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Voorwoord 
Ieder jaar steken we met het jaarverslag een peilstok in onze organisatie. 
We laten onze resultaten van het afgelopen boekjaar zien. Als Stichting 
Kennemerhart (hierna: Kennemerhart) staan wij voor liefdevolle en mensgerichte 
zorg.	Zorg	bieden	die	zo	goed	mogelijk	past	bij	onze	cliënt,	vanuit	het	hart,	met	
aandacht en deskundigheid: dat is waar Kennemerhart voor staat. Wij zorgen 
dat ouderen in Zuid-Kennemerland zoveel mogelijk kunnen leven zoals zij dat 
willen, thuis of zoals thuis. Deze visie is de basis voor hoe we die zorg verlenen 
en	hoe	we	met	onze	cliënten	en	hun	familie	en	vrienden	omgaan.	Het	biedt	ons	
de mogelijkheid om onze kernwaarden in praktijk te brengen. Elke dag weer.

Onze kernwaarden zijn:
•  Persoonlijk en op maat
•  Met aandacht en in samenspraak
•  Sociaal betrokken
 
Alles	wat	wij	doen	begint	bij	de	wil	om,	in	samenspraak	met	onze	cliënten,	
de best mogelijke zorg te bieden. Daarbij staan wij voor mooie, maar grote 
uitdagingen.	Cliënten	willen	steeds	meer	zelf	de	regie.	De	complexiteit	van	
de zorg neemt toe. De zorgvraag verandert. En er is een groot tekort aan 
personeel. Dit betekent een andere en nieuwe manier van werken en tegelijk 
aandacht voor verdergaande digitalisering.  

In 2019 is er gewerkt aan het implementeren van het vastgestelde strategisch 
beleid met als belangrijkste doelstellingen:

•  Kennemerhart als dé logische keuze voor complexe zorg en behandeling
•  Kennemerhart als de beste ouderenzorgwerkgever in de regio
•  Een gezonde exploitatie voor Kennemerhart

De	financiële	situatie	van	Kennemerhart	is	sterk	verbeterd,	maar	het	blijft	
noodzakelijk hierop de focus te blijven richten. Daarnaast zullen wij het 
komende jaar de koers voortzetten waarbij wij samen met onze medewerkers 
en vrijwilligers de toekomstvisie op zorg verder zullen vormgeven. 
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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Geschiedenis 
Kennemerhart heeft een rijke historie. Het begin van de Haarlemse ouderenzorg 

ligt rond 1400, wanneer de stad in korte tijd een aantal ‘verplegingsinrichtingen 

voor ouden van dagen’ krijgt. Een daarvan is het Sint Jans Gasthuis, in 1390 

opgericht door de Haarlemse Sint Jansridder Dirc dye Roper, oftewel Dirk de 

Roeper. Die stelt hiervoor vier woningen ter beschikking in de buurt van de 

Janskerk en het Jansklooster.

Dirk de Roeper behoorde tot de orde van de Sint Jansheeren of Ridders van 

Sint Jan, die later zou opgaan in de protestants-christelijke Johanniter Orde. 

De Jansstraat en Ridderstraat zijn ernaar vernoemd. In 1316-1317 hadden de 

Jansheeren al een klooster met kerk aan de Jansstraat gesticht.

De eerste Sint Jans-gasthuizen waren overigens niet alleen voor ouderen 

bedoeld. Ze waren ook op reizigers, pelgrims, zieken en armen gericht. Als goed 

christen bedreef je naastenliefde door de zeven werken van barmhartigheid uit 

te voeren: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de 

vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en de 

doden begraven.

Toen aan het einde van de 16e eeuw de Reformatie over het land trok, gingen 

veel katholieke kerken, kloosters en andere voorzieningen in protestantse handen 

over. In 1603 krijgen de Hervormden de katholieke Sint Janskerk in bezit. Een 

groot deel van het bijbehorende klooster komt in handen van de gemeente. In 

1777 wordt het Sint Jans Gasthuis opgeheven, maar het gebouw komt in 1885 

in handen van de Diakonie van de Hervormde Gemeente, die er een nieuw 

Diakoniehuis gaat vestigen. Wanneer de Diakonie in 1971 een stichting in het 

leven roept voor het beheer van het verpleeghuis, krijgt dat verpleeghuis de naam 

Janskliniek.

De Janskerk en een deel van het bijbehorende klooster zijn nog steeds in gebruik. 

In de Janskerk is het Noord-Hollands Archief gehuisvest. De Commandeurszaal 

van het Noord-Hollands Archief en de Regentenkamers van de Janskliniek vormen 

samen De Janszalen.

Momenteel is Kennemerhart  overeenkomstig haar statuten actief in de 

ouderenzorg. Kennemerhart richt zich op ouderen in Zuid-Kennemerland met een 

zorgvraag. 

Kennemerhart  heeft twee losse stichtingen gelieerd aan de ouderenzorg 

stichting namelijk:

• Stichting onroerend goed beheer Kennemerhart

• Steunstichting cliënten Kennemerhart
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Uitgangspunten
In dit jaarverslag legt de Raad van Bestuur verantwoording af over de in 2019 

geleverde inspanningen en de bereikte resultaten. De beoogde prestaties en 

doelen zijn voorafgaand vastgesteld in de meerjarenstrategie, de kaderbrief van 

2019, de begroting en het kwaliteitsjaarplan van 2019. Het laatste betreft een 

samenvoeging van het jaarplan en het kwaliteitsplan, waarbij de kwaliteit van zorg 

leidend is. 

Strategische doelstellingen 
Begin 2018 zijn de strategische doelstellingen voor Kennemerhart  bepaald en 

vastgesteld voor de periode 2018 tot en met 2020. Kennemerhart heeft zich in dat 

kader ook in 2019 gecommitteerd aan de volgende doelstellingen:

• Wij zijn de logische keuze voor complexe zorg en behandeling

• Wij zijn de meest aantrekkelijke zorgwerkgever in de regio

• Wij hebben een gezonde exploitatie
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WIJ

WIJ

WIJ

onze visie

liefdevolle
zorg vanuit

ons hart

sociaal persoonlijk en 

met aandacht en 

persoonlijk en
op maat

kennen de cliënt
•

sluiten aan bij de
wensen van de cliënt

•
ondersteunen

zoveel als nodig
•

zoeken het
levensverhaal van

de cliënt
•

doen een appèl op de
persoonlijke kwaliteiten

van de cliënt

geven aandacht
•

gaan uit van dialoog
met de cliënt, naasten

en betrokkenen
•

werken samen met alle
disciplines om de cliënt
persoonsgerichte zorg

te bieden
•

werken samen met andere
partijen waar de cliënt een

relatie mee heeft

zijn ons bewust dat de
cliënt onderdeel uitmaakt

van de samenleving
•

staan midden in de
maatschappij en zetten
ons in voor verbinding

met de buurt
•

voelen ons
verantwoordelijk voor

goede zorg in onze regio
•

werken samen met
partners in de regio

met aandacht en
in samenspraak

sociaal
betrokken

Visie 
In het meerjarenbeleid 2018-2020 is eveneens de visie geformuleerd voor 

Kennemerhart:
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Organigram 

Kerngegevens
De dagelijkse leiding van Kennemerhart  is in handen van de Raad van Bestuur. 

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

Naast de Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur te maken met de 

medezeggenschapsgremia die mee adviseren en meedenken over het te voeren 

beleid. Deze medezeggenschapsgremia zijn te vinden in het organogram. De 

medezeggenschapsorganen van Kennemerhart zijn: de Centrale Cliëntenraad 

(CCR) en de Ondernemingsraad (OR). Daarnaast heeft Kennemerhart een 

Verpleegkundige Advies Raad (VAR). In 2019 is de VAR officieel opgericht en 

geïnstalleerd binnen Kennemerhart. In 2019 heeft de VAR hard gewerkt aan haar 

ontwikkeling waaronder het formuleren van de reglementen. Deze reglementen 

zijn in 2019 vastgesteld. Net als in 2019 zal in 2020 verder worden gewerkt 

aan de positionering van de VAR om zich te ontwikkelen als een volwaardig 

medezeggenschapsorgaan.

Daarnaast hebben locaties een lokale cliëntenraad die de lokale belangen 

behartigt. Deze zijn verbonden aan de locaties en derhalve niet opgenomen in 

het organogram. 

De organisatie beschikt over drie directeuren zorg en drie stafmanagers die 

onderdeel uitmaken van het management team van de organisatie.

