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Voorwoord 
Het was een hectisch jaar dat gepaard is gegaan met meerdere corona 
gerelateerde hobbels. We hebben veel meegemaakt met elkaar. Moeilijke 
momenten, heftige situaties, verdrietige voorvallen, maar bovenal ook veel 
bijzondere gebeurtenissen. Vele mooie en hartverwarmende initiatieven hebben 
we voorbij zien komen. Corona heeft ook gezorgd voor creatieve oplossingen. Alle 
medewerkers dragen (in)direct bij aan goede zorg voor onze cliënten en dat is waar 
we het voor doen. Er zijn voor de meest kwetsbare ouderen in onze samenleving. 
Corona onderstreept hoe waardevol en belangrijk ons werk is. We zijn enorm 
gesteund door naasten, buurt- en wijkbewoners, ondernemers en organisaties 
met warmte en aandacht. Dit heeft voor vele lichtpuntjes bij onze cliënten en 
medewerkers gezorgd in een lastige coronaperiode. We kijken ook graag vooruit.  

Afgelopen jaar heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden bij de 
raad van bestuur. Klaas Stoter heeft wegens pensioen afscheid genomen van 
Kennemerhart en Cedric van der Meulen heeft zijn opwachting gemaakt. 
Samen is er gewerkt aan een ambitieuze meerjarenstrategie voor cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers. Deze nieuwe strategie gaat over de veranderende 
en groeiende zorgvraag, de langere levensverwachting bij ouderen, de 
uitbreiding op de zorgvraag thuis, topzorg voor iedere cliënt, de ontwikkelingen 
op het gebied van zorgtechnologie, veranderingen op het gebied van 
wonen (vastgoed), krapte op de zorgarbeidsmarkt, specialisme in complexe 
aandoeningen, onderzoek en samenwerking met universiteiten en hogescholen 
en over een cultuur van continu leren en verbeteren. Kortom, in de ouderenzorg 
en bij Kennemerhart zijn meer dan genoeg uitdagingen én ambities. We 
vinden het belangrijk om in te spelen op de maatschappelijke trend van meer 
zorg thuis. Dit doen wij door de komende jaren te investeren in wijkgericht 
werken rondom onze locaties. We willen cliënten – samen met partners – een 
compleet pakket aan zorg, behandeling en diensten thuis bieden, passend bij 
de verschillende fasen van het ouder worden. Want iedereen heeft behoefte 
aan een veilige haven; een plek waar je je thuis voelt en waar je jezelf kunt 
zijn. Waar dat ‘thuis’ is, maakt voor ons geen verschil. Een eigen woning, een 
seniorencomplex, een dagcentrum, een behandelruimte of een woonruimte in 
één van onze woonzorgcentra. Met onze zorg en aandacht creëren we een thuis 
voor iedereen die ouder wordt of ouder is. 
Dat doen we met ervaren en deskundige 
medewerkers en vrijwilligers in samenspraak 
met de cliënt en diens betrokkenen. 

Audrey van Schaik en Cedric van der Meulen,
Raad van bestuur, Stichting Kennemerhart
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Geschiedenis 
Kennemerhart heeft een rijke historie. Kennemerhart is een fusie organisatie tussen SHDH en Amie. 

Het begin van de Haarlemse ouderenzorg van SHDH 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.

Stichting Amie was sinds 2013 dé organisatie voor ouderenzorg in de gemeenten Zandvoort en 

Bloemendaal. Amie was de nieuwe naam van ZorgContact dat eerder ontstond uit samenwerking 

tussen de woonzorgcentra Huis in de Duinen, A.G. Bodaan en Meerleven, actief op het gebied van 

verpleging, verzorging, thuiszorg en revalidatiezorg in Zandvoort, Bentveld en Bennebroek. Het 

oude Huis in de Duinen stond sinds 1953 in het hart van de Zandvoortse gemeenschap. Het was 

een thuis én een werkplek voor vele generaties Zandvoorters. Huis in de Duinen wordt gesloopt 

om plaats te maken voor nieuwbouw. Ter ere van het oude Huis in de Duinen is in 2019 het boek 

‘Huis in Duinen. Thuis in Zandvoort’ geschreven.

Momenteel is Stichting Kennemerhart overeenkomstig haar statuten actief in de ouderenzorg. 

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

Stichting 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 2020  

geleverde inspanningen en de bereikte resultaten. De beoogde prestaties en 

doelen zijn voorafgaand vastgesteld in de meerjarenstrategie, de kaderbrief van 

2020, de begroting en het kwaliteitsjaarplan van 2020. 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 Stichting Kennemerhart 

bepaald en vastgesteld voor de periode 2018 tot en met 2020. Kennemerhart 

heeft zich in dat kader ook in 2020 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

Begin 2020 is een start gemaakt met de strategische doelstellingen van 

Kennemerhart voor de periode 2021-2023.
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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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Organogram 

De dagelijkse leiding van Stichting Kennemerhart is in handen van de raad van 

bestuur (RvB). De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van 

toezicht (RvT). 

Kennemerhart heeft drie medezeggenschapsgremia, te weten: de centrale 

cliëntenraad (CCR), de  ondernemingsraad (OR) en de in 2019 opgerichte 

verpleegkundige adviesraad (VAR). De reglementen van de VAR zijn in 2019 

vastgesteld.

Het streven is dat de medezeggenschap zo veel mogelijk op locatieniveau wordt 

benut. Dit aangezien de veranderingen daar ook het meest merkbaar zijn. Dat 

betekent in het geval van de CCR dat het streven is dat iedere locatie en de 

extramurale cliënten een eigen lokale cliëntenraad (CR) hebben.  

Kennemerhart heeft drie directeuren zorg en drie stafmanagers die onderdeel 

uitmaken van het management team (MT) van de organisatie.

Wzd-arts

Ondernemingsraad

Bestuursbureau
– Bestuurssecretariaat
– Kwaliteit en veiligheid
–  Marketing en communicatie
–  Project en programma 

management

Human Resources
– HR advies
– HR administratie
–  Leren en ontwikkelen
–  Arbo en preventie

Vastgoed dienstverlening 
en inkoop
– Vastgoed ontwikkeling
–  Vastgoedbeheer en 

onderhoud
–  BHV, milieu en 

duurzaamheid

Bedrijfsvoering
– Control
– Registratie
–  Cliëntservice
–  ICT

Extramurale zorg
– Wijkverpleging
– Dagbesteding
–  Huishoudelijke hulp

Langdurige zorg
– 9 woonzorglocaties

Behandeldienst en 
revalidatie
- 3 revalidatielocaties

Centrale Cliëntenraad

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Verpleegkundige 
Adviesraad
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Stichting Kennemerhart biedt een breed scala aan zorg en dienstverlening in de 

regio Zuid-Kennemerland. Bij Kennemerhart geven ongeveer 2000 medewerkers 

en ruim 750 vrijwilligers zorg aan ruim 2500 cliënten. Kennemerhart leverde deze 

dienstverlening in 2020 vanuit 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 eerste 

lijnsverblijf.

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 (NAH). 

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

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

Zandvoort, Heemstede en Haarlemmermeer.
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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 2020 waren onze samenwerkingspartners:

•  Zorgkantoor Zilveren Kruis en zorgverzekeraars

•  Samenwerkingspartners in de zorg

 •  Vereniging samen Voor Betere Zorg, Kennemerland, Amstelland en 

Meerlanden (VBZ); Alzheimer Nederland; Pro Senectute; SIG; Philadelphia 

Zorg; Spaarne Gasthuis; Kcoetz; Wijkgerichte Zorg; GGZ Ingeest; 

Zorgbalans; Stichting Sint Jacob; Zorggroep Reinalda; ViVa! Zorggroep, 

Nova Zembla; Rosorum; Domus Magnus; Haarlem Effect; Dock; Wij 

Heemstede; Kenter Jeugdzorg; Nova College; Saar aan Huis en Home 

Instead

•  Woningcorporaties en zorgvastgoed organisaties zoals:

 •  Woonzorg Nederland, Ymere en Elan Wonen

•  Gemeenten 

 •  Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort

•  Kennemerhart participeert met haar onderzoek in het UNO netwerk en 

heeft meerdere onderzoeken in uitvoering of aanvraag samen met de 

onderzoeksinstituten in de regio Amsterdam UMC, LUMC en ook meer 

praktijkgericht onderzoek met hogescholen.   
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Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten 2019 2020

Aantal cliënten per 31-12-2020

Zorg en wonen  778 740

Geriatrische Revalidatiezorg 76 56

Zorg Thuis, Volledig Pakket Thuis (incl. onderaanneming) 64 4

Zorg Thuis, dagactiviteiten (incl. onderaanneming) 305 276

Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging 
en begeleiding (incl. onderaanneming) 302 331

Zorg Thuis, hulp bij het huishouden (inclusief onderaanneming) 1.147 1.288

Aantal cliënten B&B over heel 2020

Zorg Thuis, dienst Behandeling & Begeleiding 1.338 1.662

Productie over 2020

aantal dagen zorg en wonen  306.152 282.970

aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis (incl. onderaanneming) 22.494 13.315

aantal dagdelen begeleiding in groepsverband (incl. onderaanneming) 49.636 20.379

aantal uren Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding 
(incl. onderaanneming) 52.958 47.717

aantal uren Zorg Thuis, hulp bij het huishouden (incl. onderaanneming) 124.512 131.072
.
Medewerkers per 31-12-2020

aantal medewerkers in loondienst  1.932 2.071

aantal FTE medewerkers in loondienst (volgens contract) 1.188 1.247

aantal vrijwilligers 690 699

kosten ingehuurd personeel niet in loondienst € 4,5 mln  € 5,8 mln

Bedrijfsopbrengsten over 2020

totaal bedrijfsopbrengsten  € 96,0 mln € 105,6 mln

waarvan gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief omzet DBC’s) € 91,8 mln € 98,7 mln

waarvan niet gebudgetteerde zorgprestaties, subsidies en overige opbrengsten  € 4,1 mln € 6,9 mln

Kerngegevens
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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 2020. 

