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“Allerzorg heeft veel voor mij en mijn 
familie betekend”, zei een van onze 
cliënten onlangs. ”Er was persoonlijke 
aandacht, ruimte voor onze wensen 
en een luisterend oor.” Deze uitspraak 
omschrijft precies waar we ons in 2017 
voor ingezet hebben: zorgen zoals je 
ook voor je naasten zou zorgen. Met 
liefde, aandacht en oog voor persoonlijke 
situaties en wensen. Zorg waarin de 
behoefte van de cliënt centraal staat, 
waarin we graag dat stapje verder zetten. 

Overname Senior Assist Care & 
Care2All
Mede door de overnames van Senior 
Assist Care (SAC) en Care2All hebben 
we in 2017 veel nieuwe collega’s mogen 
verwelkomen. De overnames na het 
faillissement van beide organisaties 
zijn succesvol verlopen. Allerzorg is 
er trots op dat de zorg voor cliënten is 
gecontinueerd en dat de zorgverleners 
hun werk konden behouden. Bovendien 
heeft Allerzorg haar marktpositie, met 
name in het noorden van het land, 
hiermee versterkt. Samen gingen we in 

volle tevredenheid het nieuwe jaar in, zo 
blijkt ook uit een uitspraak die een van 
onze nieuwe medewerkers deed tijdens 
het Allerzorgfeest in juni 2017: “Het was 
een warm onthaal, ik voelde me heel snel 
thuis bij Allerzorg. Ik ben daar nog elke 
dag dankbaar voor.” 

De basis op orde 
Juist vanwege de sterke groei begin 2017 
en de werkzaamheden daarvoor in de 
eerste helft van 2017, kwam de tweede 
helft van 2017 de focus op de basis te 
liggen. Goede zorg kan alleen gegeven 
worden als de basis op orde is. 2017 
stond daarom in het teken van “de basis 
op orde”; teams op orde, werken volgens 
contracturen, optimaal ingerichte routes 
en een gezonde balans tussen werk en 
privé. Werken vanuit je hart, je zowel 
op professioneel als persoonlijk gebied 
kunnen ontwikkelen, elke dag met plezier 
naar je werk gaan; het droeg afgelopen 
jaar allemaal bij aan de tevredenheid 
van onze medewerkers, minder verloop 
en minder verzuim. De positieve 
ontwikkelingen voor medewerkers hebben 

LIEFDE, AANDACHT EN OOG VOOR 
PERSOONLIJKE SITUATIES

Paul Cornelissen, Monique Dekker en Roy Rempe,

Raad van Bestuur Allerzorg 2017
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zich inderdaad vertaald naar goede zorg. 
Dat zien we in 2017 ook weer terug in 
het cliënttevredenheidscijfer. Cliënten 
beoordeelden ons met een 8,7!

Joint Commission International
Het is onze ambitie om uitmuntende 
kwaliteit ‘ziekenhuis verplaatste zorg’ 
te bieden. Om dit te toetsen, hebben 
wij Joint Commission International 
(JCI) gevraagd om ons te accrediteren 
voor hun kwaliteitskeurmerk. JCI is 
een erkende kwaliteitsorganisatie die 
wereldwijd zorginstellingen beoordeelt 
op kwaliteit en veiligheid. In Nederland 
hebben momenteel acht topklinische 
ziekenhuizen deze accreditatie. Met 
deze accreditatie willen we aantonen 
dat we hetzelfde kwaliteitsniveau in zorg 
thuis kunnen bieden. In het najaar van 
2017 vond bij Allerzorg de JCI proefaudit 
plaats ter voorbereiding op de formele 
accreditatiebezoeken in 2018. 

Elektronisch cliëntdossier
Om optimale zorg te kunnen leveren 
hebben we in 2017 ook een aantal 
slagen op het gebied van efficiency en 
het digitaliseren van werkprocessen 
gemaakt. Zo zijn we in het najaar van 2017 
begonnen met de voorbereidingen van de 
overgang van het papieren cliënt dossier 
naar het Elektronisch cliëntdossier 
(ECD), om op 1 januari 2018 volledig 
digitaal te kunnen rapporteren. Hiermee 
spelen we in op de mogelijkheden die 
het digitaliseren van werkprocessen te 
bieden heeft. Want, zo zijn wij van mening, 
“zorg leveren met aandacht en liefde gaat 
niet over administratieve processen en 
langdurige procedures”.