Extramurale Zorg

Wijkverpleging

Dagbesteding

Huishoudelijke Hulp

Langdurige Zorg &
Wonen

Tien woonzorgcentraVakgroepen

Revalidatie afdelingen

Behandeling &
Revalidatie

Control

Registratie

Cliëntservice

Bedrijfsvoering

HR Adviseurs

Personeelsadministratie

HR Vastgoed, 
Facilitair en Inkoop

Wzd-arts Ondernemingsraad

Bestuursbureau Centrale	Cliëntenraad

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Verpleegkundige 
Advies Raad 
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Kernactiviteiten
Kennemerhart  biedt een breed scala aan zorg- en dienstverlening in de regio 

Zuid-Kennemerland. Bij Kennemerhart geven ongeveer 2.000 medewerkers en 

ruim 750 vrijwilligers zorg aan ruim 2.500 cliënten. Kennemerhart levert deze 

dienstverlening vanuit de volgende 10 locaties:

• A.G. Bodaan

• Anton Pieckhofje

• De Blinkert

• Huis in de Duinen

• Janskliniek 

• Meerleven

• De Molenburg

• Overspaarne

• De Rijp

• Schoterhof

In deze locaties wordt verblijf met zorg en behandeling geleverd door onder 

andere verpleegkundigen, verzorgenden, behandelaren, welzijns- en huishoudelijk 

medewerkers. De zorg wordt hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de WLZ, ZVW, 

WMO, VPT. Naast verblijf met zorg en behandeling levert Kennemerhart ook zorg 

thuis en in dagcentra en ontmoetingsgroepen in buurten en wijken. Kennemerhart 

beschikt in drie locaties over plaatsen voor geriatrische revalidatiezorg en 

eerstelijns verblijf.

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

behandeling, begeleiding en consultatie in samenwerking met de eerste lijn, 

vergoed door de 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, bijvoorbeeld een visuele of verstandelijke handicap, en 

cliënten met niet aangeboren hersenletsel. 

Werkgebied 
Kennemerhart is werkzaam in Zuid-Kennemerland. Zuid-Kennemerland omvat 

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

Zandvoort, Heemstede en Haarlemmerliede/Spaarnwoude.
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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. In 2019 waren onze samenwerkingspartners:

•  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 en zorgvastgoed organisaties zoals:

 •  Woonzorg Nederland, Ymere en Elan Wonen

•  Gemeenten 

 •  Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede en 

Zandvoort
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Kerngegevens

Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten 2018 2019

Aantal cliënten per 31-12-2019

Zorg en wonen  777 778

Geriatrische Revalidatiezorg 78 76

Zorg Thuis, Volledig Pakket Thuis (incl. onderaanneming) 63 64

Zorg Thuis, dagactiviteiten (incl. onderaanneming) 245 305

Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging 
en begeleiding (incl. onderaanneming) 350 302

Zorg Thuis, hulp bij het huishouden (inclusief onderaanneming) 1.045 1.147

Aantal cliënten B&B over heel 2019

Zorg Thuis, dienst Behandeling & Begeleiding 1.531 1.338

Productie over 2019

aantal dagen zorg en wonen  294.538 306.152

aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis (incl. onderaanneming) 22.862 22.494

aantal dagdelen begeleiding in groepsverband (incl. onderaanneming) 51.147 49.636

aantal uren Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding 
(incl. onderaanneming) 65.196 52.958

aantal uren Zorg Thuis, hulp bij het huishouden (incl. onderaanneming) 118.422 124.512
.
Medewerkers per 31-12-2019

aantal medewerkers in loondienst  1.838 1.932

aantal FTE medewerkers in loondienst (volgens contract) 1.149 1.188

aantal vrijwilligers 713 690

kosten ingehuurd personeel niet in loondienst € 5.847.905  € 4.471.715

Bedrijfsopbrengsten over 2019

totaal bedrijfsopbrengsten  € 87,7 mln € 96,0 mln

waarvan gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief omzet DBC’s) € 84,0 mln € 91,8 mln

waarvan niet gebudgetteerde zorgprestaties, subsidies en overige opbrengsten  € 3,7 mln € 4,1 mln
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Beleid, inspanningen, 
prestaties en hoofdpunten 
uit algemeen beleid
Meerjarenbeleid en projectportfolio
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. 

Conform voorgaande jaren werkt Kennemerhart met een projectportfolio om 

invulling te geven aan haar koers. Onderstaand een afbeelding van de projecten 

die zijn opgestart en voor een groot deel zijn afgerond in 2019. De grijze balk 

bevat enkel de regionale projecten met een grote impact. Naast deze twee 

regionale projecten, lopen er nog andere regionale projecten. 

Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsjaarverslag 2019 van Kennemerhart is voor 1 juli 2019 in 

overeenstemming met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg gepubliceerd op 

de eigen website. Het zorginstituut Nederland wordt geïnformeerd over deze 

publicatie. Onderstaand volgt een aantal onderwerpen dat terugkomt in het 

kwaliteitsjaarverslag van 2019. 

Projectportfolio Kennemerhart

1
Medewerkers optimaal

toerusten

1.  Implementatie Functiehuis

2.  Harmonisatie 
arbeidsvoorwaarden

3. Roosteren en plannen
 A. basisrooster implementatie
 B. Planbureau
 C. Flexpool

4.  In-, door- en uitstroom 
medewerkers

2
Kwaliteit goede zorg

5.  Harmonisatie 
Kwaliteitsthema’s

6.  Eenduidige werkwijze  
primaire zorg- en 
behandelproces, inclusief 
CARENzorgt

7.		Definitie	welzijn	en	opzet	van	
Kennemerhart-brede aanpak

8.  Bepalen doelgroepen en 
inrichten expert teams

3
Passende ondersteuning

9.  Dienstenpakket / 
prijsharmonsatie

4
Organisatie in Control

10.  Green Deal OV + 1 andere 
locatie

11. AVG

B.	In-,	door-	en	uitstroom	cliënten	regio	Zuid-Kennemerland

A. Opzet KEC - Kennemerland Expertise en Consultatieteam

Externe projecten in het kader van regionale aanpak kwaliteitskader
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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. In 2019 zijn alle organisatieonderdelen geaudit 

door Perspekt en voor de onderdelen wijkverpleging en dagbesteding is het 

gouden keurmerk behouden. Dit geldt ook voor acht locaties. De huishoudelijke 

ondersteuning heeft haar zilveren keurmerk behouden. Twee andere locaties, te 

weten de Bodaan en Huis in de Duinen, hadden in het najaar van 2019 hun eerste 

PREZO (pre-)audit. Locatie Bodaan heeft daarbij direct een gouden keurmerk 

behaald en locatie Huis in de Duinen heeft (zoals verwacht na een jaar van  

verhuizing naar een tijdelijke locatie) een aanvullende audit in 2020. 

Waardigheid en trots
Eind 2019 is bij locatie Anton Pieckhofje een scan uitgevoerd van Waardigheid 

en Trots op locatie. Door middel van een scan is er inzicht in de mate waarin de 

locatie voldoet aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Op 

basis van de ontwikkelpunten start in 2020 voor het Anton Pieckhofje Waardigheid 

en Trots op locatie.

IGJ: Bodaan
De IGJ heeft 25 juni 2018 een bezoek gebracht aan locatie Bodaan. Op 15 

oktober dat jaar ontving Kennemerhart het vastgestelde rapport van het 

inspectiebezoek. In het rapport concludeert de Inspectie dat de Bodaan aan acht 

van de getoetste 14 normen voldoet. Ook zegt de IGJ vertrouwen te hebben in 

de verbeterkracht bij de Bodaan. Kennemerhart heeft het resultaatverslag voor 15 

april 2019 verzonden naar de IGJ met positief resultaat tot gevolg. Locatie Bodaan 

voldoet aan de getoetste normen.

Afronding Harmonisatie kwaliteitsthema’s 
De afgelopen twee jaar hebben verschillende werkgroepen gewerkt aan de 

harmonisatie van kwaliteitsthema’s. In 2019 is er een Kennemerhart werkwijze 

vastgesteld en geharmoniseerd op de volgende kwaliteitsthema’s:

 • BOPZ (in de geest van de Wet Zorg en Dwang)

 • Algemene voorwaarden 

 • Omgaan met valrisico

 • Meldcode huiselijk geweld/ouderenmishandeling

 • Vermissing cliënt 

 • Decubitus- en wondzorg
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Klachten
In 2019 zijn 28 klachten ingediend bij de klachtenfunctionaris, waarvan meer dan 

de helft in de eerste vier maanden van het jaar. Ter vergelijking: in 2018 werden 48 

klachten ingediend. Daarbij was in 2018 sprake van een evenredige spreiding van 

de ingediende klachten over de maanden van het jaar. 

In 2019 werd één klacht ingediend via de landelijke geschillencommissie. De 

spreiding van de klachten over de verschillende locaties en diensten is evenredig. 

De drie voornaamste thema’s die klagers aan de orde stellen zijn: communicatie, 

kwaliteit van zorg en bejegening. Thema’s die herkenbaar zijn vanuit de 

voorgaande jaren. 

Er kan een positieve relatie bestaan met de ontwikkeling en implementatie 

van eenduidig methodisch werken met het zorgleefplan, waar het contact en 

samenspel met cliënt en zijn naasten verder ontwikkeld en geïntensiveerd wordt. 