Projectportfolio Kennemerhart

1
Medewerkers optimaal

toerusten

1.  Harmonisatie 
arbeidsvoorwaarden

2.  Flexpool opzet en 
implementatie

3.  In- door- en uitstroom 
medewerkers/Employee 
Journey

 A.  Verbeteren processen  
HR-systeem

 B. Introductie en inwerken

4.  LMS/Ontwikkeling  
Leer-Ontwikkel-Expertise-
Platform (LOEP)

2
Kwaliteit goede zorg

5.  Specialiseren in specifieke 
doelgroepen:

	 A.		Kernteams	specifieke	
doelgroepen

 B.  Expertise dementie met 
complex gedrag

6.  Dooronwikkeling VPT

7.  Vrijwilligersbeleid

3
Passende ondersteuning

8.  Dienstenportfolio/
prijsharmonisatie

9.  Strategisch huisvestingsplan 
  Planning 2020 

(haalbaarheidsstudie)
 A.  Herontwikkeling: 
  De Rijp, Schoterhof, Anton 

Pieckhofje, Servicebureau
 B.  Optimalisatie:
  Meerleven, Molenburg, 

Janskliniek

10.  Zorgtechnologie

4
Organisatie in Control

11.  Managementinformatie

12.  Toekomstbestendige 
financiering in relatie tot  
de organisatie

13.  Optimalisatie cliëntstromen
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Brandveiligheid
Vanaf 2018 is dit dossier vanaf de basis opgebouwd binnen Kennemerhart en 

in 2020 is net als voortgaande jaren verdere voortgang geboekt op het dossier 

brandveiligheid. De bouwkundige herstelwerkzaamheden waren reeds in 2019 

afgerond, met uitzondering van een enkele locatie waar de werkzaamheden in 

2021 worden afgerond. Het gaat om werkzaamheden als:

• vervanging van glas, 

• het verbeteren van brandscheidingen, 

• het bijplaatsen van brandkleppen,

• en het afdichten van doorvoeringen. 

In het kader van brandveiligheid zijn er in 2020 en worden er in 2021 nog de 

nodige installatietechnische werkzaamheden verricht.

Parallel aan de bovengenoemde werkzaamheden is gewerkt aan het opleiden van 

medewerkers op het dossier brandveiligheid, zijn werkwijzen geharmoniseerd en 

gestandaardiseerd evenals de verschillende onderhoudscontracten die er waren.

Om medewerkers te ondersteunen in de nieuwe werkwijze zijn materialen (onder 

andere digitale logboeken) ontwikkeld. Als onderdeel van de implementatie 

worden vanaf voorjaar 2021 (interne) periodieke audits georganiseerd om verdere 

verbetering te realiseren. Ook zullen instructies/checklists worden opgesteld 

die bij interne verbouwingen gebruikt moeten worden om de gevolgen voor 

brandveiligheid vroegtijdig te inventariseren.

Anton Pieckhofje
Het Anton Pieckhofje was de eerste kleinschalige voorziening voor mensen met 

dementie, waar wonen en zorg gescheiden zijn in Nederland. Hiermee was Anton 

Pieckhofje een voorbeeld van het eerste uur, aangezien in de tijd van oprichting 

van het Anton Pieckhofje, meer dan 30 jaar geleden, ouderen met dementie 

doorgaans nog in een plaatsvervangend ziekenhuis terecht kwamen. Anton 

Pieckhofje stond bekend om zijn huiselijkheid. De afgelopen jaren kreeg het 

hofje dan ook veel belangstelling, zowel vanuit binnen- als buitenland. Inmiddels 

is het concept van het Anton Pieckhofje ook bij andere woonzorglocaties, zoals 

bijvoorbeeld bij Overspaarne van Kennemerhart, terug te zien. Helaas was het 

noodzakelijk om op basis van een intern adviesrapport de zorg in 2020 af te 

bouwen omdat vanwege gebouw technische redenen, veilig wonen en veilige 

zorg niet meer geboden konden worden. 
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Op basis van de uitkomsten van het rapport zijn er intensieve gesprekken gevoerd 

met de cliëntenraad van de locatie. Enkele gesprekken zijn op initiatief van de 

organisatie gevoerd in aanwezigheid van een medewerker van het LOC. Ook 

de ondernemingsraad is nauw betrokken geweest. Naasten zijn betrokken en 

geïnformeerd en ook de raad is geïnformeerd over de situatie en keuze. Voor 

cliënten en medewerkers is een sociaal plan opgesteld met als uitgangspunt dat 

iedereen zo veel mogelijk een nieuwe plek krijgt binnen Kennemerhart. Gestreefd 

wordt het gedachtegoed van het Anton Pieckhofje elders voor te zetten. 
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COVID-19
Op meerdere plekken in dit jaarverslag zult u lezen over COVID-19. Het 

coronavirus heeft een enorme impact gehad op de gehele organisatie. 

Cliënten en medewerkers zijn besmet, de naasten van cliënten hebben 

besmettingen doorgemaakt, er waren beperkingen als gevolg van 

corona en overheidsmaatregelen, het heeft financiële consequenties, 

plaatsingsconsequenties et cetera. Onderstaand kort een aantal onderwerpen 

gerelateerd aan de COVID-19 uitbraak in 2020. 

Corona-overleg
In de coronaperiode is communicatie als één van de belangrijkste instrumenten 

ingezet. Doel was cliënten, naasten en medewerkers op de hoogte te houden van 

alle maatregelen en ontwikkelingen. Maar ook om uitleg te geven op momenten 

dat er minder populaire maatregelen genomen diende te worden, zoals bezoek 

beperkingen.

Verschillende corona crisis overleggen vonden gestructureerd plaats met 

bestuurders in de regio, intern met het speciaal opgerichte MT corona crisisteam 

en met een decentraal corona crisisteam. Op deze wijze kon zowel regionaal 

als intern eenduidig geacteerd worden op de ontwikkelingen binnen en buiten 

Kennemerhart. 
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Daarnaast voerde het bestuur in het heetst van de strijd, iedere week overleg met 

het dagelijks bestuur van de CCR en de OR inzake COVID-19 en op regelmatige 

basis met de VAR. 

De belangrijkste ontwikkelingen en afspraken zijn vastgelegd in een corona 

nieuwsbrief die zowel intern als extern werd verspreid. De CCR las mee met de 

externe nieuwsbrief voor cliënten en naasten. 

Flexvisits  
Tijdens de eerste lockdown konden onze cliënten als gevolg van 

overheidsmaatregelen geen bezoek meer ontvangen in de locaties. Om de 

wens en behoefte van cliënt en familie op maat tegemoet te komen hebben 

bijna alle locaties gebruik gemaakt van bezoekmogelijkheden via flexvisits. Het 

betrof bezoekershuisjes waarin cliënten hun naasten konden treffen onder veilige 

omstandigheden. Dit was achter plexiglas en passend bij de criteria gesteld door 

de overheid. De flexvisits waren voor bewoners en familie te gebruiken op de 

locaties Schoterhof, De Molenburg, Huis in de Duinen, Meerleven en De Rijp. Bij 

de meeste andere locaties zijn bezoekmogelijkheden inpandig gecreëerd met 

aparte bezoekruimtes.
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Pilot bezoek verpleeghuis  
Kennemerhart heeft aan het begin van de coronapandemie, waarbij er een 

beperking was in bezoekmogelijkheden als gevolg van overheidsmaatregelen, 

meegedaan aan een landelijke pilot voor uitbreiding van de bezoekregeling 

op locaties. Meerleven en De Blinkert hebben meegedaan aan deze pilot. 

Kennemerhart was daarmee één van de eerste organisaties in Nederland die de 

bezoekregeling ruimer kon toepassen in deze coronaperiode.

Ondersteuning zorgpersoneel Defensie
Voor de periode 6 tot en met 23 mei zijn de GRZ afdelingen van Kennemerhart 

(Janskliniek en Schoterhof) geholpen door een team van zes zorgverleners van 

Defensie. 

Helpende handen in tijden van nood
Vlak voor kerst werd vanwege het hoge aantal besmettingen en het 

hoge ziekteverzuim de oproep ‘help de zorg’ gedaan via een mail aan de 

ondersteunende diensten van Kennemerhart. Hen werd gevraagd om op 

vrijwillige basis bij te springen op de locaties waar hulp nodig was. Hieraan werd 

gehoor gegeven. Door het geven van extra aandacht, een lief woordje en een 

klein gebaar, hebben zij toch het verschil kunnen maken voor veel bewoners en 

medewerkers in deze moeilijke tijd. Ook was er assistentie van vrijwilligers van het 

Rode Kruis. En hebben we gezien dat naasten, vrijwilligers en andere betrokkenen 

ook hebben geholpen en gesteund. 

Zorgbonus 
Eind juni is aangekondigd dat zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect 

de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden een 

bonus van 1000 euro netto konden krijgen. Hiermee laten de Tweede Kamer 

en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk 

dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht. Het geld is 

bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en 

het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. De raad van 

bestuur en MT hebben in overleg met de OR besloten de zorgbonus zo breed 

als mogelijk aan te vragen en uit te keren aan personeel. Voor de specialisten 

ouderengeneeskunde, in loondienst bij Kennemerhart, die vanwege hun inkomen 

niet in aanmerking komen voor de bonus, is een aparte regeling gemaakt.
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Kwaliteitsjaarverslag
In deze paragraaf geven we een inkijkje in de manier waarop de kwaliteit van 

de zorgverlening en behandeling is geborgd en continu is verbeterd. Vanaf 

verslagjaar 2020 maakt het kwaliteitsverslag (verplichting uit het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg) volledig onderdeel uit van het jaarverslag Kennemerhart. 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke 

behoeften, wensen en voorkeuren. Ondanks corona hebben de medewerkers 

van Kennemerhart zich elke dag ingezet om het aantal besmettingen in te 

dammen, en er voor de cliënten te zijn. Door onze medewerkers is, ondanks de 

situatie, ook enorme inzet geleverd om leuke dingen voor cliënten te organiseren. 

Activiteitenbegeleiding en de inzet van geestelijke verzorging zijn daarbij zo goed 

mogelijk ingezet. 

Voorbeelden: een speciaal bezoek van de CliniClowns aan cliënten van onze 

thuiszorg, een lunch to go voor deelnemers van Oppeppers locatie Vogelhart en 

een saxofoonconcert in Overspaarne. Deze video laat een greep uit een week in 

woonzorglocatie De Blinkert zien: https://youtu.be/H0LcVCpbhQk

Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 ingegaan. In 2020 

hebben artsen en psychologen een Wzd scholing gevolgd. De scholing voor 

zorgmedewerkers is door corona uitgesteld naar volgend jaar. Wel heeft het 

merendeel van de medewerkers de e-learning Wzd gevolgd. In 2020 is gestart 

met de omzetting registratie vrijheidsbeperkende maatregelen naar onvrijwillige 

zorg. Dat loopt in 2021 nog door. Conform de Wzd is tevens twee keer in 2020 

een overzicht en analyse van onvrijwillige zorg aangeleverd aan de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg. De belangrijkste factor voor de enkele keren dat 

onvrijwillige zorg is ingezet, is COVID-19. Een maatregel is alleen ingezet als 

er sprake is van ernstig nadeel (te weten risico op besmetting), als er geen 

alternatieven waren en het echt niet anders kon (volgens principe ‘Nee, tenzij’) 

en zo kortdurend mogelijk. In de praktijk werd de onvrijwillige zorg niet langer 

dan enkele dagen tot hooguit een week ingezet. De halfjaarlijkse analyses zijn 

besproken met de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft onder andere vragen 

gesteld over de registratie, het omgaan met verzet en het afwegen van belangen. 