Bestuursoverdracht
In oktober 2017 kondigden Paul 
Cornelissen en Monique Dekker aan hun 
bestuurstaken per 1 januari 2018 neer te 
zullen leggen. De laatste maanden van 
2017 stonden dan ook in het teken van 
dit naderende afscheid. Een definitief 
afscheid werd het niet. “We blijven bij 
Allerzorg betrokken. Vergelijk het met 
een kind wat het huis uit gaat; als je 
ziet dat het goed gaat, dan weet je dat 
het moment is aangebroken dat je er 
vertrouwen in moet hebben dat je kind 
zelfstandig de wereld in zal gaan. Zo zien 
we dat ook voor Allerzorg. Maar, thuis 
blijft altijd thuis. We zullen dus altijd bij 
Allerzorg betrokken blijven”, zegt Paul 
Cornelissen hierover in een interview 
dat uitgekomen is in de 2e editie van het 
Allerzorg Magazine (Thuis, december 
2017).

Roy Rempe, 
Bestuurder Allerzorg
April 2018
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Dit jaarverslag 2017 gaat over Allerzorg BV 
(inclusief Kraamzorg). Het verslag geeft informatie 
over het profiel van Allerzorg, hoe het bestuur 
is samengesteld, op welke manier toezicht 
en medezeggenschap zijn geregeld en hoe de 
kwaliteit van zorg is gewaarborgd. Ook laat dit 
jaarverslag zien in welke mate het beleid van 
Allerzorg heeft geleid tot voorgenomen resultaten. 
De hoofdactiviteit van Allerzorg – het leveren van 
specialistische zorg thuis – wordt in het verslag 
apart belicht. Met dit jaarverslag werpen wij 
bovendien een blik op toekomstige ontwikkelingen 
binnen en buiten ons bedrijf.

Bij het opstellen van het jaarverslag zijn de 
Centrale Cliëntenraad (CCR) en Ondernemingsraad 
(OR) betrokken. Het verslag is goedgekeurd door 
de Raad van Commissarissen.

1. UITGANGSPUNTEN VOOR 
VERSLAGLEGGING

Bedrijfsgegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Allerzorg BV

Adres Kasteel 4

Postcode 3441 BZ

Plaats Woerden

Telefoonnummer (0348) 416834

Indentificatienummer Kamer van Koophandel 331.33.450

E-mailadres info@allerzorg.nl 

Internetpagina/website www.allerzorg.nl

Rechtsvorm BV

Allerzorg Kraamzorg BV

Allerzorg BV

Juridische structuur

100%
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Lisette vertelt: “Ik zie de overstap naar de zorg voor cliënten in de thuissituatie 
als een verrijking van mijn werk. Ik leer cliënten kennen in hun eigen omgeving, 
waardoor er een vertrouwensband en een warm contact ontstaat. Ook zegt de 
leefsituatie veel over een cliënt. Dat zie je niet wanneer je op een polikliniek werkt. 
Ik zie het ook echt als een meerwaarde om verder te kijken dan de wond alleen, 
cliënten hebben vaak veel te verwerken, daar wil je niet aan voorbij gaan; achter elke 
wond schuilt een verhaal.”

Lisette vertelt over gebeurtenissen die haar werk bijzonder maken: “Zo kregen 
we een dakloze man in zorg die maanden met een zogenoemde ‘diabetesvoet’ 
over straat heeft gezworven. De cliënt verbleef tijdelijk in een opvanghuis en kreeg 
uiteindelijk een eigen huis toegewezen. Zowel de man als zijn huis waren ernstig 
verwaarloosd, de ruimte was vies en bezaaid met rommel. Toen ik daar aankwam 
had hij geen eens een bed om in te slapen. De bank was zo klein dat je er amper op 
kon liggen. Op eigen initiatief hebben we een veldbed en een slaapzak naar het huis 

Na 7 jaar op de poli Dermatologie bij de Mauritsklinieken in Den Haag maakte 

Lisette Eversteijn in 2016 de overstap naar Allerzorg. Sindsdien komt zij als 

verpleegkundige wondzorg en dermatologie bij mensen thuis.

