te krijgen, heeft Kennemerhart een basisroostermethodiek opgesteld. 

Kenmerkend is dat de zorgvraag van de cliënt centraal staat. 

Deze methode heeft als voordelen dat de cliënt zoveel als mogelijk vertrouwde 

gezichten om zich heen heeft, de continuïteit van zorg beter geborgd is en er een 

betere voorspelbaarheid van de inzet van medewerkers is. Daardoor ontstaat er 

meer rust en regelmaat voor medewerkers. 

Project Digitale Werkplek
Kennemerhart vindt het belangrijk dat medewerkers een goed functionerende 

digitale werkomgeving hebben, zodat kostbare tijd en aandacht besteed 

kan worden aan cliënten. Na het invoeren van Outlook en intranet SAM en 

het verbeteren van de internetsnelheid zijn eind 2018 computers, laptops en 

smartphones vervangen en is Kennemerhart volledig in de Cloud (Office365) gaan 

werken.

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

arbo & preventie adviseurs in dienst. Uitgangspunt is dat medewerkers binnen 

Kennemerhart in een goede werkomgeving duurzaam inzetbaar zijn en veilig 

kunnen werken. 

De adviseurs Arbo en Preventie formuleren beleid dat zorgt voor de 

randvoorwaarden voor veilig werken. Maar zij hebben ook een proactieve, 

adviserende en monitorende rol in de ondersteuning van locaties als de  
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organisatie in haar geheel. In dit kader bieden zij op locaties en binnen de 

verschillende zorgdiensten ondersteuning bij de uitvoering van het arbo-beleid. 

 

In 2018 hebben de adviseurs zich gericht op de volgende onderwerpen: 

•  Vitaliteit: aan medewerkers van Kennemerhart zijn activiteiten ter ondersteuning 

van de eigen vitaliteit aangeboden, zowel op de locatie als centraal. 

Medewerkers hebben hiermee met elkaar gewerkt aan het vergroten van de 

vitaliteit. 

•  RI&E: de plannen van aanpak van alle locaties en de dienst Thuiszorg en 

dagbesteding zijn geactualiseerd. In de Rijp en in de voormalige Amie teams 

van de dienst Thuiszorg en dagbesteding is een nieuwe RI&E afgenomen. 

•  Huisvesting: de adviseurs zijn betrokken geweest bij de nieuwe huisvestings- of 

verbouwingsplannen en hebben advies gegeven over de veiligheid van cliënten 

en medewerkers. 

  

De adviseurs nemen deel aan de kwartaal BOPZ/MIC/MIM overleggen daar waar 

de MIM’s worden besproken. 

  

In het kader van de fusie is het arbo- beleid geharmoniseerd. Dit zal in 2019 

verder geïmplementeerd worden. 

  

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 routinematig de brandmeldinstallaties en blusmiddelen 

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

aanwezig. 

 

Verzuim

Het verzuim in 2018 bedroeg 7,1% (T&S) het verzuimcijfer voor de branche 

bedroeg 7,19%. Daarmee heeft Kennemerhart een lager verzuim in vergelijking 

met de branche. 

Verzuim Kennemerhart 2018 Verzuim Branche 2018 Verzuim 2017 AMIE Verzuim 2017 SHDH

7,1% 7,19% * 8,4% 6,49%

*verzuim volgens Vernetviewer
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Ten aanzien van terugdringen van verzuim heeft Kennemerhart het afgelopen jaar 

meerdere acties ondernomen om het verzuim terug te dringen. Onderstaand de 

vier belangrijkste acties:

•  Verzuimtrainingen voor leidinggevenden en medewerkers bij Falke en Verbaan;

•  Aandacht voor vitaliteit op alle locaties;

•  Samenwerking met een externe casemanager verzuim;

•  Enkele locaties van Kennemerhart hebben een verzuimpercentage hoger dan 

8,9% (25% hoger dan branche). Er wordt op deze locaties een analyse gedaan en 

een plan van aanpak opgesteld.

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. 

Het uitgangspunt is dan ook dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor 

duurzame inzetbaarheid.

Vrijwilligers 
Bij Kennemerhart zetten ruim 700 enthousiaste vrijwilligers zich elke dag opnieuw 

in om bewoners en cliënten nét dat beetje extra te bieden. Vrijwilligers dragen 

– door de aandacht die zij schenken – in hoge mate bij aan een prettige (leef)

omgeving en een goed contact. Dat doen zij op veel verschillende manieren. 