Ook zijn er geleidelijk meer familieleden die meelezen in de rapportage via 

Carenzorgt.

Norovirus
Begin dit jaar is de organisatie geconfronteerd met uitbraken van het norovirus 

op meerdere locaties. Van andere zorginstellingen in de omgeving is vernomen 

dat zij eveneens uitgebreid geconfronteerd zijn met het norovirus. De uitbraken 

waren snel onder controle. De uitbraken zijn geëvalueerd. Op basis van deze 

evaluatie zijn een aantal procesverbeteringen doorgevoerd, is er een nieuw 

communicatieplan en een snelkaart ontwikkeld. 

Welzijn
Binnen Kennemerhart staat het welzijn van de cliënt centraal. Niet alleen iemands 

lichamelijke gezondheid is van invloed op welzijn maar ook het zinvol bezig 

kunnen zijn, het kunnen genieten van eten en drinken of de mogelijkheid tot 

sociale contacten, etc. Het begint allemaal bij het leren kennen van de cliënt. 

Om medewerkers te ondersteunen is er vanuit het Project Welzijn een toolbox 

ontwikkeld. In deze toolbox zijn hulpmiddelen te vinden die helpen bij het 

leren kennen van de cliënt. Daarnaast heeft de projectgroep in 2019 een eerste 

bijeenkomst voor alle welzijnsmedewerkers van Kennemerhart georganiseerd met 

als doel uitwisseling van kennis en ervaringen. 

De logische keuze voor zorg en behandeling 
(doelgroepen en expertise)
Kennemerhart is sterk in persoonsgerichte zorg en welzijn voor diverse 

doelgroepen. We zien ook dat er ruimte is voor verbetering. Steeds meer 

ouderen blijven langer thuis wonen. Op het moment dat zij naar een verpleeghuis 
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verhuizen, is er sprake van complexe problematiek. Dat vraagt om specifieke zorg 

en behandeling en om het versterken van multidisciplinair samenwerken. 

Deze ontwikkeling vraagt om verdere specialisatie van het hele team.  

Voor drie doelgroepen kiezen we voor multidisciplinaire specialisatie:  

 1. Dementie met onbegrepen gedrag 

 2. Hersenletsel (NAH, CVA) 

 3. Parkinson 

 

Voor elk van deze drie doelgroepen hebben we een kernteam dat zich richt op 

zorginhoudelijk beleidsontwikkeling rondom de drie specifieke doelgroepen. 

De drie kernteams worden aangestuurd door een directeur en een centrale 

stuurgroep (zie figuur hieronder).  

Stuurgroep
(Audrey,	Suus,	Helma,	Annemieke,	Charlotte,	Ineke,	Maryanne,	Marijke,	Charlotte,	art/verpleegkundige)

Directeur
Suus Brink
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Dementie met complex
probleemgedrag

Focus op:
• 1e lijn
• Dagbesteding: OV
• (GRZ)
• WLZ: OV

Focus op:
• 1e lijn: JK
• Dagbesteding: JK
• GRZ: JK
• WLZ: JK

Focus op ‘thuis’:
• 1e lijn
• Dagbesteding (mobiel)
• (GRZ)
• (WLZ)

Hersenletsel (NHA/CVA)

Andere Kennemerhart locaties/diensten haken waar mogelijk aan

Parkinson

Kernteam
Zorg, behandeling, kwaliteit, L&O, onderzoek

Kernteam
Zorg, behandeling, kwaliteit, L&O, onderzoek

Kernteam
Zorg, behandeling, kwaliteit, L&O, onderzoek

Directeur
Annemieke de Vries

Directeur
Helma Meeuwissen

Doelgroepen met extra expertise

Doelgroepen voor specialisatie:
1. Dementie met onbegrepen gedrag
2. Hersenletsel (NAH, CVA)
3. Parkinson

Deze keuze is gemaakt samen met medewerkers, 
op basis van het aantal (huidige en te verwachten) 
cliënten,	reeds	aanwezig	expertise	en	het	
ontwikkelperspectief voor de hele keten.

Kennemerhart is sterk in persoonsgerichte zorg en welzijn voor diverse doelgroepen. We zien ook dat 
er ruimte is voor verbetering. Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen; op het  moment dat zij 
naar	een	verpleeghuis	verhuizen,	is	sprake	van	complexe	problematiek.	Dat	vraagt	om	specifieke	zorg	
en behandeling, en om het versterken van multidisciplinair samenwerken. Deze ontwikkeling vraag om 
verdere specialisatie van het hele team. Kennemerhart wil daarmee het verschil kunnen maken voor de 
cliënt	en	medewerker.	Zo	groeien	we	naar	Topcare*.

Voor drie doelgroepen kiezen we daarom voor multidisciplinaire specialisatie. Specialisatie betekent dat:
•  we onze zorg en behandeling verbeteren door deelname aan wetenschappelijk en praktijkgericht 

onderzoek in samenwerking met universitair onderzoeksnetwerk, en implementatie op basis van 
onderzoek;

•  we expertteams samenstellen die zich richten op zorginhoudelijk beleidsontwikkeling rondom de drie 
specifieke	doelgroepen;

•  jij als professional bent nieuwsgierig, wil samenwerken en bent op zoek naar oplossingen en 
verbeteringen. Kennemerhart biedt optimale ondersteuning en geeft ruimte voor het ontwikkelen tot 
expert.

Voor deze en alle andere doelgroepen blijft de focus op persoonsgerichte zorg.

Wat gaan we doen?
•  Investeren in het specialiseren en 

ontwikkelen van expertise.
•  Starten met praktijkgericht onderzoek.
•  Inrichten onderzoekscommisie 

Kennemerhart.
•	 	Definiëren	hoe	de	expertteams	eruit	zien	

(doel van het expertteam bepalen en 
inrichten expertteam).

•  Kiezen van de locaties passend bij 
de doelgroepen (conform strategisch 
vastgoedplan).

• Communicatieplan opstellen.

Voor vragen kun je terecht bij je teamleider.

*Wat is TOPCARE?

Topcare	is	een	kwaliteitslabel	wat	wordt	toegekend	als	een	organisatie	voor	een	specifieke	doelgroep	kan	
aantonen	daar	onderscheidende	expertise	voor	te	hebben	opgebouwd.	Het	doel	hiervan	is	altijd	om	de	cliënt	en	
zijn naasten optimale specialistische behandeling en zorg in de gehele keten te bieden. Dit gebeurt op een continu 
lerende wijze waarbij onderzoek en kenns delen aantoonbaar moet worden ingezet. Als de de pijlers van het 
kwaliteitslabel Topcare wordt gebouwd zal een organisatie langzaam maar zeker haar expertise vergroten. 
De	cliënt	is	hierbij	altijd	betrokken	om	zodoende	op	maat	en	persoonsgerichte	zorg	en	behandeling	te	bieden.

Het Topcare model hanteren we voor de drie doelgroepen.
Bij de doelgroep dementie met onbegrepen gedrag gaan we een stap verder en willen we het Topcare 
kwaliteitslabel behalen. Een eerste aanzet om onderzoek onderdeel te laten worden van de dagelijkse zorg is 
door Kennemerhart reeds gedaan door deelname aan het Universitair Netwerk Ouderen en het opzetten van een 
Academische Werkplaats Dementie in samenwerking met Hoogleraar Rose-Marie Droes.

♥ ✔ ✔ ✔ ✔Topcare: Onderzoek + Kennis delen + Samenwerking beter zorg en behandeling
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Investeringen
Kennemerhart heeft in 2019 op verschillende fronten investeringen gedaan in 

de organisatie. Zowel op gebied van kwaliteit van zorg als investeringen in de 

randvoorwaarden. De investeringen in de randvoorwaarden hebben in 2019 

voornamelijk betrekking op het realiseren van de tijdelijke huisvesting Huis in de 

Duinen, de renovatie van het Molenhofje (locatie Molenburg) en het realiseren van 

negen extra cliëntkamers in locatie Overspaarne. Al deze projecten waren reeds 

in 2018 gestart maar zijn afgerond in 2019. Het zijn financiële investeringen die 

belangrijk zijn maar geen investeringen die wezenlijke gevolgen hebben voor de 

vermogens- en liquiditeitspositie van Kennemerhart.  

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

vastgoedplan. De visie op vastgoed sluit aan bij het strategisch beleid en 

specifiek de zorgvisie.

De locaties van Kennemerhart zijn deels in eigendom en deels gehuurd van 

woningbouwverenigingen. De locaties zijn lang niet altijd meer (op termijn) 

passend bij de complexe zorgvraag en de mate van zorg die geleverd dient te 

worden. Het huidige vastgoed is in 2019 geïnventariseerd, beoordeeld middels 

een gebouw CV en er is een contextanalyse uitgevoerd. Tevens is er een visie 

op gebied van vastgoed ontwikkeld en vastgesteld. In 2020 wordt het gebouw 

CV en de visie gebruikt om per locatie verder zicht te krijgen op de eventuele 

vastgoedontwikkelingen die dienen plaats te vinden. 