De cliëntenraad herkent ook dat de medewerkers hun uiterste best hebben 

gedaan om onvrijwillige zorg te vermijden, maar dat het in uitzonderlijke situaties 

niet anders kon. 
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Wonen en welzijn

Welzijn
Vanuit het kwaliteitsbudget is extra geïnvesteerd in toezicht op de 

huiskamers, welzijnsmedewerkers en bij de behandeldienst onder andere in 

bewegingsagogen. Cliënten en vertegenwoordigers zijn over het algemeen 

positief over de activiteiten. De welzijnscoördinatoren hebben regelmatig contact 

met elkaar om kennis en ervaringen te delen over waar zij trots op zijn en wat 

nog aandacht nodig heeft. Zij zijn bijvoorbeeld trots op grotere evenementen, 

de manier waarop ze persoonlijke wensen verzamelen of op specifieke 

activiteiten (lezingen en dansen). De samenwerking tussen zorg en welzijn had 

nog aandacht nodig en om dat te verbeteren heeft onder andere De Blinkert 

inspiratieworkshops welzijn georganiseerd voor zorgmedewerkers.

Veiligheid

Hygiëne Infectiepreventie
De coronapandemie heeft vanaf maart 2020 voor een nieuwe situatie gezorgd 

waar niemand zich op kon voorbereiden. In korte tijd heeft Kennemerhart 

aan de hand van de adviezen van het RIVM, de GGD en Verenso een protocol 

en aanverwante documenten opgesteld. Daarnaast heeft Kennemerhart zich 

ingespannen om te voorzien in de juiste beschermingsmiddelen. 

Rookbeleid 
Een notitie inzake rookbeleid is vastgesteld nadat de instemmings- en adviestrajecten 

zijn gevolgd met de OR en CCR. Het rookbeleid wordt per locatie verder 

vormgegeven. Uitgangspunt is om stapsgewijs toe te werken naar rookvrije locaties 

in 2030. Roken door cliënten is per 2030 verboden en wordt de komende jaren 

afgebouwd en zal niet meer door de organisatie worden gefaciliteerd. Dat vraagt om 

een op maat oplossing voor rokende cliënten, ingegeven vanuit de zorgvisie ‘eigen 

regie van cliënten en aandacht voor het leven leiden zoals cliënten dat wensen’. 

 

Leren en verbeteren van kwaliteit

Evaluatie corona na eerste golf
Na de eerste golf is een enquête uitgevoerd onder medewerkers en de 

cliëntenraden en zijn sleutelfiguren geïnterviewd om te kunnen leren van een 

crisissituatie en het eigen handelen hierin. De uitkomsten van de evaluatie zijn 

besproken in het centraal crisisteam, in de HIP commissie en met de commissies 

Kwaliteit en Veiligheid van de CCR en raad van toezicht. 
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Audits
De kwaliteit van zorg wordt intern en extern cyclisch beoordeeld en geven 

input aan de dynamische verbeterplannen van de locaties en teams. 

De aandachtsvelders van Kennemerhart voeren interne audits hygiëne 

infectiepreventie en medicatieveiligheid. Daarnaast laten we externe experts een 

externe audit hygiëne infectiepreventie (GGD) en medicatieveiligheid uitvoeren. 

Ondanks corona hebben er toch enkele audits plaats kunnen vinden, zoals de 

audit door de GGD. De externe audit PREZO (kwaliteitsmanagementsysteem) is 

als gevolg van corona wel verplaatst naar 2021.

Andere periodieke beoordelingen (zoals visitatie artsen en een kwaliteitstoets 

logopedie) volgen een eigen (meerjarige cyclus) en stonden niet gepland voor 2020. 

Dossierchecks is een interne audit die binnen Kennemerhart al werd uitgevoerd, 

maar in 2020 is er een efficiëntieslag gemaakt door de checklist dossiers 

af te stemmen op de AO IC check. Daarnaast zijn er aandachtsvelders 

dossier (superusers) opnieuw benoemd. Vanuit het procesoverleg komt deze 

groep regelmatig samen om ervaringen met het dossier uit te wisselen en 

verbeterpunten op te volgen met acties.

IGJ
In 2020 is er telefonisch contact geweest ten tijde van de eerste besmettingsgolf 

van corona. Het bestuur heeft de inspectie een toelichting gegeven over de aanpak 

en genomen maatregelen. Er zijn geen inspectiebezoeken geweest in 2020. 

Lerend netwerk kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Kennemerhart heeft, om te voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, 

met twee VVT organisaties een lerend netwerk, namelijk Sint Jacob en 

Fundashon Mariadal te Bonaire. 

Met Sint Jacob is al in 2018 een 

samenwerkingswerkingsovereenkomst 

afgesloten. In 2020 is het lerend 

netwerk met Fundashon Mariadal 

geformaliseerd met een aanzet tot 

een overeenkomst. De samenwerking 

is gericht op een actieve onderlinge 

uitwisseling van informatie; van elkaar 

Ieren en elkaar ondersteunen in het 

innoveren. De overeenkomst zal begin 

2021 worden ondertekend door beide 

besturen. 
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Innovatie en onderzoek
Kennemerhart en de Hogeschool van Leiden (fysiotherapie en verpleegkunde) zijn 

afgelopen jaar een samenwerking gestart. Het betreft studenten die onderzoek 

uitvoeren bij Kennemerhart en er zijn concrete stappen gezet om gezamenlijk 

een wetenschappelijk artikel te schrijven op het gebied van fysiotherapeutische 

behandeling bij mensen met dementie wat mogelijk kan dienen als aanzet tot een 

richtlijn. 

Daarnaast is Kennemerhart deelnemer aan het Universitair Netwerk Ouderenzorg 

(UNO) en de Academische Werkplaats Ouderen van hoogleraar Droës, VUmc. 

Een arts-onderzoeker van Kennemerhart heeft een eerste wetenschappelijk artikel 

geschreven in kader van haar promotie-onderzoek onder leiding van prof. dr. 

Scherder. Voor 2021 hoopt Kennemerhart te kunnen starten met het verzamelen 

van data na goedkeuring van de METC.

Voor de drie doelgroepen (dementie met complex gedrag, Parkinson en 

NAH) hebben de kernteams een SWOT analyse uitgewerkt en zijn gekomen 

tot een jaarplan. Verder ligt er een concept onderzoeksvisie en -agenda voor 

Overspaarne, om daar een Topcare label te behalen op het gebied van dementie 

en probleemgedrag.

Klachten
In 2020 zijn 58 klachten ingediend bij de klachtenfunctionaris. Ter vergelijking: in 

2019 werden 28 klachten ingediend. In 2020 werden geen klachten ingediend via 

de landelijke geschillencommissie.

De spreiding van de klachten over de verschillende locaties en diensten is 

evenredig. De voornaamste thema’s die klagers aan de orde stellen zijn: corona 

gerelateerd, communicatie, kwaliteit van zorg en bejegening. Thema’s die 

herkenbaar zijn vanuit de voorgaande jaren. 

Cliënttevredenheid
Zowel voor de wijkverpleging als voor de verpleeghuiszorg heeft een 

onafhankelijk bureau in 2020 interviews uitgevoerd onder cliënten en 

vertegenwoordigers. De antwoorden van de respondenten die daar 

toestemming voor hebben gegeven zijn als waarderingen gepubliceerd op 

ZorgkaartNederland. De wijkverpleging heeft in 2020 een gemiddeld cijfer van 8,9 

behaald (met 41 waarderingen) en de verpleeghuiszorg locaties een gemiddeld 

cijfer van 8,1 (310 waarderingen). De uitkomsten zijn besproken op de locaties, 

met de teams en medewerkers. De cliëntenraad en raad van toezicht zijn ook 

geïnformeerd over de uitkomsten en de verbeteracties.

Daarnaast vinden nog cliëntenraadplegingen plaats bij de cliënten van de GRZ, bij 

eerstelijns cliënten via de betrokken behandelaren, van de dagbesteding en hulp 

bij het huishouden.
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Investeringen en vastgoed 
Investeringen
Kennemerhart heeft in 2019 op verschillende fronten investeringen gedaan 

in de organisatie, zowel op gebied van kwaliteit van zorg als investeringen in 

randvoorwaarden. De investeringen in de randvoorwaarden hebben in 2020 

voornamelijk betrekking op het harmoniseren, standaardiseren en vervanging van 

de zorghulpmiddelen en medische oefenmiddelen, vernieuwing van inventaris 

van een aantal huiskamers in Meerleven, de GRZ Schoterhof en algemene 

ruimten De Blinkert, opwaarderen van BHV-hulpmiddelen en vervangen c.q. 

moderniseren van zorgoproepsystemen. Deze projecten zijn gestart in 2020 en 

worden afgerond in 2021. Het zijn financiële investeringen die belangrijk zijn, 

maar geen investeringen die wezenlijke gevolgen hebben voor de vermogens- en 

liquiditeitspositie van Kennemerhart. 

Vastgoed 
Kennemerhart heeft in 2019 haar huisvestingsstrategie vormgegeven. De locaties 

van Kennemerhart zijn deels in eigendom en een aantal locaties worden gehuurd 

via corporaties. De locaties zijn lang niet altijd meer passend bij de complexe 

zorgvraag en de mate van zorg die geleverd dient te worden. Dat betekent dat er 

in 2020 is gekeken naar de ontwikkeling die nodig is van de verschillende locaties 

van Kennemerhart. 

Het huidige vastgoed is in 2019 geïnventariseerd, beoordeeld middels een 

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

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

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

vastgoedontwikkelingen die dienen plaats te vinden. 