Bijvoorbeeld als gastvrouw of gastheer op één van onze locaties, door één op 

één begeleiding aan bewoners en cliënten te geven, door hobbyclubs te leiden 

of door bijvoorbeeld assistentie in de bar of in het restaurant te verlenen. Voor 

zowel cliënten als voor zorgmedewerkers zijn vrijwilligers enorm belangrijk. 

Kennemerhart is enorm blij en dankbaar voor deze grote groep vrijwilligers die 

zich iedere dag inzet voor onze cliënten. Op onze woonzorglocaties besteden wij 

aandacht aan ‘De dag van de Vrijwilliger’. Daarnaast ontvangen onze vrijwilligers 

een zomer- en eindejaarsattentie en geven we ook extra aandacht aan hen op de 

‘Dag van Verpleging.’
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Vrijwilligers zijn samen met onze medewerkers de kern van onze organisatie; 

zij zorgen er samen voor dat onze cliënten en bewoners goede ondersteuning 

krijgen bij het leven en wonen. Vrijwilligers vervullen ook een belangrijke sociale 

functie: ze brengen de buitenwereld naar binnen. Kennemerhart is mede dankzij 

haar vrijwilligers een eigentijdse organisatie die voldoet aan de wensen en 

behoefte van de moderne cliënt.

Vrijwilliger Huis in de Duinen: ‘Vier jaar geleden ben ik vrijwilliger geworden in 
Huis in de Duinen. Mijn zus verbleef daar en ik was intensief mantelzorger. Toen 

zij overleed miste ik niet alleen haar, maar iedereen in Huis in de Duinen. Als 
vrijwilliger snijdt het mes aan twee kanten: je doet het voor andere mensen, maar 
je krijgt er zoveel voor terug. Je gaat van de mensen houden en zij van jou. Eens 
per twee weken doen we iets met alle vrijwilligers en alle bewoners samen. Soms 

bloemschikken of pannenkoeken bakken, soms bingo spelen met elkaar. Daarnaast 
maken we bij mooi weer elke donderdagochtend een wandeling of hebben een 

ander uitje. Zo nu en dan begeleid ik mensen bij een bezoek aan het ziekenhuis. De 
ouderenzorg kan niet zonder vrijwilligers. Het is net wat meer aandacht en tijd die 
mensen krijgen. Bewoners bedanken ons regelmatig voor het werk dat we doen, 
maar ik ben dankbaar dat ik dit kan doen. Vrijwilligerswerk heeft er in een lastige 
periode voor gezorgd dat ik niet in een gat viel, dus de ene hand wast echt de 

andere. Als ik drie woorden moet noemen die slaan op het vrijwilligerswerk voor 
Kennemerhart zijn dat aandacht, warmte en respect. Aandacht spreekt voor zich. 

Warmte zit hem in een arm die je om iemand heenslaat en het warme persoonlijke 
contact. En respect? De bewoners zijn allemaal mensen geweest die midden in het 
leven stonden. Nu kunnen ze dat om de een of andere reden niet meer. Daar kun je 

niet anders dan respect voor hebben.’
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Bestuur, toezicht en mede-
zeggenschap
De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

besturen van de organisatie in het algemeen, zowel op korte als lange termijn. 

Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht, waarbij aandacht is voor 

risicobeheersing en besluitvormingsprocessen. De Raad van Toezicht heeft zijn 

werkzaamheden volledig in overeenstemming met de Governance code 2017 

ingericht. De bestuursleden reflecteren gezamenlijk en afzonderlijk op hun eigen 

functioneren. Zij maken daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie 

en coaching. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren in 

een besloten vergadering. Minimaal eenmaal per drie jaar wordt dit begeleid 

door een onafhankelijke externe deskundige.

De Raad van Bestuur heeft in samenspraak met belanghebbenden de zorgvisie 

en besturingsfilosofie vastgesteld: de zorg is persoonlijk en op maat en ontwikkelt 

zich in dialoog met cliënten, ketenpartners en met elkaar. Kennemerhart is een 

maatschappelijke organisatie die continu in verbinding is met de buitenwereld. 