WIJKVERPLEGING

"Toen hij een paar weken terug uiteindelijk liet weten dat hij een 
goede uitslag had gekregen en de kanker weg was, voelde ik 
oprecht dezelfde blijheid als hij; ik gunde het hem zo!"

SPECIALISTISCH

WONDZORG EN 
DERMATOLOGIE

ACHTER ELKE WOND SCHUILT 
EEN VERHAAL
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gebracht. Ook een goede nachtrust draagt immers bij aan de wondgenezing. Daarna 
volgde er samen met de huisarts en andere deskundigen een heel traject om de cliënt 
verder te helpen.” 

“We hebben al 2 jaar een cliënt in zorg met een melanoom op zijn hiel. Hij kreeg de 
ene tegenslag na de andere. Na een lange opname had hij thuis infusietherapie nodig. 
We hebben toen het Allerzorg infusieteam erbij betrokken en konden op die manier de 
complete zorg zelf leveren. Je maakt op die manier het zorgtraject van het begin tot 
het einde mee. Toen hij een paar weken terug uiteindelijk liet weten dat hij een goede 
uitslag had gekregen en de kanker weg was, voelde ik oprecht dezelfde blijheid als hij; 
ik gunde het hem zo!”
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Allerzorg is een zorgonderneming die innovatieve, specialistische zorg thuis levert, waaronder 

zogenoemde anderhalvelijnszorg; zorg die de brug slaat tussen ziekenhuis en thuis. Dit past ook in 

de trend om cliënten zo kort als mogelijk in het ziekenhuis te behandelen en zo snel als mogelijk de 

resterende behandeling voort te zetten in de thuissituatie.

Missie 
‘Zorg geven zoals wij die ook aan onze familie en 
onze naasten zouden geven.’ 

Visie 
‘Allerzorg is een zorgonderneming die innovatieve, 
specialistische zorg thuis levert, voortdurend 
anticiperend op de zorgvraag van de cliënt in het 
veranderend zorglandschap.’

Zelforganiserende teams 
Allerzorg werkt met kleine overzichtelijke zelf-
organiserende teams. Zorgverleners en cliënten 
kennen elkaar en maken onderling goede afspraken. 
Deze bijzondere interactie helpt de cliënt om zo veel 
mogelijk de regie over het eigen leven te behouden.

Doelgroepen en werkgebied
Teams van Allerzorg zijn actief in heel Nederland. 
De bewaking van uniforme kwaliteit en 
professionaliteit van zorg is centraal georganiseerd.

Allerzorg leverde in 2017 de volgende typen zorg:
• (gespecialiseerde) wijkverpleging
•  Kraamzorg en ‘Natuurlijke Kraamzorg’ (op basis 

van antroposofie), waarbij Allerzorg Kraamzorg is 
gecertificeerd voor het borstvoedingscertificaat 

•  kind- en jeugdzorg, waarbij gespecialiseerde 
kinderverpleegkundigen worden ingezet. 
Jeugdzorg betreft individuele begeleiding (laag- 
en hoog complexe zorg)

•  gespecialiseerde begeleiding voor specifieke 
doelgroepen als niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH), autisme, ADHD, dementie en andere 
beperkingen

2. PROFIEL ALLERZORG
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•  gespecialiseerde wondzorg en dermatologie
•  palliatief terminale zorg (PTZ), waarbij het 

comfort van de cliënt centraal staat 
•  medisch specialistische verpleging thuis (MSVT); 

een brugfunctie tussen zorg in het ziekenhuis 
en zorg thuis, waaronder het leveren van hoog 
complexe zorg als infusiezorg