Vastgoed: Huis in de Duinen
In 2018 heeft Kennemerhart met Woonzorg Nederland 

een samenwerkingsovereenkomst getekend voor 

vervangende nieuwbouw van Huis in de Duinen 

voor ongeveer honderd bewoners. In dat jaar is ook 

tijdelijke huisvesting geregeld voor bewoners van Huis 

in de Duinen op het naastgelegen terrein. Eind april 

2019 zijn de bewoners van Huis in de Duinen verhuisd 

naar de tijdelijke huisvesting. Op donderdag 18 april 

was de opening van de tijdelijke huisvesting waarbij 

betrokkenen en buurtbewoners waren uitgenodigd. 

In het kader van de nieuwbouw van Huis in de Duinen 

is er een boek gemaakt over Huis in de Duinen 

met markante bewoners van het huis. Het boek is 

gelanceerd op 6 juni in Museum Zandvoort.
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Vastgoed: Servicebureau
In 2019 is een nieuwe locatie gevonden voor het Servicebureau van Kennemerhart. 

Het oude Servicebureau voldoet qua omvang, inrichting en veiligheid niet meer. 

Met de verhuizing heeft het Servicebureau gekozen voor een nieuw werkconcept 

“het nieuwe werken” conform open office. De inhuizing in het nieuwe 

Servicebureau vindt in de loop van 2020 plaats. Op een medewerkersbijeenkomst 

in november is de nieuwe naam onthuld van het servicekantoor: Kennemerhuis.   

Greendeal 
Locaties Janskliniek en Overspaarne hebben in 2019 een bronzen certificaat 

toegekend gekregen. Deze locaties voldoen aan de ruim honderd 

milieumaatregelen verdeeld over 18 thema’s van de Greendeal. In een mooie 

bijeenkomst is dit certificaat overhandigd.

Regionale ontwikkelingen  
Kennemerhart is betrokken bij verschillende regionale projecten. Onderstaand 

een selectie van de projecten met de belangrijkste ontwikkelingen:

CAHZEM

CAZHEM is het Centrale Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem en Meer. Het is 

een samenwerkingsverband van vier organisaties waaronder Kennemerhart. 

CAZHEM is er op gericht om de doorstroom vanuit de huisartsenpost en 

spoedeisende hulp te verbeteren voor kwetsbare ouderen die door een 

onverwachte gebeurtenis op de spoedpost in het ziekenhuis terecht komen. Het 

biedt inzicht in de beschikbare spoedbedden in aangesloten woonzorgcentra, 

verpleeghuizen of revalidatiecentra. Sinds 1 oktober 2018 werkt CAZHEM 24/7. 

De zorgverzekeraar bezocht ons begin februari omdat zij het model als een best-

practice beschouwen.

KEC

KEC staat voor Kennis en Expertise Centrum rondom probleemgedrag in de 

ouderenzorg en vond zijn aftrap tijdens een symposium over probleemgedrag in 

de ouderenzorg op 19 september 2019. Het doel van KEC is antwoord geven op 

de steeds complexere zorgvraag die door de zorgaanbieders ervaren wordt en 

om een gezamenlijke regionale aanpak en werkwijze tot stand te brengen. Zeven 

ouderenzorgorganisaties waaronder Kennemerhart bundelen binnen KEC hun 

krachten om de vraagstukken beter, sneller en efficiënter op te lossen.

Observatiebedden

Kwetsbare ouderen wonen steeds langer thuis waarbij het functioneren en 

gezondheid snel achteruit kan gaan. Samen met Sint Jacob en Zorgbalans is 
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Kennemerhart daarom het project observatiebedden gestart. De kwetsbare oudere 

wordt in korte tijd (max twee weken) gestructureerd geobserveerd zodat beoordeeld 

kan worden welke zorg en behandeling er nodig is. Vervolgens wordt deze zorg en 

behandeling ingezet, het liefst thuis, maar elders kan ook een optie zijn. 

Pilot respijtzorg

Kennemerhart stelt 365 dagen per jaar één bed beschikbaar ten behoeve van 

respijtzorg. De doelstelling is dat respijtzorg in Haarlem op een zichtbare en 

toegankelijke manier georganiseerd en beschikbaar is. Kennemerhart werkt hierin 

samen met Zorgbalans.

Buitenlandse vakkrachten

Samen met zorgorganisaties Sint Jacob, Zorggroep Reinalda en Viva! Zorggroep 

heeft Kennemerhart op 9 september 2019 een contract getekend met EMTG en 

Randstad om gediplomeerde Zuid-Europese verzorgenden en verpleegkundigen 

een baan aan te bieden in de zorg in de regio Kennemerland. Vanaf januari 2020 

starten 18 zorgprofessionals bij de deelnemende ouderenzorgorganisaties. Eerder 

volgden ze in het land van herkomst al een intensieve taalcursus en zijn ze BIG-

geregistreerd na een korte periode in Nederland. Ze krijgen tevens hulp met 

huisvesting. 

Innovatie en onderzoek
In 2019 is een onderzoeksmissie en de agenda voor de komende jaren opgesteld. 

Dit heeft tot doel om binnen Kennemerhart onderzoek uit te voeren gerelateerd 

aan de missie en visie van Kennemerhart. De voormalige UNO-commissie (per 
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2019 de wetenschapscommissie) is uitgebreid waardoor de leden van de VAR en 

afdeling Kwaliteit beter zijn aangesloten en direct de vertaling naar de praktijk 

kunnen borgen. 

In 2019 is binnen het UNO-VUmc de overstap gemaakt van themagroep 

‘goede organisatie van zorg’ naar ‘hersenaandoeningen’. Themagroep 

‘Hersenaandoeningen’ sluit beter aan bij de ambities van Kennemerhart en 

past binnen de specialisatie naar specifieke doelgroepen. In samenwerking 

met prof. Dr. Erik Scherder is de basis gelegd voor een promotie-onderzoek 

bij Kennemerhart. Het promotie-onderzoek start in 2020. In 2019 is ook 

samenwerking tot stand gebracht met de Hogeschool Leiden. Deze 

samenwerking heeft tot doel om studenten Verpleegkunde en Fysiotherapie 

praktijkgericht onderzoek te laten doen binnen Kennemerhart. 

Naast het feit dat Kennemerhart is betrokken bij het ouderennetwerk UNO-

VUmc zijn wij ook lid van de academische werkplaats onder leiding van prof. dr. 

Rosemarie Dröes.

Geestelijke verzorging
In 2019 heeft de geestelijke verzorging haar diensten uitgebreid naar de eerste lijn.

Vanuit het kwaliteitsbudget is de formatie van het team geestelijk verzorgers 

uitgebreid. De extra uren worden ingezet om medewerkers te ondersteunen bij 

morele en zingevingsvragen van cliënten. Het team is gestart met het ZIN-atelier. 

Van daaruit kunnen medewerkers getraind en begeleid worden. In 2019 zijn er een 

aantal morele beraden gehouden. 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. 

In 2019 is er conform beleid, verder ingespeeld op veranderende behoeften 

van cliënten. Er zijn meer gespreksgroepen ontstaan en er zijn kleinschalige 

groepsbijeenkomsten gehouden. Er is samenwerking ontstaan tussen de andere 

disciplines zoals: de kunstzinnig therapeut, muziektherapeut, maatschappelijk 

werk, psycholoog.  

De geestelijk verzorgers verkennen de rol die zij kunnen spelen bij het 

versterken van bewoners op het gebied van zingeving, maar ook van (vrijwillige) 

medewerkers, en verwanten.  

Kerkdiensten en Algemeen levensbeschouwelijke bijeenkomsten zoals Samenzijn- 

en Bezinningsbijeenkomsten, worden op iedere locatie aangeboden. 
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Spiegelbijeenkomst
Kennemerhart past diverse instrumenten toe om cliënttevredenheid in beeld te 

brengen en om ervan te leren. Eén van de instrumenten is het spiegelgesprek. 

Het spiegelgesprek geeft ons inzicht in de manier waarop cliënten en 

mantelzorgers de zorg- en dienstverlening ervaren. Het draagt tevens bij aan de 

cliëntgerichtheid van de medewerkers en de organisatie. De resultaten uit een 

spiegelgesprek zijn een stimulans voor concrete verbeteringen.

Werkwijze van een spiegelgesprek

In een spiegelgesprek zijn cliënten en mantelzorgers aan het woord en zijn de 

zorgverleners en behandelaren de toehoorders. De doelstelling is het geven 

van feedback en het verkrijgen van inzicht over een bepaald onderwerp. Het 

onderwerp wordt van tevoren vastgelegd en moet goed afgebakend zijn. 