Bij Kennemerhart kunnen (vermoedens van) misstanden laagdrempelig 

gemeld worden en een klokkenluidersregeling is beschikbaar. In de statuten 

is vastgelegd dat elke vorm van mogelijke belangenverstrengeling van 

bestuursleden of toezichthouders gemeld moet worden en dat daadwerkelijke 

belangenverstrengeling niet is toegestaan. De Raad van Bestuur voert 

maandelijks overleg met de Ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad 

over het beleid van de organisatie. Op de woonzorglocaties wordt gewerkt met 

lokale cliëntenraden. Met verwijzers en gemeenten vindt regelmatig afstemming 

plaats. Vrijwilligers worden begeleid door coördinatoren vrijwilligers. De 

verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn 

vastgelegd in de statuten en in overeenstemming met de Governance code 2017. 

Het driejaarlijkse gesprek van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht met 

een extern deskundige, wordt in 2019 opnieuw gepland. De samenwerking tussen 

Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is vastgelegd in een bestuursreglement en 

huishoudelijk reglement. 

Bestuur (normen voor goed bestuur)
Kennemerhart is lid van Actiz, de brancheorganisatie voor Verpleging, Verzorging 

en Thuiszorg, en hanteert vanuit intrinsieke motivatie de zeven principes van de 

Governance code zorg 2017 voor goed bestuur, toezicht en verantwoording. 
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Raad van Bestuur
Kennemerhart heeft een tweekoppige Raad van Bestuur. Dhr. K.L. Stoter is 

voorzitter van de Raad van Bestuur en mw. A. van Schaik-Timmermans is lid van de 

Raad van Bestuur. Onderstaande tabel toont de gegevens van de leden van de 

Raad van Bestuur inclusief nevenactiviteiten.

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.

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is werkgever van het bestuur van Kennemerhart, is 

sparringpartner van Raad van Bestuur en ziet toe conform reglementen op onder 

andere het bestuur en besturing van Kennemerhart. De Raad van Toezicht houdt 

zich daarbij aan de Governance code 2017.

De Raad van Toezicht is 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 Kennemerhart. De 

nevenfuncties zijn opgenomen in het schema hieronder.

Naam Sinds Nevenfunctie(s)

Mw. A. van Schaik-Timmermans 
(lid Raad van Bestuur)

K.L. Stoter 
(voorzitter Raad van Bestuur)

1-7-2016

1-12-2017

Voorzitter Beroepsbelangencommissie (BBC) 
van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
(NVvP); 
Lid expertgroep module Beleidspsychiatrie van 
de NVvP; 
Psychiater Fundashon Mariadal, Bonaire; 
Psychiater GGZ Noord-Holland-Noord;
Oprichter en bestuurslid non-profit stichting Yeye;
Lid College Geneeskundige Specialismen (CGS) 
van de KNMG; Bestuurslid VBZ; 
Bestuurslid Stichting Steunfonds cliënten 
Kennemerhart;
Eigenaar eenmanszaak Artsenintervisie

Voorzitter Raad van Toezicht Vreedenhoff
te Arnhem; 
Lid Raad van Toezicht Careander te Hardewijk; 
Lid Raad van Commissarissen IW4 te Veenendaal
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Naam Functie in Aandachtgebieden Nevenfunctie(s)
 toezichthoudend
 orgaan

Mw. Mr. 
S.J. Koops-Ouwerkerk
Directeur Alliantie Regionale 
TopZorg Gelderse 
ziekenhuizen.
Eerste zittingstermijn 
2012- 2016
Tweede zittingstermijn 
2016- 2020

Dhr. Mr. P. Ingwersen
Advocaat/ partner PotJonker 
Advocaten N.V.
Vicevoorzitter tot 
augustus 2018
Eerste zittingstermijn 
2010-2014
Tweede zittingstermijn 
2014-2018

Mw. Ing. J.L. Leenaars, MBA, 
AA
Directeur bedrijfsvoering 
GGZ Noord Holland Noord
Eerste zittingstermijn 
2015- 2019

Dhr. drs. R.J.J. van Soelen
Eigenaar InspirAktie B.V.;
Eerste zittingstermijn 2015- 
2019

Dhr. Drs. A.W. van Raalte
Eerste zittingstermijn 
2016- 2020 

Dhr. Drs. J..A.A. Rooijers
Bestuurslid rechtbank 
Rotterdam
Eerste zittingstermijn 
2011-2015
Tweede zittingstermijn 
2015 -2019