Huis in de Duinen, nieuwbouw
Op 30 april 2020 is het definitief 

ontwerp voor de nieuwbouw van 

locatie Huis in de Duinen door 

betrokken partijen vastgesteld 

en ondertekend. Als gevolg van 

het stikstof dossier zijn Woonzorg 

Nederland en Kennemerhart, 

afhankelijk van het krijgen van een 

omgevingsvergunning alvorens de 

nieuwbouw kan starten. De bewoners 

van Huis in de Duinen blijven tot de 
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nieuwe locatie beschikbaar is, wonen in de tijdelijke huisvesting. 2020 heeft in 

het teken gestaan van het verkrijgen van deze vergunning. De hoop is dat er per 

oktober 2021 een vergunning wordt afgegeven en kan worden gestart met de 

bouw van Huis in de Duinen.

De nieuwbouw van Huis in de Duinen zal beschikken over een ontmoetingsruimte 

voor cliënten, bezoekers en bewoners uit de wijk. Hiervoor is reeds in 2020 

een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente en Woonzorg 

Nederland.  

Doorontwikkeling Janskliniek
Locatie Janskliniek is eigendom van Kennemerhart. De locatie zal worden 

ontwikkeld tot een verpleegkundig en geriatrisch expertise centrum met 

gespecialiseerde eenheden. De nadruk komt te liggen op kortdurend verblijf, 

revalidatie en revitalisatie. Afgelopen jaar is er een plan opgesteld om deze 

ontwikkeling te volbrengen. 

Doorontwikkeling De Molenburg
Locatie De Molenburg is een locatie die Kennemerhart huurt van Woonzorg 

Nederland. In 2020 is een plan opgesteld voor deze locatie met als belangrijkste 

uitgangspunt dat er ruimte is voor clustering van publieke functies en betere 

zichtbaarheid en bereikbaarheid van eerstelijns zorg.

Doorontwikkeling Schoterhof
Locatie Schoterhof is een locatie die Kennemerhart huurt van Woonzorg 

Nederland. Schoterhof is de grootste locatie van Kennemerhart. De locatie zal 

conform opgesteld plan in 2022 worden aangepast aan de eisen van de tijd en 

worden uitgebreid. Het streven is om uit te breiden in het aantal woonplekken, 

met een kleinschalig gevoel.  

Kennemerhuis
In 2019 is een nieuwe locatie 

gevonden voor het Servicebureau van 

Kennemerhart. Het oude Servicebureau 

voldeed qua omvang, inrichting, 

duurzaamheid en veiligheid niet 

meer. De inhuizing in het nieuwe 

Servicebureau heeft in voorjaar 2020 

plaatsgevonden. Met de verhuizing heeft 

Kennemerhart direct gekozen voor een 
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nieuw werkconcept ‘het activiteiten gericht werken’. Er is in het Kennemerhuis 

een ruim scala aan overlegplekken met audiovisuele middelen en er is expliciet 

gekozen voor een uitnodigende plek waar ook ontmoetingen en opleidingen een 

plek hebben. 

Herontwikkeling Jansstraat/Bakenessergracht
Na de verhuizing van het Servicebureau naar het Kennemerhuis, zijn de panden 

in het centrum van Haarlem (die in gebruik waren voor het Servicebureau) leeg 

gekomen. In 2020 heeft Kennemerhart besloten om deze eigendomspanden 

aan de Jansstraat en Bakenessergracht te herontwikkelen tot zorggeschikte 

huurappartementen. Kennemerhart kan in deze appartementen middels VPT 

zorg leveren en de appartementen verhuren. Hiermee wil Kennemerhart aanbod 

creëren voor de extramurale zorgvragers die niet in aanmerking komen voor 

sociale huur. Voor deze doelgroep is een tekort aan geschikte woonruimte in de 

nabijheid van een zorgorganisatie.  

 

Green Deal
Inzake de Green Deal beschikt Kennemerhart over een separaat jaarverslag.

In 2020 zijn onze locaties Janskliniek en Overspaarne na de jaarlijkse her-audit, 

weer voor één jaar gecertificeerd voor de Milieuthermometer Zorg niveau brons. 

Het doel voor de komende jaren is het behalen van het bronzen niveau voor alle 

locaties van Kennemerhart. 
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Regionale ontwikkelingen  
Kennemerhart is betrokken bij verschillende regionale projecten. Onderstaand 

een selectie van de projecten met de belangrijkste ontwikkelingen.

CAZHEM
Kennemerhart is betrokken bij verschillende regionale samenwerkingsprojecten 

waarvan het centraal aanmeldpunt (CAZHEM) het bekendste, belangrijkste 

en grootste onderdeel is. CAZHEM, een project op gebied van in-, door en 

uitstroom waarvan Kennemerhart initiatiefnemer is. CAZHEM is een voorloper in 

Nederland rond het inzichtelijk maken van de beschikbaarheid van VVT-bedden 

en de (sub)acute plaatsing van cliënten via het ziekenhuis of de huisarts. Met 

CAZHEM voorkomen we dat ouderen onnodig in het ziekenhuis terechtkomen, 

maar ook dat er eerder iets gedaan wordt om geleidelijke achteruitgang van deze 

ouderen te behandelen zodat langer veilig thuis functioneren mogelijk blijft. 

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 
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op de steeds complexere zorgvraag die door de zorgaanbieders ervaren wordt 

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

Zeven ouderenorganisaties 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 

Kennemerhart daarom het project observatiebedden gestart. De kwetsbare 

oudere wordt in korte tijd (maximaal twee weken) gestructureerd geobserveerd 

zodat beoordeeld kan worden welke zorg en behandeling er nodig is. Vervolgens 

wordt deze zorg en behandeling ingezet, 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
Kennemerhart heeft samen met zorgorganisaties Sint Jacob, Zorggroep 

Reinalda, ViVa! Zorggroep 9 september een contract getekend met EMTG en 

Randstad om gediplomeerde Zuid-Europese verzorgenden en verpleegkundigen 

een baan aan te bieden in de zorg in onze regio. Begin januari zijn achttien 

buitenlandse zorgprofessionals gestart verspreid over de deelnemende 

ouderenzorgorganisaties. In hun land van herkomst hebben zij een intensieve 

taalcursus gevolgd en hebben ze handelingen verricht zodat ze ook BIG-

geregistreerd zijn. De buitenlandse vakkrachten zijn ondersteund bij het vinden 

van huisvesting. Bij Kennemerhart zijn negen van de buitenlandse vakkrachten 

gestart. Na een evaluatie eind 2020 heeft Kennemerhart besloten de inzet van 

buitenlandse vakkrachten vooralsnog te continueren. 

Digivaardig
In het najaar van 2019 is het regionale project ‘Digivaardig Op Maat’ van start 

gegaan. Dit is een samenwerking binnen de VVT tussen Sint Jacob, Reinalda, 

ViVa! Zorggroep, de Zorgspecialist, Zorgbalans en Reigershoeve. Voor 2020 is er 

een plan van aanpak gemaakt wat voor Kennemerhart betekent dat Kennemerhart 

de beschikking heeft over tien digicoaches. 
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Geestelijke verzorging
In 2020 werden de werkzaamheden van de geestelijk verzorgers voor een groot 

deel ingekleurd door corona. Er moest een keus gemaakt worden voor werken 

op één locatie (om eventuele wederzijdse besmetting te voorkomen). Bij die 

keuze werd gestreefd naar een gelijkwaardige verdeling van psychosociale teams 

over de verschillende locaties. Met name tijdens de eerste lockdown periode 

zijn de geestelijk verzorgers ingezet om de zorgmedewerkers bij te staan en te 

ondersteunen waar nodig. Via Teams en per telefoon werd contact gehouden met 

cliënten en medewerkers van de locaties waar tijdelijk geen geestelijk verzorger 

aanwezig was.

Zoals alle medewerkers, moesten de geestelijk 

verzorgers schakelen en omdenken om zich aan 

te passen aan de nieuwe eisen van afstand en 

kleinschaligheid. Vieringen werden qua bezoekersaantal 

bijvoorbeeld verkleind en ruimtes opnieuw ingedeeld 

om onderlinge afstand te kunnen waarborgen. Waar 

centrale samenkomsten niet meer mogelijk waren 

werden bijeenkomsten op de woningen georganiseerd.

Ingegeven door de spanning van de coronatijd en de 

zorgzwaarte waarmee medewerkers geconfronteerd 

werden, hebben de geestelijk verzorgers een ‘Denktank 

psychosociale ondersteuning’ geïnitieerd om samen 

met andere disciplines op managementniveau na 

te denken en vorm te geven aan de psychosociale 

ondersteuning van zorgmedewerkers. Het Zinlab heeft 

onder de naam Zinatelier verder vorm gekregen. Met 

maandelijks een blog of een filmpje wordt aandacht 

gegeven aan zingeving en spiritualiteit en wordt 

geprobeerd medewerkers hier meer bewust van te 

maken. Bijvoorbeeld het filmpje over afscheid nemen 

in coronatijd en mogelijke rituelen daarbij, werd vaak 

bekeken en ook geliket. 

Herdenkingsbijeenkomsten konden niet plaatsvinden op 

de gebruikelijke manier. Per locatie werd gezocht naar 

alternatieve mogelijkheden en gevonden in bijvoorbeeld 

een digitale bijeenkomst, persoonlijk samengestelde 

herdenkingsboekjes of -kaarten of een speciaal 

ingerichte herdenkingstafel.



In de Molenburg kon het fotoproject ‘Passie in beeld, verhalen van levenskracht’ 

ondanks corona gelukkig doorgaan: acht bewoners zijn tot nu toe geïnterviewd 

en gefotografeerd in een entourage vanuit de kracht van wat zij vroeger gedaan 

hebben.

Dit jaar hebben nog weer twee collega’s zich laten scholen voor het leiden van 

een Moreel Beraad. Doel is, dat alle leden van de vakgroep hiervoor ingezet 

kunnen worden. Tot slot namen wij afscheid van een collega die dichterbij 

zijn woonplaats, in het oosten van het land, een baan vond. Met twee nieuwe 

collega’s, is het aantal uren weer ingevuld en ons team compleet. 
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Datalekken
Ook in tijden van corona is er binnen onze organisatie voortdurend aandacht 

geweest voor veiligheid van privacy en gevoelige informatie. Via ons intranet 

hebben wij over de AVG regelmatig berichten gepubliceerd om de medewerkers 

bewust te houden van het belang van privacy voor onze cliënten en medewerkers. 

We hebben ook in de beheersing aanvullende maatregelen genomen om de 

risico’s te beperken. Rondom autorisaties hebben wij bijvoorbeeld de generieke 

(niet aan personen gekoppelde accounts) verwijderd en two-way-factor 

authenticatie ingevoerd (in september). Daarnaast wordt logging op het gebruik 

van autorisaties toegepast en hebben wij hier periodiek controle op uitgevoerd. 