Maximaal tien cliënten en/of mantelzorgers delen tijdens het gesprek hun 

ervaringen over het onderwerp. Een interviewer leidt het gesprek. De 

zorgverleners en behandelaren zitten of in een tweede kring om de cliënten/

mantelzorgers heen of achter in de zaal. Zij mogen alleen luisteren. Op deze 

manier krijgen zij een spiegel voorgehouden die hen inzichten oplevert over de 

waarneming door cliënten en over mogelijke verbeterpunten. Na afloop kunnen 

zowel de zorgmedewerkers als de leden van de gespreksgroep vragen stellen. 

Een discussie moet echter worden vermeden.  

Spiegelgesprek in 2019

Op 20 mei 2019 vond het eerste spiegelgesprek plaats in locatie De Rijp. Er 

was een grote opkomst. Aan het gesprek namen 11 bewoners en 4 familieleden 

deel. Er zijn veel verschillende onderwerpen naar voren gekomen. Dat waren 

soms andere dingen dan vooraf in de voorbereiding was bedacht. Er werd goed 

doorgevraagd door de gespreksleider en de deelnemers reageerden op elkaar. 

Uit de sterkte/zwakte-analyse die is gemaakt na de spiegelbijeenkomst kwamen 

16 positieve punten en 21 concrete verbeterpunten. De Rijp heeft deze punten 

omgezet naar verbeteracties. 

Op basis van de positieve ervaring met het instrument is onze intentie om het 

spiegelgesprek te herhalen en ook voor andere locaties en de dagbesteding te 

organiseren.

Datalekken
Een van de projecten uit 2018 die in 2019 doorloopt betreft veiligheid van 

privacygevoelige informatie. Onderdeel van dit project is onder andere een 

bewustwordingscampagne voor medewerkers en het regelen van de technische 

maatregelen zoals autorisaties, two way factor authenticatie, logging en controles, 

maar ook het actiever sturen en controleren van afspraken vanuit de afgesloten 
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verwerkersovereenkomsten. Toegenomen bewustwording heeft geleid tot 

meer vragen en tot meer meldingen van incidenten. Uit al deze gevallen bleek 

het in geen van de gevallen te gaan om een daadwerkelijk datalek. In 2019 zijn 

geen meldingen gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op basis van alle 

meldingen wordt beoordeeld of en waar verbeteringen doorgevoerd dienen te 

worden. In 2019 hebben zich 22 beveiligingsincidenten voor gedaan, geen van 

deze incidenten hebben geleid tot misbruik van persoonsgegevens.

Risico’s en onzekerheden
Kennemerhart heeft te maken met een aantal onzekerheden. De belangrijkste 

risico’s en onzekerheden die Kennemerhart voor zichzelf ziet, zowel de afgelopen 

jaren als de komende jaren zijn:

 1.  Krapte op de arbeidsmarkt (zie kopje beste werkgever voor meer 

informatie)

 2.  Verzuimpercentage en inzet van PNIL (zie kopje duurzame inzetbaarheid  

voor meer informatie)

 3.  Negatieve exploitatie als gevolg van de fusie (zie hoofdstuk exploitatie 

voor meer informatie)

De risico’s en maatregelen worden verder besproken in de desbetreffende 

hoofdstukken en paragrafen. 
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Beste werkgever 
(medewerkersbeleid)
Instroom (vinden)
Gekwalificeerd personeel. In de zorg hebben wij het over Helpende niveau 2, 

Verzorgenden niveau 3, en een aantal hoger opgeleide functies (bijvoorbeeld 

artsen, verpleegkundigen). In de ondersteunende functies hebben we moeite 

deskundige nieuwe collega’s te vinden op vele gebieden. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan functies op het gebied van IT en inkoop. 

Arbeidsmarktcommunicatie 
De ambitie van Kennemerhart is en blijft om de meest aantrekkelijke 

zorgwerkgever in de regio te worden en te zijn. Behoud van huidige medewerkers, 

het creëren van meer naamsbekendheid 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. In 2019 hebben we onze campagnes ‘Kennemerhartjeouderen’ 

en ‘Vakantiekrachten’ doorontwikkeld en gestructureerd ingezet voor de 

doelgroepen zorgpersoneel, vakantiekrachten en zij-instromers. De campagnes 

zijn opvallend en onderscheidend en zijn online en offline uitgezet, via 

search, display, social, YouTube, jobboards, vlogs, events, huis-aan-huis en 

dagbladen. Een nieuw initiatief is de werving van buitenlandse vakkrachten. 

In nauwe samenwerking met drie ouderenzorgorganisaties uit de regio (Viva!, 

Zorggroep Reinalda, Sint Jacob) en met een regionale projectleider is een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met Randstad en EMTG. In het najaar van 

2019 zijn 18 Spaanse vakkrachten (verpleegkundigen en verzorgenden niveau 3) 

geselecteerd en gestart met hun Nederlandse taaltraining in Spanje. Deze nieuwe 

collega’s starten in de eerste helft van 2020 in hun nieuwe functie in Nederland en 

zullen werken in de regio Kennemerland. 

Doorstroom (binden en boeien)
Binden en boeien gebeurt op meerdere terreinen binnen Kennemerhart. Ons 

beleid is gericht op het behoud van medewerkers. Relevant hierbij is welke 

factoren invloed hebben op het behoud. In de kern zijn dat alle elementen die 

bijdragen aan het instroom-, doorstroom- en uitstroombeleid en de uitvoering 

hiervan. Dit betekent concreet dat verbetering in al deze processen nodig is 

om het uiteindelijke doel van een succesvolle organisatie en de beste (zorg)

werkgever in de regio te realiseren. In dit kader is het interessant om stil te staan 
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bij een betrokken medewerker en een verbonden medewerker. Bij betrokken 

medewerkers staat veelal de eigen ontwikkeling centraal en een verbonden 

medewerker committeert zich aan de organisatie. Het eerste is ons korte termijn 

doel en het tweede onze stip op de horizon. Hierna volgt een samenvatting van 

het gevoerde beleid met de belangrijkste resultaten: 

• Planningsprocessen en basisrooster
Kennemerhart vindt het belangrijk dat de zorgvraag van de cliënt centraal staat. 

Om dit te bereiken en tevens te zorgen voor meer structuur en voorspelbaarheid 

in het rooster, voor de medewerker, maar ook voor de cliënt heeft Kennemerhart 

een basisroostermethodiek opgesteld. 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 en herkenbaarheid en voorspelbaarheid in medewerker voor 

cliënten. 

• Leren en ontwikkelen 
In 2019 is een eerste aanzet gegeven tot het nieuwe meerjarenbeleid voor Leren 

en Ontwikkelen. Het hoofddoel van Leren en Ontwikkelen bij Kennemerhart is het 

creëren van een lerende organisatie en daardoor medewerkers te behouden en 

goed toe rusten en in te spelen op veranderingen die noodzakelijk zijn om aan de 

complexe zorgvraag te voldoen. Leren en Ontwikkelen richt zich onder andere op 

initieel beroepsopleiden. Binnen de beroepsopleidingen worden verschillende 

soorten trajecten aangeboden voor starters, zij-instromers en anderstalige 

statushouders. De meest voorkomende opleidingen zijn Zorghulp, Helpende en 

Verzorgende IG. 

• Leiderschapsontwikkeling
We willen een aantrekkelijke werkgever zijn door te investeren in de ontwikkeling 

van onze leidinggevenden middels een leiderschapsprogramma, intervisie, 

inhoudelijke modules en kwartaalbijeenkomsten.

• Efficiënte HR werkprocessen (Employee Journey)
In 2019 is belangrijke voortgang geboekt op dit gebied. Het indiensttredings- 

en mutatieproces is sterk vereenvoudigd waarbij de doorlooptijd om mutaties 

te verwerken is gehalveerd. Daarnaast zijn alle voorbereidende werkzaamheden 

uitgevoerd om van een sterk verouderd en niet meer onderhouden systeem per 

januari 2020 over te gaan naar de meest recente versie van ons HR-systeem. Het 

verminderen van de administratieve last voor de leidinggevenden is hierbij een 
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belangrijk aandachtspunt. De komende jaren zullen we de werkprocessen blijven 

verbeteren/vereenvoudigen en vernieuwen.

 

• Duurzame inzetbaarheid 
Terugbrengen van verzuim en aandacht voor duurzame inzetbaarheid verloopt 

grotendeels conform plan. 

Het verzuim ziet er als volgt uit:

Kennemerhart werkt aan een doorlopend programma om het verzuim in de gaten 

te houden. Daarnaast heeft duurzame inzetbaarheid de aandacht: 

 • Vanuit wettelijke verplichtingen zoals RI&E’s, 

 •  Het programma om teams sterker te maken en gericht op initiatieven 

rondom gezondheid en plezier in je werk zoals: teamuitjes, budget voor 

vitaliteit en werkplezier. 

Een aantal locaties heeft extra aandacht nodig. Daarbij is samenwerking en 

een goede rolinvulling door alle betrokkenen de belangrijkste interventie. Van 

essentieel belang bij dit onderwerp is aandacht voor vitaliteit en werkplezier van 

onze medewerkers zelf, maar ook in relatie tot onze cliënten. Voor medewerkers 

is het werken met de cliënten en de onderlinge band met de collega’s het 

belangrijkste. Het is belangrijk hier oog voor te hebben en onze kernwaarden 

‘persoonlijk en op maat’, ‘met aandacht en in samenspraak’ en ‘sociaal betrokken’ 

ondersteunen dit ook.