Voorzitter 

Vice voorzitter 

Lid 

Vice voorzitter

Lid

Lid 

Strategie, Juridische 
aspecten, Voorzitter 
remuneratie 
commissie 

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

Bedrijfsvoering en zorg
Lid Financiële 
Commissie;

Strategie, organisatie-
ontwikkeling, 
management-
developement
Voorzitter Commissie 
Kwaliteit en Veiligheid

Strategie, organisatie-
ontwikkeling, 
management-
development
Lid commissie kwaliteit 
& veiligheid

Financiële zaken en 
bedrijfsvoering;
Voorzitter Financiële 
Commissie;
Lid Remuneratie-
commissie 

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

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

Voorzitter Stichting Steunfonds 
Cliënten Kennemerhart;
Lid Raad van Toezicht Stedelijk 
Museum Alkmaar;
Lid Raad van Toezicht RIBW/KAM.
Lid Raad van Commissarissen bij 
Splinter Care (GGZ) in Den Haag.

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 
Reumazorg Zuid West Nederland

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

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

Samenstelling Raad van Toezicht  2018:
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Dhr. van Ingwersen is afgetreden per augustus 2018. De Raad van Toezicht heeft 

in het verslagjaar de werving van een nieuw lid van de Raad van Toezicht in 

gang gezet met als uitgangspunt dat er met toetreden van het nieuwe lid een 

evenwichtige verdeling ontstaat van aandachtsgebieden binnen de Raad van 

Toezicht. 

De Raad van Bestuur legde in 2018 verantwoording af aan de Raad van Toezicht 

en geeft daarmee de Raad van Toezicht de 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. 

In 2018 zijn de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zes keer bijeengekomen 

om verschillende onderwerpen met elkaar te bespreken. Zoals vastgoed, de 

stand van zaken van de algemene verordening persoonsgegevens, de begroting, 

jaarrekening, inspectiebezoek aan Bodaan, en stand van zaken voor Huis in de 

Duinen. Ook is het interne planning- en controlsysteem besproken. Het laatste 

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

accountant PWC. 

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht als sparringpartner gediend voor de Raad 

van Bestuur inzake het belang van medezeggenschap en de ontstane situatie met 

de CCR.

Naast de vergaderingen tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 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. Eind van 2018 heeft er een 

inspiratiebijeenkomst plaats gehad met teamleiders en management team. Ook 

de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad waren hierbij aanwezig. . 

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

Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, 

Managementverslagen en exploitatieoverzichten toegestuurd. De Raad 

van Toezicht ontvangt ook relevante kwaliteitsdocumenten, zoals het 

kwaliteitsjaarplan, rapporten van cliëntwaarderingsonderzoeken, audits of 

eventuele bezoeken van de IGJ. 
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De commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Toezicht vervolgde in 2018 

haar werkzaamheden. Belangrijke onderwerpen zijn de uitvoering van de kwaliteit 

van zorg en behandeling en de uitvoering van het kwaliteitsjaarplan. 

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

basis van een jaaragenda, waarbij de kwartaalrapportages worden besproken.  Zij 

voert ter voorbereiding van de besluitvorming in de Raad van Toezicht het 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 remuneratiecommissie heeft gesprekken gevoerd met de individuele leden 

van de Raad van Bestuur inzake hun functioneren en de arbeidsvoorwaarden. 

De werkwijze van de Raad van Toezicht is opgenomen in  het reglement Raad van 

Toezicht. 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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Medenzeggenschap
Centrale Cliëntenraad
Stichting Kennemerhart beschikt over lokale cliëntenraden en een centrale 

cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit 9 leden. De leden van de raad worden 

naar tevredenheid ondersteund, zowel in financiële als materiële zin en beschikken 

over hun eigen ondersteuner. De lokale cliëntenraden hebben een lidmaatschap 

bij het LOC die wordt betaald door Stichting Kennemerhart. De CCR heeft 

afgelopen jaar geen ongevraagde adviezen uitgebracht. 

Enkele lokale cliëntenraden hebben te maken gehad met lokale adviesaanvragen, 

daar waar het lokale aangelegenheden betrof. 