•  het nieuwe welzijn; zorgverlening door Allerzorg 
aan cliënten in bijzondere (kleinschalige) 
woonvormen van woonzorg-expert ‘September’ 
in Wageningen, Apeldoorn, Velp, Twello en 
Witmarsum. In 2017 zijn onder de vlag van 
September nieuwe huizen geopend in Arnhem en 
Zevenaar. Allerzorg en September zijn partners, 
waardoor cliënten die zorg thuis kregen vanuit 
Allerzorg makkelijk door kunnen stromen naar 
een Septemberhuis en cliënten van September 
vertrouwde zorg van Allerzorg krijgen

•  huishoudelijke hulp; sinds 2017 biedt Allerzorg 
via partner Zorgassist huishoudelijke hulp 
aan. Medewerkers van Zorgassist worden 
periodiek geschoold op een aantal belangrijke 
onderwerpen zoals bijvoorbeeld vroeg 
signalering dementie, grensoverschrijdend 
gedrag en ergonomisch schoonmaken. 

Kerngegevens
Allerzorg levert extramurale zorgprestaties op 
grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). 
Zorgprestaties zoals ‘behandeling’ en ‘verblijf’ 
worden niet geleverd. De zorgprestaties worden 
gefinancierd uit de Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet of 
door particuliere vergoedingen.

Kerngegevens 2017 2016

Cliënten

Aantal cliënten extramurale zorg (ultimo) 3.909 1.623

Productie    

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar 983.272 774.512

Waarvan Zorgverzekeringswet 694.368 695.115

Waarvan Wet Langdurige Zorg 68.380 28.793

Waarvan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 191.789 7.713

Waarvan Jeugdwet 13.518 9.428

Waarvan Particuliere zorg of onderaanneming 15.217 33.462

Medewerkers    

Aantal medewerkers in loondienst (ultimo) 739 575 

Personeel niet in loondienst/ZZP’ers    

Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen in het verslagjaar € 25.988.134 € 15.544.012

Bedrijfsopbrengsten    

Totale bedrijfsopbrengsten in verslagjaar € 51.586.590 € 36.007.138

Waarvan Kraamzorg € 4.329.041 € 5.235.737
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KERNWAARDEN

Jezelf kunnen zijn
Wij willen dat onze medewerkers zichzelf kunnen zijn en vanuit aandacht, 
respect, rust en vertrouwen hun werk doen. Medewerkers zijn als persoon, 
als individu welkom bij Allerzorg. We hebben aandacht voor hun ruimte en 
hun grenzen. We willen dat ook onze cliënten zichzelf kunnen zijn. Zelfstandig 
waar mogelijk, verzorgd waar nodig. Zodat ze zich thuis voelen, veilig en 
gewaardeerd.

Werken vanuit je hart
Werken vanuit je hart doe je onvoorwaardelijk en liefdevol. Het betekent voor 
Allerzorg en haar medewerkers ‘alles geven’ en ‘er zijn’. De medewerker 
voelt aan en geeft aandacht, is gedreven en oprecht geïnteresseerd in de 
mens achter de cliënt en collega. Dat zorgt voor herkenning en contact en 
maakt de medewerker betrouwbaar. Willen zorgen is één van onze drijfveren.

Echt zien en begrijpen
Echt zien en begrijpen kan alleen wanneer de medewerker werkt vanuit het 
hart en zichzelf kan zijn. Dat geeft ruimte aan zelfstandigheid en vrijheid 
van denken. Iedereen bij Allerzorg kan goed luisteren en geeft aandacht. We 
hebben gevoel voor context en omgeving.
Zo herkennen we en leggen we verbanden. Onze oplossingen weerspiegelen 
ons respect, onze gedrevenheid, creativiteit en warme deskundigheid.

Doen
Het gaat ons om het geven van zorg. De juiste zorg, met aandacht. Aan 
mensen die ons het vertrouwen geven om voor hen te mogen zorgen. Dat is 
onze missie en daarom is doen onze allesomvattende en laatste kernwaarde. 
Doen betekent voor ons actie, helpen, problemen oplossen en ontzorgen. 
Uitgangspunt daarbij is dat alles kan wat echt nodig is en dat mensen boven 
regels gaan. Daarin zijn we oplossingsgericht, vernieuwend en gedreven, elke 
dag weer.
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SPECIALISTISCH