In 2020 heeft bovendien een inhaalslag plaatsgevonden ten aanzien van de 

verwerkersovereenkomsten met leveranciers (met een beperkt privacy gerelateerd 

risico). 

Het aantal meldingen van incidenten is teruggelopen van 23 in 2019 naar 12 

in 2020. Hiervan zijn 2 incidenten gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Geen van deze incidenten hebben geleid tot misbruik van persoonsgegevens. 

Het uiteindelijk risico op misbruik is als laag ingeschat. Het teruglopend aantal 

meldingen hangt vermoedelijk wel samen met de drukte als gevolg van corona. 

Op basis van alle meldingen is beoordeeld of en waar verbeteringen doorgevoerd 

konden worden.  

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.  In 2020 hebben we voor het eerst te maken gekregen met COVID-19 en de 

gevolgen voor alle onderdelen van de organisatie hiervan. De ontwikkelingen 

en gevolgen van COVID-19 zijn onzeker evenals de gevolgen en ontwikkeling 

hiervan voor 2021. Op meerdere punten in dit jaarverslag wordt hier verder op 

ingegaan.
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Beste werkgever 
(medewerkersbeleid)
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, bemiddeling en oplossing. De gesprekken zijn altijd 

vertrouwelijk. 

Arbeidsmarktbenadering en resultaten  
Werken bij Kennemerhart is werken vanuit je hart met bevlogen collega’s en 

aandacht voor ouder worden. In de krappe arbeidsmarkt blijft het een grote 

uitdaging om over voldoende gekwalificeerde medewerkers te beschikken. We 

onderscheiden ons als organisatie met een cultuur van leren en ontwikkelen, 

ruime mogelijkheden om jezelf te 

ontwikkelen als professional, met veel 

eigen regie binnen heldere kaders voor 

medewerkers. We willen dat iedereen kan 

werken in een open en prettige werksfeer, 

met leuke collega’s die elkaar helpen het 

beste uit zichzelf te halen. 

Leren en ontwikkelen 
Vanuit de lange termijn strategie van 

Kennemerhart is investeren in leren en 

ontwikkelen één van de belangrijkste 

speerpunten. We weten dat de behoefte 

aan ouderenzorg de komende tien tot 

vijftien jaar zal verdubbelen met een 

gelijkblijvende hoeveelheid beschikbare 

arbeidskrachten in Nederland en ook in 

onze regio. Dit betekent dat het behouden 

en ontwikkelen van onze aanstaande en al 
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aanwezige medewerkers van het allergrootste belang is. In 2020, gedurende de 

coronapandemie, is Kennemerhart doorgegaan met opleiden en aannemen van 

collega’s.  

Lerende organisatie
Kennemerhart ontwikkelt zich tot een organisatie met een bewust beleid om 

haar lerend vermogen op alle niveaus en op continue basis te vergroten, zodat 

de effectiviteit van de organisatie als geheel toeneemt en van alle onderdelen 

(teams, groepen medewerkers en medewerkers).  

Daartoe is er in 2020 geïnvesteerd in:

• teamontwikkeling; 

• een MD traject;

• hebben er kwartaalbijeenkomsten plaats gevonden;

•  en zijn er trainingen geweest ten aanzien van cruciale beroepsvaardigheden en 

kennis.

Meerjarenbeleid L&O
Het meerjarenbeleid van Leren en Ontwikkelen stoelt op een aantal strategische 

uitgangspunten. Het eerste strategische doel van de afdeling Leren en 

Ontwikkelen is Kennemerhart te ontwikkelen tot een lerende organisatie via 

de principes van positieve psychologie en een ontwikkelingsgerichte aanpak. 

Daarnaast is het een strategisch speerpunt de instroom van leerlingen te 

vergroten, om in de personeelsbehoefte op langere termijn te kunnen voorzien. 

Diploma’s voor eerste groep anderstaligen en statushouders 
Kennemerhart werkt samen met het Nova College om medewerkers voor de zorg 

op te leiden. Kennemerhart is de zorgorganisatie die als eerste in de regio in 
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2015 samen met het Nova Collega een traject heeft opgezet om statushouders 

en anderstaligen een opleiding te geven, gevolgd door een baan in de zorg. Het 

voortraject ‘Leren en werken in de zorg’ ontstond in de Haarlemse Koepel, waar 

vluchtelingen in 2015 onderdak vonden op weg naar een toekomst in ons land. Dit 

was tevens de plek waar vijf betrokken professionals uit die organisaties de eerste 

plannen smeedden om statushouders en anderstaligen succesvol te begeleiden 

naar geschoold werk in de zorg. Het traject bestaat uit een uitgebreid taal- en 

cultuurtraject en vervolgens een opleiding, op maat met als doel om verzorgende 

IG te worden. De eerste groep studenten werkt nu anno 2020, gediplomeerd 

bij Kennemerhart in de ouderenzorg. In november 2020 start de achtste groep 

anderstaligen die hun voetsporen zullen volgen.

LOEP & e-learning (Leer- Ontwikkel- en Expertiseplatform)
Binnen Kennemerhart zijn we in 2020 gestart met het project LOEP. Binnen LOEP 

kunnen veel verschillende leer- en ontwikkelinterventies worden aangeboden. 

Verder kunnen er binnen het systeem trainingen worden georganiseerd 

en gepland, e-learnings worden gevolgd over algemene vaardigheden en 

competenties en over verpleeghuis en medische onderwerpen (diabetes, 

dementie, voorbehouden handelingen). Verwachte start van de lancering is maart 

2021. Ook wordt gekeken naar verdergaande regionale samenwerking op het 

gebied van e-learning en leersystemen in 2021. 

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

aanbrengbonussen, werkkostenregeling, BHV-vergoeding, investeren in 

ontwikkelingsmogelijkheden en duurzaam vervoersbeleid.

 

Fusie trajecten
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 vonden 

plaats in 2020. 
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Duurzame inzetbaarheid 
Kennemerhart staat voor samen met collega’s vitaal, competent en met plezier je 

werk nu en in de toekomst kunnen doen. Wij zien dit als duurzame inzetbaarheid. 

Juist ten tijde van COVID-19 is er volop aandacht gegeven aan duurzame 

inzetbaarheid. Zo hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

•  Diverse online workshops en initiatieven zijn georganiseerd in het kader van 

vitaliteit en werkvermogen. 

•  Ten tijde van een lockdown periode vanwege de COVID-19 uitbraak hebben er 

vier ‘Start van de dag workshops’ plaatsgevonden gericht op een ontspannen 

aanvang van de werkdag.

•  Kennemerhart heeft, net als voorgaande jaren, alle medewerkers een 

griepvaccin aangeboden.

•  Er is extra aandacht besteed aan het verspreiden van informatie over het goed 

inrichten van de thuiswerkplek in de huidige tijd waarin thuiswerken de norm 

was. 

•  Er is een aanvang gemaakt met het opstellen van een eerste RI&E voor het 

Kennemerhuis welke in 2021 afgerond wordt. 

•  In mei 2020 heeft het MT tijdens een bijeenkomst de kaders voor het verzuim/

inzetbaarheidsbeleid van Kennemerhart gedeeld en herijkt ter voorbereiding op 

de tender arbodienstverlening. 

Het verzuimbeleid/inzetbaarheidsbeleid is herijkt: 

•  Van eigen regie naar regie op eigen inzetbaarheid.

•  Sturen op verzuim door te sturen op inzetbaarheid van medewerkers. 

•  Gedeelde verantwoordelijkheid, en aandacht voor elkaar.

•  Meer ondersteuning van leidinggevende in hun rol als 

casemanager(poortwachter).

•  Efficiënte inrichting van ondersteunende systemen.

Verzuim 
Hoewel conform de verwachting het verzuim van Kennemerhart in 2020 is 

gestegen als gevolg van COVID-19 en de opgelegde coronamaatregelen is het 

verzuim bij Kennemerhart ruim onder het branchecijfer.

Het verzuim ziet er als volgt uit:

Verzuim Kennemerhart 2019 Verzuim Branche 2019 Verzuim Kennemerhart 2020 Verzuim branche 2020

6,29% 6,92% * 7,29% 8,03%
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Arbodienstverlener 
Er is een nieuw verzuimprotocol opgesteld en er is een offerte traject gestart 

aangezien het contract met de huidige arbodienstverlener afliep. In 2020 is 

er een arbopartner gevonden die de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

behoud van inzetbaarheid van medewerkers stimuleert, de leidinggevende 

helpt om zich te versterken in de rol van casemanager (poortwachter), en 

het goede gesprek stimuleert tussen leidinggevende en medewerkers door 

richtinggevende adviezen. Per januari 2021 is Perspectief de arbodienstverlener 

voor Kennemerhart. 

Veiligheid/BHV
In het afgelopen jaar is de laatste hand gelegd aan de BHV-organisatie. Deze 

is nu in lijn met wet- en regelgeving opgebouwd, adequaat ingericht, opgeleid 

en getraind (ondanks corona). Daartoe zijn de opleidingen en trainingen 

geharmoniseerd en naar een hoger kwaliteitsniveau gebracht. De BHV-middelen 

zijn gemoderniseerd en afgestemd op de doelgroep (hierover later meer). Het 

hoofd BHV monitort (aanwezigheid en kwaliteit) van opleidingen en trainingen 

en richt zich op verdere verbetering en borging van BHV-activiteiten binnen de 

organisatie. In het afgelopen jaar is ook voor de extramurale locaties de BHV-

organisatie op orde gebracht. In 2020 is gestart met de ontwikkeling van een app 

waarmee bij een grote calamiteit de BHV-organisatie eenvoudig kan opschalen; 

deze app zal in 2021 worden uitgerold.
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Vrijwilligers
Wie belangrijk is voor onze cliënten, is belangrijk voor ons!

Dat vrijwilligers voor Kennemerhart van onschatbare waarde zijn wisten we al. 