2018 heeft in het teken gestaan van het zoeken naar een constructieve 

samenwerking tussen de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur en de CCR hebben zich hierin vanaf december 2017 

laten bijstaan door een externe begeleider vanuit het LOC, alsmede door een 

externe procesbegeleider. Ondanks dit intensieve traject hebben partijen 

moeten constateren dat het verschil van inzicht over de samenwerking tussen 

de CCR en de Raad van Bestuur dermate groot was, dat een voortzetting van de 

samenwerking niet mogelijk was. Dit heeft de CCR leden doen besluiten vrijwillig 

op te stappen.

Medenzeggenschap door cliënten is erg belangrijk voor de Raad van Bestuur 

en organisatie en is afgelopen jaar alternatief geborgd middels (verzwaard) 

adviestrajecten via lokale cliëntenraden. Centrale adviesaangelegenheden zijn 

verlopen via een zogenoemde denktank waarbij afgevaardigden van de lokale 

raden bij elkaar kwamen en (ongevraagd) advies konden geven op onderwerpen. 

Streven is om zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor een goede samenwerking 

met de centrale en lokale cliëntenraden. Stappen zijn gezet tot het opstellen van 

samenwerkingsreglementen tussen de Raad van Bestuur en een nieuwe CCR, dit 

onder externe en onafhankelijke begeleiding. De belangen vanuit het perspectief 

van de centrale cliëntenraad zijn hierin vertegenwoordigd door de eerder 

genoemde denktank. 

Ondernemingsraad 
In 2018 is gestart met de in 2017 opgerichte fusie OR van Amie en SHDH. Deze 

OR is actief geweest tot 1 mei 2018. Begin februari is een nieuw regelement 

opgesteld en goedgekeurd voor de nieuwe gezamenlijke OR voor Kennemerhart. 

In april zijn digitale verkiezingen gehouden. Uit de kandidaten is  een OR voor 
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Kennemerhart samengesteld. Deze OR bestaat uit twee vertegenwoordigers voor 

de extramurale zorg, één voor het Servicebureau, één voor Behandeling &

Revalidatie / GRZ en zeven voor de langdurige zorg.

Op 1 mei ging de OR Kennemerhart officieel van start met daarmee een nieuwe 

zittingsperiode van vier jaar. Vanaf deze datum is de OR acht keer bij elkaar 

gekomen voor een OR vergadering. De OR is  negen keer bijeengekomen voor 

een overlegvergadering met de Raad van Bestuur. 

De fusie vormde de rode draad in de onderwerpen die dit jaar door de OR zijn 

behandeld. Het betrof onderwerpen als: harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, 

rooster en planbeleid, basisroostersystematiek en het ontwerp van een nieuw 

functiehuis. 

Bij de instemming en advies heeft de OR gelet op de consequenties voor de 

medewerkers, de zorgvuldigheid en het tempo va het veranderingsproces. Ook 

de evaluatie is hier onderdeel van. 

Samenstelling van de Ondernemingsraad:
•  Marieken Kumru (voorzitter)

•  Ron Zurhaar (vicevoorzitter)

•  Rick Steens 

•  Cora de Vreugd

•  Anneke Kok

•  Monique van Leuffen

•  Gerlinde Merse

•  Anke van Heurn

•  Nicolette Post 

•  Petra Janssen

•  Ivo van Boxmeer

•  Ambtelijk secretaris: Annelies Stoltenburg (ambtelijk secretaris (tot juli 2018)

•  Daniëlle Ferdinandusse (ambtelijk secretaris) (vanaf 20 augustus 2018)

Advies is gevraagd en gegeven over:
•  Investeringsplan tijdelijke huisvesting ‘Huis in de Duinen’

•  HR plan tijdelijke huisvesting ‘Huis in de Duinen’

•  Ontwerp nieuw functiehuis
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Instemming is gevraagd en gegeven over:
•  Arbo contract

•  Badges

•  Basisrooster methodiek

•  Rooster en planbeleid

•  Camerabeleid

•  Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

•  Inschaling gediplomeerden

•  Harmonisatie procedure en formulier Meldingen Incident Medewerker (MIM)

Tegengeluid 
De Raad van Bestuur bespreekt het organisatiebeleid met de cliëntenraden, de 

Ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht. Resultaten van gevoerd beleid 

worden gerapporteerd in kwartaalrapportages en evaluaties en besproken met 

de cliëntenraden, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Daarnaast 

heeft de Raad van Bestuur bezoeken gebracht aan alle locaties en heeft daar 

gesproken met medewerkers. Tijdens de zomerperiode heeft het management 

en de Raad van Bestuur meegewerkt op locaties om zo contact te hebben met 

cliënten en medewerkers.
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Gezonde exploitatie 
(Financieel beleid) 
Geconsolideerd is het resultaat van de gefuseerde organisatie net als voorgaand 

jaar negatief en dat zal ook voor 2019 nog het geval zijn. Doelstelling is om eind 

2020 weer op een genormaliseerd positief resultaat uit te komen. 