• Veiligheid/BHV
Onderdeel van veilig werken is een adequaat en goedlopende BHV-organisatie. 

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. 

• Aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden 
Wij onderscheiden ons onder andere door onze kerst- en pinksteruitkering, 

aanbrengbonussen, werkkostenregeling, BHV-vergoeding, investeren in 

ontwikkelingsmogelijkheden en duurzaam vervoersbeleid. 

Verzuim Kennemerhart 2019 Verzuim Branche 2019 Verzuim Kennemerhart 2018 Verzuim branche 2018

6,29% 6,92% * 7,1% 7,19%

*verzuim volgens Vernetviewer
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• Inspiratie en dialoog
Het organiseren van inspiratiebijeenkomsten, het uitnodigen van gastsprekers, 

het organiseren van dialoogbijeenkomsten met zorgdirecteuren en Raad van 

Bestuur, het faciliteren van voorstellingen zoals ‘Dag Mama’ is een greep uit 

de initiatieven die Kennemerhart heeft ontplooid. Hier is in 2019 een start mee 

gemaakt en dit zal in 2020 voortgezet worden. 

 

Fusietrajecten
Doordat Kennemerhart een fusieorganisatie is, was het noodzakelijk om zowel 

het functiehuis als de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en alle 

HR regelingen te harmoniseren. Het nieuwe functiehuis en de primaire- en 

secundaire arbeidsvoorwaarden zijn per 1 september 2019 geharmoniseerd. De 

voorbereidingen voor de harmonisatie van alle (honderden) HR-regelingen en 

documenten zijn in 2019 afgerond. De besluitvorming en implementatie vinden 

plaats in 2020. 

Pitchdag 
12 december heeft een 

inspiratiedag plaatsgevonden 

voor leidinggevenden en 

medewerkers van Kennemerhart 

op de (toekomstige) nieuwe 

locatie van het Servicebureau 

van Kennemerhart. Medewerkers 

hebben pitches gegeven over 

projecten en activiteiten, tevens 

was er een informatiemarkt. Ook de ondernemingsraad, de clientenraad en de 

Raad van Toezicht waren aanwezig op deze geslaagde middag.

Vertrouwenspersonen 
In 2019 zijn drie nieuwe interne medewerkersvertrouwenspersonen benoemd. 

Medewerkers kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht voor bijvoorbeeld 

ongewenste omgangsvormen. Dit zijn zaken in de omgang, communicatie en 

wijze van leidinggeven of samenwerken, die de medewerker hebben gekwetst 

waardoor de medewerker zich niet (meer) veilig en prettig voelt op het werk. Het 

kan ook gaan om discriminatie, intimidatie, agressie, geweld of ander ongewenst 

gedrag zoals pesten. De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal en daarna 

wordt er gezamenlijk gekeken waar de behoefte ligt ten aanzien van begeleiding, 

advies, ondersteuning of bemiddeling. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. 
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Vrijwilligers 
Vrijwilligers worden door Kennemerhart gezien als toegevoegde waarde op het 

welzijn van de cliënten.

Kennemerhart  heeft ongeveer 750 vrijwilligers die zich inzetten ten behoeve van 

de cliënten van Kennemerhart. Eind 2019 heeft een tevredenheidsonderzoek 

plaatsgevonden bij de vrijwilligers. De respons wisselt per locatie maar bijna 30% 

van de vrijwilligers heeft de vragenlijst volledig ingevuld. De vrijwilligers geven 

aan dat de belangrijkste redenen om vrijwilligerswerk te doen zijn:

 1. Betekenisvolle tijdsbesteding,

 2. Maatschappelijke betrokkenheid. 

95% van de vrijwilligers die heeft gereageerd geeft aan het vrijwilligerswerk bij 

Kennemerhart met plezier te doen; het geeft voldoening. Tevens voelt deze 95% 

zich gewaardeerd. Het rapportcijfers over het vrijwilligerswerk is iets waar wij 

trots op zijn en dat is een 8.1. Komend jaar zal er nieuw vrijwilligersbeleid worden 

gemaakt, zodat wij van onze 8 een 9 kunnen maken. Er zal onder andere aandacht 

zijn voor scholing van de vrijwilligers, het aantrekken van nieuwe type vrijwilligers 

waaronder jongeren en een goede synergie tussen vrijwilligers, naasten, 

medewerkers in het kader van welzijn voor cliënten.
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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, zowel op de korte als lange termijn. Zij 

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

risicobeheersing, continuïteit en het volgen van besluitvormingsprocessen. 

De Raad van Bestuur heeft haar werkzaamheden in overeenstemming met de 

Governancecode 2017 ingericht. De samenwerking tussen de bestuurders en 

de Raad van Toezicht is vastgelegd in een bestuursreglement en huishoudelijk 

reglement. 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 functioneren van de 

Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur voert maandelijks overleg met de OR en met de CCR 

over het beleid van de organisatie. Afgelopen jaar is een start gemaakt met 

overleggen met de in dit jaar opgerichte VAR. In 2020 zal hier verder invulling en 

verdieping aan worden gegeven. 

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het zoeken naar een wijze van 

samenwerking met de CCR in het continueren van medezeggenschap. De 

medezeggenschap vanuit de cliënten heeft tot april 2019 plaatsgevonden via 

een denktank. De denktank bestond uit een afvaardiging van leden van lokale 

cliëntenraden. Samen met een onafhankelijk voorzitter en in samenwerking 

met de Raad van Bestuur zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze 

afspraken zijn vastgelegd in een “amendement”.  Per mei is er een nieuwe CCR 

actief die de medezeggenschap uitoefent, per augustus heeft de CCR een nieuwe 

onafhankelijk voorzitter. 

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. Daarnaast zijn de vergoedingen 

van de bestuurders in overeenstemming met de WNT-richtlijnen. 
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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.

Samenstelling raad van bestuur: 

In 2019 is er een nieuw reglement vastgesteld voor de Raad van Bestuur en is 

tevens de portefeuilleverdeling vastgelegd. 

Meedenken
Organisatiebeleid wordt besproken in het managementteam, met de 

cliëntenraad, de OR, de Raad van Toezicht en met in opbouwende frequentie 

de VAR. De resultaten van gevoerd beleid worden gerapporteerd in 

kwartaalrapportages en worden besproken met cliëntenraden, OR en Raad van 

Toezicht. Deze kwartaalrapportages worden gebruikt bij de kwartaalgesprekken 

met de directeuren en managers, zodat er gestuurd en bijgestuurd kan worden. 

Tijdens de zomerperiode hebben het management, Raad van Bestuur en de 

medewerkers van het Servicebureau meegewerkt op locaties om de werkdruk op 

de locaties te verminderen en contact te hebben met cliënten en medewerkers.

Naam Nevenfunctie(s)

Mw. A.M. van Schaik-Timmermans 
(lid Raad van Bestuur) 
sinds 1 juli 2016

dhr. K.L. Stoter 
(voorzitter Raad van Bestuur)
sinds 1 december 2017

Lid expertgroep module Beleidspsychiatrie van de NVvP; 
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/Innoforte, Arnhem; 
Lid Raad van Toezicht Careander, Hardewijk; 
Lid Raad van Commissarissen IW4, Veenendaal
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 Raad van Toezicht 
De raad van toezicht is werkgever van de Raad van Bestuur en tevens 

sparringpartner. De Raad van Toezicht ziet conform statuten en reglementen toe 

op onder andere bestuur en besturing van Kennemerhart. De Raad van Toezicht 

houdt zich daarbij aan de Governancecode 2017. 

In 2019 is door de Raad van Toezicht een aanvang gemaakt om de visie op 

toezicht te herzien. Deze visie zal komend jaar verder worden vormgegeven. 

Belangrijkste uitgangspunten van de visie zijn wederzijdse openheid, onderlinge 

verbinding en een positief kritische instelling.

De Raad van Toezicht heeft in 2019 te maken gehad met een aantal wisselingen 

in de samenstelling. Zo zijn mw. Koops-Ouwerkerk, dhr. Rooijers en mw. Leenaars 

afgetreden. De heren de Jong en Winkler zijn in januari 2019 toegetreden tot de 

Raad van Toezicht, gevolgd door mw. Heeremans en mw. Botman in november 

2019.

De Raad van Bestuur legde in 2019 verantwoording af aan de Raad van Toezicht 

en in 2019 nam 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 decharge op jaarverslag en jaarrekening. 