2020 heeft, als coronajaar, ons dit nog eens extra laten ervaren. Toen aan het eind 

van het eerste kwartaal de huizen gesloten werden voor mensen van buitenaf, 

viel naast het bezoek van familie en naasten ook de aanwezigheid van veel van 

onze vrijwilligers weg voor onze cliënten. Dit is voor de cliënten zo goed mogelijk 

opgevangen door de medewerkers van de zorg, welzijn en facilitair. Maar ook 

onze vrijwilligers gaven hierin verlichting. Er werd door hen gebeld naar cliënten, 

zowel in de thuissituatie, dagbesteding als in onze huizen. Met deze gesprekken 

doorbraken zij dan weer de dag voor de cliënten. Maar er was meer, veel meer. Er 

waren vrijwilligers die hielpen door beschermingsmiddelen voor de medewerkers 

naar de verschillende locaties te brengen. Er waren vrijwilligers die testen naar 

de laboratoria brachten. Er waren vrijwilligers die lekkers bakten en dit naar de 

woonzorgcentra brachten. Er waren vrijwilligers die kaarten, brieven en tekeningen 

maakten voor de cliënten. Er waren vrijwilligers die voor onze locaties kwamen 

optreden met muziek of dans. Er kwamen vrijwilligers van ‘Blauw Helpt’ (KLM) en 

van het Rode Kruis die met veel dingen hielpen. Er waren vrijwilligers die hielpen 

met beeldbellen en zo kunnen we nog wel even door gaan. U snapt het, wij zijn 

hartstikke blij dat wij deze groep mensen hebben en zijn dankbaar dat wij van hun 

steun gebruik mogen maken. Dankzij hen is er dan ook veel meer mogelijk. 

 

Als organisatie hebben wij onze aandacht ook gericht op deze groep  

Sinds dit jaar (2020) is er op iedere locatie een coördinator vrijwilligers 

aangesteld. Daarmee is er voor de vrijwilligers altijd een bekende voor hen 

als aanspreekpersoon beschikbaar. Daar hebben we al veel mooie reacties op 

gehad. Daarnaast zijn we bezig het beleid rondom de vrijwilligers te updaten. 

Hierin richten we ons op de bestaande groep vrijwilligers én een nieuwe groep 

vrijwilligers die naast hun baan, studie of school ook een bijdrage aan het welzijn 

van onze cliënten wil leveren. Dat is een nieuwe trend die we in de gehele 

samenleving om ons heen ook zien. Kennemerhart wil die samenleving binnen 

halen en ook zelf zijn. Ook zijn we bezig om voor onze vrijwilligers gerichte 

deskundigheidsbevordering vorm te geven, waardoor zij op een nog meer 

onderbouwde manier hun vrijwilligerswerk vorm kunnen geven. Daarvan plukken 

onze cliënten en onze vrijwilligers beide de vruchten. De cliënt is hiermee extra 

geholpen en de vrijwilligers hebben daardoor nog meer voldoening van hun 

inzet. Een mooie win-win situatie is daardoor ontstaan. Zo werken wij toe naar een 

volwaardige positie voor de vrijwilligers binnen onze organisatie. 
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Voor 2021 hopen wij weer op een normaal jaar, waarin alle bestaande activiteiten 

waarbij vrijwilligers ondersteunen weer gewoon plaats kunnen vinden. Daarbij is 

voor ons een uitgangspunt dat we de vrijwilligers zoveel mogelijk willen inzetten 

bij activiteiten waarin zij in hun kracht staan. Graag vertellen wij u volgend jaar wat 

we hiermee met elkaar neergezet hebben.

Kennemerhart beschikt over zo’n 750 vrijwilligers.
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Bestuur, toezicht 
en medezeggenschap
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie, 

zowel op de korte als lange termijn. De raad van bestuur legt 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 Governance code 2017 ingericht. 

De samenwerking tussen de bestuurders en de raad van toezicht is vastgelegd in 

een bestuursreglement, reglement van de raad van toezicht en een portefeuille 

overzicht. 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. Ook het overleg met de in 2019 opgerichte VAR 

heeft in 2020 structuur gekregen.

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. 
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Raad van bestuur
Kennemerhart heeft een tweehoofdige raad van bestuur. Afgelopen jaar heeft er 

een wisseling in de raad van bestuur plaatsgevonden. Mw. Van Schaik is per juni 

2020 voorzitter geworden van de raad van bestuur. Dhr. Stoter is in de periode van 

juni 2020 tot september lid van de raad van bestuur geweest. Per 1 oktober is dhr. 

Van der Meulen toegetreden tot de raad van bestuur. Onderstaande tabel toont 

de gegevens van de leden van de raad van bestuur inclusief de nevenactiviteiten 

van 2020.

Samenstelling raad van bestuur:

In 2019 is er een nieuw reglement vastgesteld voor de raad van bestuur en is 

tevens de portefeuille verdeling vastgelegd. Door een wissel in de raad van 

bestuur zal de in 2019 vastgestelde portefeuille verdeling in 2021 opnieuw 

besproken en geëvalueerd worden. Dit kan mogelijk leiden tot aanpassingen in 

de verdeling van de portefeuilles van de twee bestuurders van Kennemerhart. 

Vooralsnog heeft dhr. Van der Meulen de portefeuille van dhr. Stoter één op één 

overgenomen. 

Organisatie van participatie 
Organisatiebeleid wordt besproken in het MT, met de CCR, de OR, de raad van 

toezicht en in opbouwende frequentie met de VAR. De resultaten van gevoerd 

beleid worden gerapporteerd in kwartaalrapportages en worden besproken met 

cliëntenraden, OR en raad van toezicht.  

Naam Nevenfunctie(s)

Mw. A.M. van Schaik 
(voorzitter raad van bestuur per 
1 juni 2020) (lid raad van bestuur 
sinds 1 juli 2016) 

dhr. K.L. Stoter 
(voorzitter raad van bestuur sinds 
1 december 2017 tot 1 juni1 2020 
en lid raad van bestuur vanaf 
1 juni tot september 2020)

dhr. drs. C. van der Meulen MBA 
(lid raad van bestuur sinds 
1 oktober 2020)

Lid raad van toezicht, Arkin
Psychiater Fundashon Mariadal/Mental Health Caribbean, Bonaire
Oprichter en bestuurslid non-profit stichting Yeye
Lid College Geneeskundige Specialismen (KNMG)
Bestuurslid VBZ
Bestuurslid Stichting Steunfonds Cliënten Kennemerhart
Eigenaar eenmanszaak Artsenintervisie

Voorzitter raad van toezicht Vreedenhoff/Innoforte, Arnhem
Lid raad van toezicht Careander, Harderwijk
Lid raad van commissarissen IW4, Veenendaal

Lid Raad van Toezicht Bloemenhove SAA
Lid Raad van Advies Self-Screen BV
Mede-eigenaar Self-screen BV, Microbiome Ltd en Tubascan Ltd
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Belangrijke bestuurlijke trajecten in 2020 
De raad van bestuur heeft naast de eerder genoemde projecten, onderwerpen en 

het hanteerbaar maken en houden van de COVID-19 crisis, bestuurlijke aandacht 

gehad voor de onderstaande trajecten en onderwerpen:

Strategie 2021-2023
In 2020 is er ondanks de COVID-19 uitbraak tijd en energie gegeven aan de 

toekomst van Kennemerhart middels het tot stand brengen van een nieuwe 

strategie voor de periode 2021- 2023. Een eerste aanzet is gemaakt in maart 

op een tweedaagse heisessie in Castricum aan Zee. Bij deze heisessie waren 

MT leden, raad van bestuur, afvaardiging van teamleiders, OR, VAR, CCR en 

staffunctionarissen aanwezig. Het verslag van de sessie in Castricum aan Zee is 

voorgelegd aan een afvaardiging vanuit alle lagen van de organisatie en is in mei 

ter toetsing verzonden naar de aanwezigen. Tevens zijn de uitkomsten besproken 

in meerdere beeldbelsessies met de gehele organisatie.  Dit alles heeft digitaal 

plaatsgevonden als gevolg van corona. Op basis van de reacties is de strategie 

verder besproken en getoetst bij cliënten, medewerkers, MT, OR, CCR en raad 

van toezicht. De meerjarenstrategie voor Kennemerhart is vastgesteld in het 

eerste kwartaal van 2021.

Wmcz bijeenkomsten
In de tweede helft van 2020 hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden 

in kader van Wmcz. De wetgeving is veranderd en de bestaande reglementen 

hebben nieuw leven ingeblazen gekregen. Tijdens de bijeenkomsten was 

vertegenwoordiging aanwezig van de CCR, lokale CR-en, afvaardiging van 

de raad van bestuur, bestuurssecretaris, zorgdirecteuren en teamleiders. De 

bijeenkomsten waren onder leiding van een extern Wmcz deskundige bekend 

met het LOC. Dit heeft geleid tot een nieuw medezeggenschapsreglement dat 

net in 2021 is getekend maar zijn traject kent in 2020. 

In navolging van het medezeggenschapsreglement op centraal niveau (CCR-

RvB) is op 20 augustus gestart met lokale bijeenkomsten. Ook tijdens deze 

bijeenkomsten zijn organisaties als de CR vertegenwoordigd en wordt gewerkt 

naar het doorvertalen van de Wmcz op lokaal niveau en vindt verankering plaats 

in documenten. 

Statuten wijziging
De statuten van Kennemerhart zijn gewijzigd inzake de VPB. In 2021 zal gekeken 

worden of er verdere aanpassing nodig is van de statuten.
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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 wetgeving, statuten en 

reglementen toe op onder andere bestuur en besturing van Kennemerhart. De 

raad van toezicht houdt zich daarbij aan de Governancecode zorg. In 2020 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 

(in haar rol als sparringpartner) en het verlenen van decharge op jaarverslag en 

jaarrekening. 

Het jaar 2020 was voor bestuur, medewerkers en cliënten van Kennemerhart een 

zwaar jaar. Veiligheid van medewerkers en cliënten stond voorop en de druk op 

de organisatie was groot. De raad van toezicht kijkt met respect en waardering 

terug op alle inspanningen, creativiteit en flexibiliteit waarmee COVID-19 het 

hoofd is geboden. 