Ella is een slim en ondernemend meisje. Ze is gediagnostiseerd met Asperger, een 
autisme-spectrumstoornis. “Ella is moeilijk te lezen. Andersom leest Ella anderen 
ook moeilijk. Je ziet niet wanneer je Ella's grens over gaat. Wanneer je te ver gaat, uit 
zich dat bij Ella in fysieke klachten en totale paniek. Ze vertrouwt niemand en dat is 
verschrikkelijk moeilijk”, vertelt moeder Judith. 
Linda Kuk – sociaal pedagogisch hulpverlener bij Allerzorg vertelt verder: ”Het heeft 
veel tijd gekost om Ella’s vertrouwen te winnen. Toen ik in 2015 voor het eerst bij 
dit gezin thuis kwam, was Ella helemaal vastgelopen op school. Thuis is haar enige 
veiligheid, naar school gaan is traumatisch.” Pas in 2016 werd vanuit de gemeente een 
indicatie voor Ella toegekend. En nog steeds zijn we aan het zoeken naar oplossingen.”
Toen Linda in 2015 voor het eerst met het gezin kennismaakte, was dit vooral voor 
de begeleiding van Ella’s oudere broer Matthias (14). Zijn diagnose luidt officieel 
“PDD-NOS” en ook hij loopt vast in zijn dagelijks leven. Matthias gaat samen met 

Naar school gaat ze niet meer. Het vertrouwen in volwassenen is ze kwijt. Haar 

slaapkamer is haar enige veilige omgeving en dus blijft ze tijdens het gesprek 

op haar kamer. Ella (11) is een slim en ondernemend meisje. Daarnaast is ze 

gediagnostiseerd met Asperger. Sociaal pedagogisch hulpverlener Linda Kuk 

van Allerzorg begeleidt Ella in haar dagelijks leven.

HET ZIJN KLEINE STAPJES, MAAR 
ZULKE GROTE MIJLPALEN IN ELLA’S 
ONTWIKKELING
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Linda 10 uur in de week naar speciaal onderwijs. Linda: “Matthias heeft moeite met het 
interpreteren van vragen, hij kan daarbij geen antwoorden formuleren. Ik help hem, zodat hij 
niet vastloopt in het schoolsysteem.”
“Mijn leven draait om de zorg voor mijn kinderen”, vertelt Judith. “Voorheen huurde ik zelf met 
het PGB verschillende begeleiders in en gaf ik instructies over de begeleiding van Matthias 
en Ella. Dat was onwerkbaar. Bovendien bleek het lastig om zelf te kiezen met wie we de zorg 
aan wilden gaan. Ik ben blij dat Linda in ons gezin meedraait. We werken echt samen, op 
gelijke voet. Samen hebben we meer kennis en kunnen we dit gezin draaiend houden.”
Linda vervolgt: “We zijn flexibeler dan andere organisaties, maar soms stuiten we op 
problemen die echt moeilijk op te lossen zijn. Ze kunnen niet zelfstandig thuisblijven. Als er 
iets geregeld moet worden, de ouders moeten werken of wanneer afspraken ineens worden 
verzet, dan is dat echt een probleem. Deze kinderen zijn zo anders, je moet echt heel erg goed 
weten wat je doet.” 
Hoewel Linda aanvankelijk ingezet werd voor de begeleiding van Matthias, begeleidt ze nu ook 
Ella. “Ons doel is om elke dag even naar buiten te gaan. Nu ik het vertrouwen van Ella heb 
gewonnen kunnen we voorzichtig proberen haar wereld weer wat groter te maken. Het zijn kleine 
stapjes, maar zulke grote mijlpalen in Ella’s ontwikkeling. Hoe het in de toekomst zal lopen kan 
niemand vertellen, maar al deze kleine stapjes zijn vooruitgang en dat is waar je het voor doet.”
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Governancecode Zorg 2017
Allerzorg werkt volgens de Governancecode Zorg 
2017. Dat is een richtlijn voor goed bestuur en 
toezicht. Allerzorg werkt volgens deze richtlijnen in 
de structuur van toezicht over benoeming, ontslag, 
deskundigheid en onafhankelijkheid. Zowel de 
statuten als aanvullende reglementen van zowel 
Raad ven Bestuur als Raad van Commissarissen 
bevatten geen bepalingen welke in strijd zijn met 
de Governancecode Zorg 2017.