Exploitatie  
Het geconsolideerd resultaat over 2018 bedroeg -/- € 3,5 miljoen. De totale 

bedrijfsopbrengst steeg met € 1,3 miljoen en kwam uit op € 87,7 miljoen. Per 

saldo lieten de opbrengsten uit zorgprestaties een duidelijke stijging zien met € 

1,7 miljoen tot € 84,0 miljoen.  Zo namen onder meer de WLZ (Wet Langdurige 

Zorg) opbrengsten met € 2,4 miljoen toe als gevolg van de kwaliteitsimpuls VVT 

2018 en de opbrengsten van de GRZ (Geriatrische Revalidatie) met € 0,7 miljoen. 

Bij de ZVW, is er sprake van een daling bij van € 0,9 miljoen, bij de WMO van € 0,1 

miljoen en is € 0,3 miljoen meer aan zorg ingekocht bij collega zorgaanbieders.  

Tegenover de toename van de bedrijfsopbrengsten stond ook een stijging 

van de bedrijfslasten. De kosten stegen met € 0,8 miljoen naar € 89,9 miljoen. 

De personeelskosten stegen gedurende het jaar 2018 door de reguliere 

CAO stijgingen en door de kosten van externe inhuur (totaal PNIL bedraagt 

€ 5,8 miljoen). Het hoge verzuim van 7% (begroot 5,5%) bij Kennemerhart 

en de arbeidsmarktkrapte zorgden daarnaast voor een groter beroep op 

uitzendkrachten en zzp- ers.  

De financiële baten en lasten kwamen in 2018 uit op -/- € 1,3 miljoen, voor -/- € 0,8 

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

panden van voormalig Amie. 

De netto marge (bedrijfsresultaat/bedrijfsopbrengsten) komt uit op -4,0%. Het 

genormaliseerd resultaat voor Kennemerhart bedroeg -/-€ 2,4 miljoen. Het verschil 

met het genormaliseerd resultaat komt onder andere voort uit fusiekosten, een 

dotatie aan de jubileumvoorziening, overproductie WLZ en daartegenover staat 

een vordering voor betaalde transitievergoedingen en positieve correcties op 

voorgaande jaren. 
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Balans  
Het balanstotaal van Stichting Kennemerhart is in 2018 is gedaald naar € 63,3 

miljoen o.a. als gevolg van het negatieve resultaat. 

Het eigen vermogen daalde van € 27,7 miljoen naar € 24,2 miljoen. Het negatief 

exploitatieresultaat wordt voor € 2,8 miljoen ten laste van het bestemmingsfonds 

gebracht, € 0,9 miljoen ten laste van de algemene reserve Kennemerhart en voor € 

0,2 miljoen ten gunste van de algemene reserve OGB.  

Deze ontwikkelingen resulteerden in een budgetratio (eigen vermogen/som 

bedrijfsopbrengsten) van 27,6%. Het achterblijven van het exploitatieresultaat 

(mede) als gevolg van bijzondere posten zorgen ervoor dat het rendement 

achterblijft en de DSCR met 0,5 niet voldoet aan het criterium van duurzaam 

gezond.  

De liquide middelen zijn gedaald naar € 16,9 miljoen. De liquiditeitsratio 

(vlottende activa/ vlottende passiva) kwam uit op 1,5 en is nog goed.  

De langlopende schulden zijn gedaald naar € 23,3 miljoen (2017: € 24,6 miljoen), 

waarbij € 1,4 miljoen in 2018 is afgelost. De ontwikkelingen op de balans 

resulteerden in een solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) van 38% en is 

ook gezond te noemen.  

Toekomst 
In de strategie is de doelstelling opgenomen om eind 2020 weer op een 

genormaliseerd positief resultaat uit te komen. Voor 2019 wordt een resultaat 

verwacht van -/- € 0,5 miljoen. De investeringen en de benodigde extra gelden 

voor de nieuwbouw van Huis in de Duinen in Zandvoort worden uit eigen 

middelen gefinancierd.