Ondanks dat 2020 door COVID-19 een bijzonder jaar was en de raad van 

toezicht en raad van bestuur vooral digitaal hebben vergaderd, hebben er 

zeven besprekingen plaatsgevonden om de ontwikkelingen van de organisatie 

te bespreken. Tevens zijn de raad van toezicht en raad van bestuur bij elkaar 

Naam Functie in Expertise/nevenfuncties

drs. M.J.C. Heeremans

drs. R.J.J. van Soelen

dr. M.W. de Jong

drs. A.W. van Raalte

drs. T. Winkler

K.M. Botman MSc, MBA

Voorzitter RvT, Voorzitter 
remuneratie commissie

Vice voorzitter RvT, 
Voorzitter commissie 
kwaliteit en veiligheid

Lid RvT, Voorzitter audit 
commissie

Lid commissie kwaliteit en 
veiligheid

Lid RvT, Lid commissie 
kwaliteit en veiligheid, Lid 
remuneratie commissie

Lid RvT, Lid audit 
commissie

Lid adviescommissie geweldsaanwending Politie-eenheid Noord Holland
Rijksafgevaardigde in het bestuur van het Noord Hollands Archief
Voorzitter bestuur Waterrecreatie Nederland
Lid Raad van Toezicht OVO (Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad)
Lid Raad van Commissarissen Werkse!, Delft
Voorzitter Raad van Toezicht Het Balletorkest
Voorzitter Raad van Toezicht Probiblio

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Reumazorg Zuid West Nederland
Eigenaar InspirAktie, BV

Lid zorgbrede innovatie- en adviescommissie governance code
Vicevoorzitter van de RvC van HONK in Alkmaar (per 1 juni 2020)
Lid van de RvC, tevens voorzitter van de audit committee van het Rode 
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk (per 1 oktober 2020)

Lid Raad van Toezicht HVO-Querido

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

Finance Business Management& Transformation lead bij ABN AMRO Groep 
(tot 28-02-2021)
Director Finance & Control bij IG&H (vanaf 01-03-2021)
Voorzitter Stichting Steunfonds Cliënten Kennemerhart (SSCK)
Board member Sima Angaza Distributor Financing Fund

Samenstelling Raad van Toezicht  2020:
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gekomen in verband met de zelfevaluatie van de raad van toezicht. Deze is 

begeleid door dhr. R. Paquay van organisatie adviesbureau DEVOA.

Tijdens de reguliere vergaderingen is gesproken en besloten over: 

• Corona en de impact daarvan op Kennemerhart

• Kwartaalrapportages

• De jaarrekening en het jaarverslag (2019) en begroting (2021)

• Vasgoedzaken zoals; optimalisatie Janskliniek, De Molenburg, Schoterhof

• De nieuwe meerjarenstrategie 2021-2023

• De kaderbrief 2021

• De Wijkanalyse 

• Statuten wijzigingen 

• Kwaliteitsjaarplan (2021)

• Bijgestelde visie op toezicht 

• Brandveiligheid

Als gevolg van COVID-19  is de raad van toezicht niet op werkbezoek geweest 

op één van de locaties. Gekeken zal worden op welke wijze dit vormgegeven 

kan worden in 2021. De voorzitter en enkele leden van de raad hebben 

strategiesessies ten behoeve van de meerjarenstrategie bijgewoond. In de 

raad van toezichtsvergaderingen zijn op thema’s gasten vanuit de organisaties 

uitgenodigd en ontvangen. 

Auditcommissie
De auditcommissie 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 2020 is de financiële commissie van raad van toezicht zeven keer 

bijeengekomen om verschillende onderwerpen te bespreken. Onderwerpen 

ter bespreking waren Huis in Duinen, De Molenburg, Janskliniek, Schoterhof, 

managementrapportages Kennemerhart, rapportages van de accountant, 

brandveiligheid, begroting, jaarplan, jaarrekening en jaarverslag.



45

Commissie Kwaliteit en Veiligheid
De commissie kwaliteit en veiligheid is in 2020 vier keer bijeengekomen. In de 

commissie vindt op basis van het kwaliteitsjaarplan een dialoog plaats met diverse 

medewerkers uit de organisatie over een aantal thema’s, en dit jaar tevens over de 

impact van corona:

•  Werving en behoud medewerkers is besproken met de HR manager. Tevens is 

het continuïteitsplan besproken (zoals die ook is ingezet tijdens corona).  

•  De maatregelen en versoepeling rondom de bezoekregeling ten tijde van 

corona is toegelicht door een specialist ouderengeneeskunde en teamleider van 

De Blinkert

•  Twee leden uit de verpleegkundige adviesraad hebben toegelicht hoe de 

ontwikkeling van de VAR verloopt, op welke speerpunten de VAR zich richt, en 

welke geleerde lessen zij ervaarden na de eerste corona besmettingsgolf.  

•  De verpleegkundige ouderenzorg en ergotherapeut eerstelijn hebben samen 

met de directeur extramuraal en behandeldienst verteld hoe zij praktische 

invulling geven aan wijkgericht werken en wat er wordt ontwikkeld.

Daarnaast heeft dhr. Van Raalte een vergadering van de VAR met de raad van 

bestuur bijgewoond. 

De commissie wordt elk kwartaal geïnformeerd via kwartaalrapportages over 

de voortgang van het kwaliteitsjaarplan, en is de commissie betrokken bij het 

inhoudelijke deel van het kwaliteitsjaarplan.

Remuneratie commissie 
De remuneratie commissie is in 2020 bijeengekomen voor het voeren van de 

jaargesprekken met de bestuurders. Tevens heeft de remuneratie commissie zich 

in 2020 gebogen over de werving van een nieuwe bestuurder voor Kennemerhart. 

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

van bestuur. Dhr. van Soelen woont jaarlijks een overleg 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 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.  



46

Centrale cliëntenraad 
CCR Jaarverslag 
Op 14 januari 2020 luidde de CCR het nieuwe jaar in met een startbijeenkomst 

voor alle cliëntenraden. Bijna iedere locatie was vertegenwoordigd. 

Cliëntenraadsleden vertelden elk over hun locatie met zijn specifieke accenten. 

Over en weer een nadere kennismaking tussen CCR en CR-en, met gesprekken 

aan diverse tafels. De CCR presenteerde zijn eigen jaarpunten 2020: de 

medezeggenschap/nieuwe Wmcz, kwaliteit van zorg met ‘voeding’ in het 

bijzonder, welzijn en de veranderende ZZP-mix. De bijeenkomst  was zonder meer 

geslaagd en werd een belangrijke basis voor het verdere contact. Dat corona alles 

daarna zou beïnvloeden, kon nog niemand weten.

Veruit de meeste energie en tijd van de CCR ging uit naar het invulling geven aan 

de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). Met resultaat. Dankzij 

de brede deelname en inzet van lokale cliëntenraden aan diverse werksessies met 

directeuren, teamleiders en de raad van bestuur kon de nieuwe Wmcz gezamenlijk 

ondertekend worden op 4 januari 2021. De keuze om hier van begin af aan 

gezamenlijk in op te trekken is doorslaggevend geweest voor meer aandacht en 

draagvlak. Niet het papier, maar het uitwisselen van standpunten tijdens het proces 

is waardevol geweest. Een wapenfeit waar we allemaal trots op zijn.

En langzaamaan veranderde door de toenemende besmettingsrisico’s het 

overleggen in het nieuwe Kennemerhuis naar beeldbellen vanuit huis. 

Het coronaoverleg van raad van bestuur met CCR startte maart 2020 en heeft bij 

voortduring tweewekelijks plaatsgevonden. Elkaar goed informeren is cruciaal 

gebleken om besluiten goed te kunnen blijven volgen in een voor iedereen 

hectische tijd. Zo is er onder andere flink gestoeid over de (nieuwe) advies- en 

instemmingsbevoegdheden ten aanzien van de bezoekersregeling. De informatie 

voor bewoners en hun naasten stond nog niet op de website of nieuwe centrale 

richtlijnen maakten dat deze weer achterhaald waren. En, is lokaal maatwerk 

mogelijk om een gehele lockdown te voorkomen? Ook is de CCR de externe 

coronanieuwsbrief gaan meelezen om die informatie toegankelijker voor naasten 

en familie te maken. Elkaar helpen om samen tot verbetering te komen, is steeds 

sterker geworden. 

Door de raad van bestuur werden bij de meerjarenstrategiesessies (2021-2023) 

cliënten, cliëntenraadsleden en hun familie uitgenodigd. Al is de CCR bijdrage 

door de omschakeling van fysieke bijenkomsten naar beeldbellen bescheiden 

gebleven, het breed ophalen van meningen, is zeker voor herhaling vatbaar.  

De kwetsbaarheid van de medezeggenschap, zo is de CCR gebleken, ligt vooral 

in de structuur ervan. 
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De lokale raden zijn lang niet allemaal vertegenwoordigd in de CCR. Zij 

zijn zelf niet altijd op sterkte en hebben bovendien hun handen vol aan de 

belangenbehartiging op locatie. De CCR is echter wel meebepalend voor 

beslissingen op het niveau van Kennemerhart. We eindigen het jaar met de 

afspraak te onderzoeken hoe we dit beter georganiseerd kunnen krijgen. 

Adviesaanvragen: 
• Kwaliteitsjaarplan 2021

• Jaarverslag 2020

• Begroting 2021

Onderwerpen:
• Anton Pieckhofje

• Benoeming lid en voorzitter raad van bestuur

• Bezoekregeling locaties vanaf coronatijd

• Cliëntvertrouwenspersoon

• Corona en corona-evaluatie eerste golf

• Jaarplan 2021

• Kaderbrief 2021

• Kwaliteitsjaarplan 2021

• Meerjarenstrategie 2021-2023

• Personen alarmering

• Strategisch vastgoed

• Vergoedingsregeling voet- en handzorg

• Waardigheid- en Trotsgelden

• Welzijn en vrijwilligersbeleid

• Wet zorg en dwang

• WHIRO

• Wmcz

De samenstelling van de CCR
Voorzitter:   Ineke de Jonge (Onafhankelijk voorzitter)

Vice-voorzitter  tot februari:  Jos Wilmink (Overspaarne) 

  vanaf oktober:  Ineke van Haastrecht (De Rijp)

Penningmeester:   Hans van der Horst (De Blinkert)

Lid:   Ineke van Haastrecht (De Rijp) 

Lid   Jan van den Berg,  

(mrt t/m juni) vervanging Ineke van Haastrecht 

Lid:   Harry de Boer (Janskliniek)

Lid:   Leonore de Boer (Overspaarne) 

Lid:   Hanneke Bonfrér (Schoterhof) 

Ambtelijk secretaris:  Pascal Everaardt en Milene Du Burck (a.i.)
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Ondernemingsraad 
Algemeen overzicht van de ontwikkelingen binnen 
de ondernemingsraad (OR)
Na een rustige start kregen we dit jaar al snel te maken met het coronavirus. 

Begin maart werd de situatie ernstiger. De maatregelen die vanaf die tijd zijn 

ingesteld hebben een grote impact gehad op onze organisatie en de gehele 

samenleving. Het bracht ook verandering mee voor de ondernemingsraad. 

Overschakelen naar online vergaderen en extra overleg met het bestuur om de 

aanpassingen van beleid en regelgeving te bespreken. Op het hoogtepunt van de 

eerste golf hebben de OR leden, gedurende een periode, een gedeelte van OR 

uren ingeleverd om deze in te zetten op de locatie. 