Bestuur
De Raad van Bestuur van Allerzorg is 
verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en de 
strategische leiding en werd in 2017 gevormd 
door drie personen; een vrouw en twee mannen. 
De praktische leiding wordt gedelegeerd aan 
zorgspecialisten die verantwoordelijk zijn voor hun 
eigen zorgspecialisme.
Volgens een vaste frequentie is er overleg met 
elkaar. Daarbij wordt de voortgang van het jaarplan 
doorgenomen. De prestaties van de specialismen 
worden vergeleken met de doelstellingen in het 
jaarplan. 

Toezicht
De Raad van Commissarissen is onafhankelijk. 
De Raad houdt toezicht: controleert het beleid en 
adviseert gevraagd en ongevraagd. 
De Raad van Commissarissen evalueert zijn 
functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten 
aanwezigheid van het bestuur en informeert het 
bestuur over de uitkomsten hiervan. Overleg 
met het bestuur vindt minimaal vijf keer per jaar 
plaats. Met de Ondernemingsraad en Centrale 
Cliëntenraad wordt minimaal één keer per jaar 
overlegd. 
De Raad van Commissarissen heeft een eigen 
verantwoordelijkheid om van het bestuur 
en de externe accountant alle informatie te 
verlangen die de raad nodig heeft om haar taak 
als toezichthoudend orgaan goed te kunnen 
uitoefenen. Hiertoe overlegt de externe accountant 
een managementletter en woont de vergadering 
bij waarin de jaarrekening wordt besproken. De 
Raad van Commissarissen wordt gevormd door 
vier personen, drie mannen en een vrouw. De 
leden hebben specifieke deskundigheid op de 
deelterreinen zorg, financiën, bedrijfseconomie, 
management en juridische kennis.

3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFS
VOERING EN MEDEZEGGENSCHAP



17

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 
hebben in 2017 zes maal regulier overleg 
gevoerd over de visie en activiteiten van Allerzorg. 
Daarnaast hebben de Raad van Toezicht en de 
Raad van Bestuur bijzondere aandacht gehad 
voor een aantal bijzondere ontwikkelingen zoals 
de overname van de zorgactiviteiten van SAC, 
de inrichting van bestuur en toezicht en de 
organisatorische vormgeving van de activiteiten van 
Allerzorg in relatie tot die van September. 
Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de verdere 
kwaliteitsverbetering binnen de organisatie en 
meer in het bijzonder in de vormgeving van de 
zorgverlening aan de cliënten van Allerzorg. 
Daarbij is specifieke aandacht geweest voor 
verhoging van cliënttevredenheid, terugdringen 
van ziekteverzuim van medewerkers en het 
vergroten van het aandeel directe zorgverlening 
in de totaal beschikbare tijd van medewerkers. 
Dit alles binnen de kaders van een strategie die 
zich richt op gespecialiseerd zorgaanbod ten 
behoeve van mensen met vraagstukken op het 
gebied van kwetsbaarheid. Ten behoeve van een 
nog excellenter kwaliteitssysteem is een JCI-
traject gestart waarmee gewerkt wordt aan een 
permanente verbetercultuur. 
Daarnaast is in de gesprekken aandacht uitgegaan 
naar de strategische ontwikkeling van Allerzorg 
in relatie tot externe omstandigheden en 
krachtenvelden die in hoge mate onvoorspelbaar 
zijn. Daarbij gaat het met name om de doorwerking 

van overheidsbeleid, de feitelijke contractering door 
zorgkantoren en zorgverzekeraars en de daarmee 
gepaard gaande onzekerheid met betrekking tot 
financiering van geleverde zorg. Allerzorg probeert 
zo veel als mogelijk te anticiperen op deze externe 
omstandigheden om daarmee risico’s te mitigeren 
en de continuïteit van zorgverlening centraal te 
stellen. 