In 2019 zijn de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zeven keer bijeengekomen 

om verschillende onderwerpen met elkaar te bespreken. Onderwerpen ter 

bespreking waren: Huis in de Duinen, vastgoed, de begroting, jaarrekening en 

het jaarverslag. Daarnaast zijn er door medewerkers van Kennemerhart meerdere 

inhoudelijke presentaties gegeven. Bijvoorbeeld over leren en ontwikkelen, 

doelgroepen en kernteams. De raad van toezicht heeft in 2019 gekozen voor een 

nieuwe accountant. Per eind 2019 vult BDO de accountantsrol in.  

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

dat is opgesteld en vastgesteld in 2019. De vergoedingen van de leden van de 

Raad van Toezicht zijn in overeenstemming met de WNT en de richtlijnen van de 

NVTZ voorgelegd in december 2019 en worden in de eerste vergadering van 2020 

vastgesteld. De bedragen staan vermeld in de jaarrekening. De vergoedingen 

worden volledig uitgekeerd als honorarium en er wordt geen onkostenvergoeding 

uitgekeerd. 
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Naam Functie in Nevenfunctie(s)
 toezichthoudend
 orgaan

Mw. Mr. S.J. Koops-Ouwerkerk
Directeur Alliantie Regionale TopZorg 
Gelderse ziekenhuizen tot september 
2019.
Bestuurder Stichting Bardo, 
instelling voor palliatieve zorg 
Hoofddorp per 1 september 2019
Eerste zittingstermijn 2012- 2016
Tweede zittingstermijn 2016- 2020

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

Dhr. Drs. R.J.J. van Soelen
Eigenaar InspirAktie B.V.
Eerste zittingstermijn 2015-2019
Tweede zittingstermijn 2019-2023

Dhrs. Drs. A.W. van Raalte
Eerste zittingstermijn 2019-2023

Dhrs. Drs. T. Winkler
Eigenaar Twinkler Consultancy
Eerste zittingstermijn 2019-2023

Dhr. Dr. M.W. de Jong
Lid Raad van Bestuur Alrijne Zorggroep 
te Leiden
Eerste zittingstermijn 2019-2023

Mw. Drs. M.J.C. Heeremans
Voormalig burgemeester Heemstede, 
toezichthouder, adviseur op gebied van 
bestuur en organisatie
Eerste zittingstermijn 2019-2023

Mw. K.M. Botman, Msc, MBA
Manager Finance Transformation & 
Business Management ABN AMRO 
Bank N.V.
Eerste zittingstermijn 2019-2023

Mw. Ing. J.L. Leenaars, MBA
Directeur bedrijfsvoering GGZ Noord 
Holland Noord tot juli 2019
Bestuurder Dijklander Ziekenhuis per 
1 juli 2019
Eerste zittingstermijn 2015-2019
Afgetreden per september 2019

Voorzitter 
Raad van Toezicht
Voorzitter 
remuneratie commissie

Lid Raad van Toezicht
Voorzitter 
financiële commissie
Lid remuneratie 
commissie

Vice voorzitter 
Raad van Toezicht
Benoemd op 
voordracht van de CCR
Voorzitter commissie 
kwaliteit en veiligheid

Lid Raad van Toezicht
Lid commissie kwaliteit en 
veiligheid

Lid Raad van Toezicht
Lid commissie kwaliteit en 
veiligheid
Lid remuneratie 
commissie
Benoemd op voordracht 
van de OR

Lid Raad van Toezicht per 
januari 2019
Voorzitter financiële 
commissie
Benoemd op voordracht 
van de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente

Per november 2019 
toegetreden tot de Raad 
van Toezicht
Voorzitter Raad van 
Toezicht per 1 januari 2020
Voorzitter remuneratie 
commissie per 1 januari 
2020

Lid Raad van Toezicht, per 
november 2019
Lid financiële commissie

Lid financiële 
commissie

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

Lid adviescommisie ondergeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren 
(Ministerie van Justitie en Veiligheid);
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.

Lid bestuur STAK aandeelhouders Simon Lévelt koffie-thee bedrijf en 
franchise organisatie;
Lid externe bezwarencommissie bij Arbo Unie.

Lid zorgbrede innovatie - adviescommissie governance code;
Lid Raad van Toezicht, Aafje thuiszorg, juizen en zorghotels, Rotterdam;
Lid Raad van Commissarissen, Sleutelnet BV, Leiden.

Lid adviescommissie geweldsaanwending Politie-eenheid Noord Holland;
Rijksafgevaardige in het bestuur van het Noord Hollands Archief;
Voorzitter bestuur Waterrecreatie Nederland;
Lid Raad van Toezicht OVO (Openbaar Voorgezet Onderwijs Zaanstad);
Lid Raad van Commissarissen Werksel, Delft;
Voorzitter Raad van Toezicht Het Balletorkest;
Voorzitter Raad van Toezicht Probiblio.

Voorzitter Stichting Steunfonds Cliënten Kennemerhart (per december 
2019).

Voorziter 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.

Samenstelling Raad van Toezicht  2019:
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De Raad van Toezicht is in 2019 op werkbezoek geweest bij een team 

wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning, dagbestedingscentrum, revalidatie-

afdeling en een aantal locaties. Het programma van het werkbezoek was gericht 

op persoonsgerichte zorg, omgaan met onbegrepen gedrag en optimale 

samenwerking.

De financiële commissie
De financiële commissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht van 

Kennemerhart. De commissie bevordert een goede informatievoorziening aan de 

Raad van Toezicht en ondersteunt en adviseert deze bij onafhankelijke uitoefening 

van het toezicht op financiële aangelegenheden, de financiële verantwoording, 

vastgoedbeleid van de stichting, ict-beleid en risicomanagement van de stichting. 

In 2019 is de financiële commissie van Raad van Toezicht vijf keer bijeengekomen 

om verschillende onderwerpen te bespreken. Onderwerpen ter bespreking waren 

Huis in Duinen, managementrapportage Kennemerhart, rapportages van de 

accountant, brandveiligheid, begroting, jaarplan, jaarrekening en jaarverslag.

Dhr. de Jong en mw. Botman zijn in 2019 toegetreden tot de financiële commissie. 

Dhr. Rooijers en mw. Leenaars hebben per september 2019 afscheid genomen van 

de financiële commissie en de Raad van Toezicht. Voor dhr. Rooijers is de reden 

te vinden in het aflopen van de zittingstermijn. Mw. Leenaars is afgetreden omdat 

zij zich volledig wilde focussen op haar functie als bestuurder van het Dijklander 

ziekenhuis in Hoorn.

Commissie Kwaliteit en Veiligheid
De commissie kwaliteit en veiligheid en de Raad van Bestuur zijn in 2019 op 

basis van het kwaliteitsjaarplan de dialoog aangegaan over een aantal thema’s. 

In gesprekken met de directeur Zorg, directeur Behandeldienst, teamleider en 

kwaliteitsadviseur kwam een aantal thema’s uit het kwaliteitsjaarplan aan de orde 

zoals: 

 •  Hoe de organisatie aan de slag is met het kwaliteitskader, de monitoring 

en terugkoppeling (rapportage) daarop

 •  De implementatie van het leefcirkelsysteem in Huis in de Duinen

 •  Ontwikkeling van Leren & Ontwikkeling

 •  De specialisatie/expertiseontwikkeling op drie doelgroepen. 

Daarnaast wordt de commissie elk kwartaal geïnformeerd en betrokken bij het 

kwaliteitsjaarplan, het kwaliteitsjaarverslag, kwaliteitskwartaalrapportages en in 

2019 het resultaatverslag van een inspectiebezoek.

De commissie heeft een bezoek gebracht aan de Molenburg (het Molenhofje). 

De commissie is in 2019 vier keer bijeen gekomen. 
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Remuneratiecommissie 
De Remuneratiecommissie is in 2019 bijeen gekomen voor het voeren van de 

jaargesprekken met beide bestuurders. Daarin zijn de door de Raad van Bestuur 

behaalde doelstellingen in 2019 besproken en zijn de resultaatgebieden voor 

2020 vastgesteld. 

Contacten tussen medezeggenschapsorganen
Dhr. Winkler woont jaarlijks twee overlegvergaderingen bij van de OR met de 

Raad van Bestuur. Dhr. van Soelen woont jaarlijks een vergadering bij van de CCR 

met de Raad van Bestuur. Zowel dhr. van Soelen als dhr. Winkler hebben een 

collega toezichthouder meegenomen naar deze overlegvergadering.

De Raad van Toezicht ontvangt conform het informatieprotocol en de nieuw 

opgestelde reglementen de verslagen van verschillende overleggen. Zo ontvangt 

de Raad van Toezicht de verslagen van het overleg tussen Raad van Bestuur 

en de CCR, de Raad van Bestuur en de OR en de managementverslagen. De 

Raad van Toezicht ontvangt ook relevante kwaliteitsdocumenten, zoals het 

kwaliteitsjaarplan, rapporten van cliëntwaarderingsonderzoeken, audits of van 

eventuele bezoeken van de IGJ. 
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Centrale Cliëntenraad
Tot medio 2019 heeft cliëntmedezeggenschap plaatsgevonden met 

behulp van een denktank. Deze denktank bestond uit leden van lokale 

cliëntenraden. De denktank heeft met een tijdelijk onafhankelijk voorzitter in 

afstemming met de Raad van Bestuur een amendement opgesteld waarin de 

samenwerkingsafspraken zijn opgenomen. Per 12 juni 2019 is een nieuwe CCR 

geïnstalleerd tijdens een feestelijke lunch. Tevens is op dat moment afscheid 

genomen van de leden van de denktank. De Raad van Bestuur en de Raad van 

Toezicht waren hierbij aanwezig.