In 2020 is de OR dertien keer bij elkaar gekomen voor een OR vergadering. 

Daarnaast is er dertien keer een OV vergadering geweest met de raad van 

bestuur. Met het vertrek van Klaas Stoter als voorzitter van de raad van bestuur, 

heeft de OR dit jaar een nieuwe bestuurder als gesprekspartner gekregen. 

Voor een korte periode was dit de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, 

Audrey van Schaik. De nieuwe bestuurder, Cedric van der Meulen heeft deze 

taak overgenomen en is nu de vaste gesprekspartner van de OR. Aansluitend 

aan elke OV vergadering is er een agendaoverleg geweest tussen de voorzitter 

en vicevoorzitter van de OR en de beide leden van de raad van bestuur, waarin 

de agenda voor de volgende OV vergadering werd vastgesteld. De agenda’s en 

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

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 was een lid van de raad van toezicht aanwezig. Daarnaast was de OR 

vertegenwoordigd in de benoemingscommissie van de nieuwe bestuurder en de 

commissie voor de nieuwe arbodienstverlener.

De OR heeft in 2020 drie studiedagen gehad. In de trainingen hebben we ons 

gericht op het verbeteren van de communicatie en samenwerking met het bestuur 

en HR. Gezamenlijk hebben we gekeken naar wat we willen behouden, wat er 

verbeterd kan worden en wat verstandiger is om te laten. 
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Advies- en instemmingsrecht
Ten aanzien van diverse beleidsonderwerpen heeft de OR instemming of 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? 

Advies is gevraagd en gegeven over:
• Inhuren uitzendkrachten en ZZP’ers

• Onttrekken van zorg Anton Pieckhofje

• Benoeming nieuwe bestuurder en voorzitter raad van bestuur

• Functie recruiter

• Medewerker restauratieve dienst

• Investering Janskliniek en Jansstraat

Instemming is gevraagd en gegeven over:
• Nieuwe arbodienst

• Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

• Meerjarenbeleid Leren & Ontwikkelen

• Ontwikkelassessment senior teamleiders

• Salariëring zij-instromers

• Verzuimbeleid en tender arbodienst

• Voorrangsbeleid interne kandidaten

Samenstelling van de ondernemingsraad
• Marieken Kumru (voorzitter)

• Ron Zurhaar (vicevoorzitter)

• Anneke Kok

• Gerlinde Merse

• Anke van Heurn

• Petra Janssen

• Ivo van Boxmeer

• Monique van Leuffen

Ambtelijk secretaris: 
Daniëlle Ferdinandusse 
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Verpleegkundige 
adviesraad 
Na de start (in 2019) heeft de VAR zich in 2020 verder ontwikkeld. De VAR is ten 

tijde van COVID-19 een belangrijke gesprekspartner geweest voor de raad van 

bestuur. De VAR had driewekelijks overleg met de raad van bestuur. De VAR 

leden hebben tijdens die overleggen onder andere gesproken over de ervaringen 

inzake de preventieve maatregelen en zijn vragen aan de orde gesteld die 

leefde bij de VAR en de achterband van de VAR. Via intranet heeft achterban 

raadpleging plaatsgevonden en zijn belangrijke punten besproken met de raad 

van bestuur.

In 2020 is een vertegenwoordiging van de VAR betrokken geweest bij de 

totstandkoming van de meerjarenstrategie, en is voor het eerst formeel het 

kwaliteitsjaarplan voorgelegd aan de VAR. 

Een belangrijk thema waarin 2020 mee is gestart is de positionering 

verpleegkundigen. De VAR ondersteunt dit project van harte en is betrokken bij 

de klankbordgroep.

De VAR ontwikkelt zich tot een professioneel orgaan die de beroepsgroep en 

het inhoudelijk vak van verpleegkundige/verzorgende vertegenwoordigt in de 

organisatie (op strategisch niveau).

In 2020 is de VAR twaalf keer bij elkaar gekomen voor een vergadering en/of een 

overleg met de raad van bestuur (grotendeels over corona in 2020). De VAR heeft 

twee dagdelen training gehad in 2020 (thema adviseren). 
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Instemmingsaanvragen: 
• Kwaliteitsjaarplan 2021

Onderwerpen:
• Kwaliteitsjaarplan

• Maatregelen en evaluatie aanpak corona

• Positionering verpleegkundigen

• Werkwijze risicosignalering in het dossier

• Kaderbrief Kennemerhart

• Corona evaluatie

• Visie scholing

• Meerjarenstrategie

• Evidence Based Practice

Samenstelling van de verpleegkundige adviesraad (VAR):
• Ralph Gieske (voorzitter)

• Evelyn van Duffelen (vicevoorzitter)

• Linette Timmer

• Lizette Beelen 

• Arienne Akkerman

• Laura Mol

• Melanie de Zwarte

• Shireen Nijland

Beleidsondersteuning: 
Yvonne Kok, sr. beleidsadviseur kwaliteit 
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Gezonde Exploitatie 
(Financieel beleid)  

Exploitatie 
Over 2020 is sprake van een positief resultaat van € 0,2 miljoen. Dit is € 0,7 miljoen 

lager dan de begroting 2020 van € 0,9 miljoen. Het verschil wordt voor een deel 

verklaard doordat we bij de berekening van de compensatievergoeding Zvw 

als gevolg van corona voorzichtigheidshalve rekening hebben gehouden met 

de mogelijkheid dat we niet alle kosten vergoed zullen krijgen die wij bij de 

zorgverzekeraar hebben ingediend. We hebben op het moment van vaststellen 

van de jaarrekening nog geen overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars 

en derhalve een bedrag ad € 0,5 miljoen gereserveerd. Daarnaast is in 2020 

een aantal uitgangspunten herijkt ten aanzien van de personele verplichtingen 

wat heeft geresulteerd in € 0,5 miljoen aan extra personeelskosten en is sprake 

geweest van een nabetaling van de pensioenpremie 2017 van € 0,3 miljoen.

Het resultaat is ten opzichte van 2019 met € 1,0 miljoen verslechterd. Dit hangt 

samen met een uitzonderlijke situatie als gevolg van corona wat een negatieve 

invloed heeft gehad op het resultaat ad €0,5 miljoen en het feit dat in het resultaat 

van 2019 een incidentele opbrengst, zijnde een ontvangen overproductie 2018, 

van € 0,7 miljoen verwerkt is.

De totale bedrijfsopbrengst steeg met € 9,7 miljoen en kwam uit op € 105,6 

miljoen. Dit is voornamelijk terug te zien in de stijging van de opbrengsten 

uit zorgprestaties met € 6,9 miljoen tot € 98,7 miljoen. Deze stijging wordt 

voornamelijk verklaard door de groei in Wlz opbrengsten met €7,0 miljoen. 

Dit is het gevolg van de extra kwaliteitsmiddelen in 2020 van € 4 miljoen, 

en daarnaast is sprake van € 5 miljoen compensatie voor extra gemaakte 

coronakosten. Hier tegenover staat de afname van de inkomsten VPT met € 2,0 

miljoen als gevolg van het stoppen van de samenwerking met onderaannemers. 

Tot slot is naast de stijging van de zorgopbrengsten ook sprake van een stijging 

van de subsidies met € 3,4 miljoen naar € 4,7 miljoen. Dit betreft de ontvangen 

subsidie voor de zorgbonus ad € 3,7 miljoen.



53

Tegenover de toename van de bedrijfsopbrengsten stond een grotere stijging 

van de bedrijfslasten. De kosten stegen met € 10,7 miljoen naar € 104,3 miljoen. 

De personeelskosten stegen gedurende het jaar 2020 door de reguliere CAO 

stijgingen, uitbetaling van de zorgbonus en uitbreiding van de formatie met 100 

fte. Daarnaast heeft corona er ook voor gezorgd dat voor € 1,3 miljoen meer 

gebruik is gemaakt van externe inhuur om de kwaliteit te kunnen blijven borgen. 

De financiële baten en lasten kwamen in 2020 uit op -/- € 1,1 miljoen wat een 

verbetering is van € 0,1 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar doordat één van 

de leningen medio 2019 is geherfinancierd. 

Het genormaliseerd resultaat voor Kennemerhart bedroeg € 1,4 miljoen. Het 

verschil met het genormaliseerd resultaat en het resultaat in de jaarrekening komt, 

zoals hierboven vermeld onder andere voort uit de gemaakte corona kosten ad 

€ 0,5 miljoen waarvoor we geen compensatievergoeding hebben opgenomen, 

herijkte uitgangspunten van personeelsverplichtingen ad € 0,5 miljoen en een 

nabetaling pensioenpremie van € 0,3 miljoen. 

Balans 
Aan het einde van 2020 bedraagt het balanstotaal van Stichting Kennemerhart 

€ 68,1 miljoen en is daarmee met € 2,4 miljoen gestegen ten opzichte van 2019. 

Het eigen vermogen van € 26,1 miljoen in 2020 is € 0,3 miljoen gestegen ten 

opzichte van 2019. Dit  betreft de toevoeging van het positief exploitatieresultaat 

van € 0,2 miljoen. 

Het positieve exploitatieresultaat wordt voor € 0,1 miljoen ten gunste van het 

bestemmingsfonds gebracht en voor € 0,1 miljoen ten gunste van de algemene 

reserve OGB. 

Deze ontwikkelingen resulteerden in een budgetratio (eigen vermogen 

/ som bedrijfsopbrengsten) van 24,7%. Het rendement (resultaat / som 

bedrijfsopbrengsten) bedraagt 0,2% welke nog niet voldoet aan het criterium van 

duurzaam gezond. Het genormaliseerd rendement (genormaliseerd resultaat / 

som bedrijfsopbrengsten) bedraagt echter 1,3%. Dit is een goede basis voor het 

toegroeien naar het gewenste rendement in 2023 van 2,5%.
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De liquide middelen zijn gestegen naar € 21,5 miljoen onder andere doordat als 

gevolg van corona een aantal investeringen zijn uitgesteld. De liquiditeitsratio 

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

De langlopende schulden zijn gedaald naar € 20,5 miljoen (2019: € 21,9 miljoen), 

doordat € 1,3 miljoen in 2020 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 als doelstelling opgenomen dat in 2023 sprake is van een 

rendement van 2,5%. De komende jaren zullen stappen worden gezet om hier 

naartoe te groeien. Dit heeft geresulteerd in een begroting voor 2021 waarin een 

positief resultaat van € 1,5 miljoen (1,5% rendement) als doel is gesteld.
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