Het streven is de CCR uit te breiden met vertegenwoordiging vanuit de 

extramurale zorg en vanuit de locaties welke nu nog niet vertegenwoordigd zijn. 

Er is pr-materiaal ontwikkeld en verspreid om de lokale cliëntenraden en de CCR 

onder de aandacht te brengen. Met deze gedachte is bovendien op 24 juni een 

basiscursus Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ) georganiseerd, 

gegeven door het LOC, voor zowel de nieuwe leden van de CCR als diverse CR-

leden van de verschillende locaties. In het najaar is de landelijke bijeenkomst 

cliëntenraden bezocht ter oriëntatie op de nieuwe wetgeving omtrent WMCZ en 

de Wet Zorg en Dwang (WZD). 

De CCR heeft advies gegeven over het rookbeleid en over de begroting. 

Tevens heeft een afvaardiging van de CCR zitting genomen in twee 

benoemingsadviescommissies (BAC). Een BAC voor een nieuwe directeur Zorg en 

Wonen en een BAC voor twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

De ambtelijke ondersteuning van de CCR heeft in 2019 meerdere wisselingen 

gekend. Het streven is voor een langere periode vaste ondersteuning te realiseren 

voor de CCR. 

De CCR is vanaf juni 2019, acht keer samengekomen met de Raad van Bestuur en 

heeft acht keer intern overleg gevoerd.

Samenstelling van de CCR per juni 2019:
 • Mw. I. de Jonge (onafhankelijk voorzitter, vanaf augustus)

 • Mw. S. Timmermans 

 • Mw. C. Bergsma (tot en met augustus)

 • Mw. L. de Boer

 • Mw. I. Van Haastrecht

 • Dhr. H. de Boer

 • Dhr. H. van der Horst 

 • Dhr. J. Wilmink
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Ondernemingsraad 
In 2019 is de OR dertien keer bij elkaar gekomen voor een OR-vergadering. 

Daarnaast is de OR dertien keer bijeengekomen in een OR-vergadering met 

de Raad van Bestuur. Deze vergaderingen vinden om de week plaats in de 

vergaderruimte van het Servicebureau. Daarnaast vindt er aansluitend aan de 

OR-vergaderingen een agendaoverleg plaats tussen OR en Raad van Bestuur, 

waarin de agenda voor de OR-vergadering wordt vastgesteld. De agenda’s en 

verslagen van de vergaderingen worden gepubliceerd op intranet. Verder is er in 

het begin van het jaar een informeel overleg geweest tussen de OR en de Raad 

van Bestuur  – een artikel 24 WOR-overleg – over de algemene gang van zaken 

in de onderneming. Bij dit overleg waren twee leden van de Raad van Toezicht 

aanwezig. Daarnaast was de OR vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissies 

voor de benoeming van de vertrouwenspersonen en de nieuwe leden van de 

Raad van Toezicht. Ook was de OR vertegenwoordigd in de IBC-commissie.

De OR heeft in 2019 twee studiedagen gehad. Een belangrijk onderwerp van deze 

studiedagen was het verbeteren van de communicatie met de medewerkers. Om 

het contact met de achterban te verstevigen is de OR vanaf september dit jaar 

gestart met het OR-Loket. Iedere maand is er op een wisselende locatie binnen 

Kennemerhart een spreekuur van de OR. Alle medewerkers van de organisatie zijn 

uitgenodigd om naar dit spreekuur te komen om kennis te maken met de OR en 

te delen wat er bij hun leeft. Verder is er een flyer over de OR gemaakt, die elke 

nieuwe medewerker in het starterspakket ontvangt. Tevens is er een korte video, 

waarin de OR zich presenteert, op intranet geplaatst.

Advies- en instemmingsrecht:
Ten aanzien van diverse beleidsonderwerpen heeft de OR instemming 

respectievelijk advies gegeven. Zij heeft daarbij met nadruk gelet op de 

consequenties voor de medewerkers. Daarnaast heeft de OR gekeken naar de 

zorgvuldigheid en het tempo: is iedereen -tijdig- betrokken? 

De OR vindt het belangrijk dat nieuw beleid wordt geëvalueerd. Zo is dit jaar het 

basisrooster geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie en de suggesties 

van de OR is ervoor gekozen om de repeterende roosters te handhaven, maar 

daarnaast de 7,5% regeling per medewerker te laten vervallen. 
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Advies is gevraagd en gegeven over:
 • Planbureau

 • Nieuwe locatie Servicebureau

 • Instroom buitenlandse verpleegkundigen

 • Aanvulling Functiehuis

Instemming is gevraagd en gegeven over:
 • Vertrouwenspersoon

 • Klachtenregeling medewerkers

 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

 • Implementatieplan compensatie-uren

 • Bedrijfskleding

 • Employee journey

Samenstelling van de Ondernemingsraad :
Marieken Kumru (voorzitter)

Ron Zurhaar (vicevoorzitter)

Cora de Vreugd

Anneke Kok

Monique van Leuffen

Gerlinde Merse

Anke van Heurn

Petra Janssen

Ivo van Boxmeer

Ambtelijk secretaris:

Daniëlle Ferdinandusse 
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Gezonde exploitatie 
(Financieel beleid) 
Financiële ontwikkeling   
Kennemerhart heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 

1,2 miljoen. Gecorrigeerd voor incidentele posten kwamen we onder aan de 

streep afgerond uit op € 0,0 miljoen. Wij hebben daarmee het genormaliseerd 

resultaat ten opzichte van vorig jaar met € 2,4 miljoen kunnen verbeteren en ons 

overall resultaat met € 4,7 miljoen. Wij lopen hiermee goed op schema met onze 

doelstelling om Kennemerhart, na een aantal verlieslatende jaren, weer duurzaam 

gezond te maken. 

De bedrijfsopbrengst steeg met € 8,2 miljoen en kwam daarmee uit op € 96,0 

miljoen. Voor het grootste gedeelte is deze groei gerealiseerd binnen de Wlz. 

Zo hebben wij in 2019 € 2,5 miljoen aan kwaliteitsmiddelen kunnen benutten. 

Daarnaast is een groei van € 1,5 miljoen gerealiseerd door uitbreiding van de 

beschikbare capaciteit en een toename van het aantal cliënten met een complexe 

zorgvraag. Voor het overige hangt de stijging samen met een indexatie van 

tarieven en een alsnog toegekende vergoeding van overproductie in 2019.  

De stijging van de bedrijfslasten bleef beperkt tot € 3,6 miljoen, waarmee het 

totaal is uitgekomen op € 93,6 miljoen. Wij hebben de formatie met medewerkers 

uitgebreid met 44 fte en daarnaast zijn de effecten van de CAO wijziging van eind 

2018 doorgevoerd. Er is bovendien strak gestuurd op het reduceren van de inleen 

van externen om daarmee de kosten in de grip te houden. De afschrijvingslasten 

zijn wel met € 0,6 miljoen toegenomen als gevolg van de investeringen in ICT en 

huisvesting. 

Het positieve exploitatieresultaat van € 1,2 miljoen over 2019 heeft geleid tot een 

toename van het eigen vermogen. Per saldo stijgt het eigen vermogen in 2019 

naar € 25,8 miljoen. Het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen 

(solvabiliteit) komt daarmee eind 2019 uit op 39,2%.

Op vijf van de zes ratio’s die inzicht geven in de financiële prestaties van 

Kennemerhart scoort Kennemerhart in 2019 op of boven de norm. Het rendement 

(het gerealiseerde resultaat/som van de bedrijfsopbrengsten) bedraagt 1,2% 

en voldoet, ondanks de grote stap die is gezet, nog niet aan het criterium van 

duurzaam gezond tussen de 2 tot 3%. 
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Toekomst   
Kennemerhart heeft zichzelf tot doel gesteld om eind 2020 weer op een 

genormaliseerd positief resultaat uit te komen, waarbij in de begroting wordt 

uitgegaan van een positief resultaat van 

€ 1,0 miljoen. Nu wij het eerste kwartaal van 2020 geconfronteerd zijn met 

Covid-19 is onzeker of dit resultaat gerealiseerd kan worden. Er zijn een aantal 

scenario’s geschreven inzake de mogelijke negatieve financiële gevolgen als 

gevolg van Covid-19.

Medewerkers Kennemerhart en deelnemers Oppeppers, de innovatieve dagbesteding van Kennemerhart.