Van de Raad van Commissarissen maken in 2017 
deel uit: 
• Dhr. H. Moesbergen, directeur/eigenaar van 
Archer Advies B.V., nevenfuncties: lid van het 
bestuur van de Stichting Foundation docdata 
payments, penningmeester van de Stichting 
ComCare Woerden, voorzitter van het bestuur van 
de Stichting Groene Zorg, lid Raad van Toezicht van 
de Stichting Dutch International Guarantees for 
Housing; 
• Dhr. Ir. P. Tersteeg, directeur Kenze Holding 
B.V., nevenfuncties: lid RvC September Holding, 
voorzitter bestuur Stichting Noble House, lid 
bestuur Vereniging Mars & Mercurius Utrecht; 
• Mevr. Dr. J. Schermers, parttime docent Julius 
Centrum, Universiteit van Utrecht, nevenfuncties: 
bestuurslid Stichting Kind en Groei, lid Raad van 
Commissarissen Ikazia Ziekenhuis, lid ZonMw 
programma-commissie ‘Palliantie Meer dan Zorg’;
• Dhr. Drs. M. Bijwaard, manager Zorggroep Sint 
Maarten, nevenfunctie: lid Raad van Toezicht 
Marketing Oost.

Naam en functie in bestuur Aanvang 1e benoeming Benoemingstermijn loopt tot

Hr H. Moesbergen voorzitter  01-01-2011  01-06-2019

Hr. Ir. P. Tersteeg, vice voorzitter  01-01-2011  01-06-2018

Hr. Drs. M. Bijwaard, lid  17-02-2015  01-06-2020

Mw. Dr. J. Schermers, lid  17-02-2015  01-06-2021
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De leden van de Raad van Commissarissen 
vertegenwoordigen ieder een bepaalde competentie 
en een bijbehorend kennisnetwerk. In gezamen-
lijkheid wordt de verantwoordelijkheid voor het 
formele toezicht op Allerzorg vorm gegeven. De 
Raad van Commissarissen bespreekt alle relevante 
thema’s in haar vergaderingen. De Raad van 
Toezicht heeft samen met de Raad van Bestuur 
het (jaarlijks) overleg gevoerd met de externe 
accountant over de jaarrekening, de interne 
beheersing en het voldoen aan de bestaande wet- 
en regelgeving. De bezoldiging van de leden vindt 
plaats binnen de kaders van de WNT. Daarnaast 
heeft de Raad overleg gevoerd met de OR en CCR 
en heeft een beoordeling van de Raad van Bestuur 
plaatsgehad. De Raad heeft een zelf evaluerend 
gesprek gevoerd om het eigen functioneren te 
beoordelen en verbeterpunten voor de toekomst 
vast te stellen.
De Raad van Commissarissen wil op deze plaats 
haar grote waardering uitspreken voor al het werk 
dat door de medewerkers is verricht gedurende het 
afgelopen jaar. De bijdrage die de medewerkers 
van Allerzorg iedere dag leveren aan het bestaan 
van mensen die door ziekte of beperking afhan-
ke lijk zijn, is van grote waarde. De Raad dankt de 
leden van de Raad van Bestuur voor haar inzet en 
inspiratie bij de leiding van de Allerzorg-organisatie.

Bedrijfsvoering
Ook in 2017 is de vraag naar (specialistische) 
thuiszorg bij Allerzorg toegenomen. De trend is 
dat mensen korter in een ziekenhuis verblijven, 
langer thuis blijven wonen en men vaker thuis wil 
sterven. Temeer gezien het groeiend tekort aan 
goed opgeleide verpleegkundigen is daarom ook 
in 2017 veel aandacht geweest voor het behouden, 
aantrekken en opleiden van wijkverpleegkundigen. 

Medezeggenschap
Ondernemingsraad 
De Ondernemingsraad vertegenwoordigt de 
mede werkers van Allerzorg en is daarmee ook 
het platform in de contacten met de Raad van 
Bestuur. In het handelen van de Raad staat met 

name het belang van de medewerkers centraal. De 
Ondernemingsraad wordt betrokken bij de ontwik-
kelingen binnen Allerzorg die de medewerkers 
direct en organisatiebreed aangaan. 

Als Ondernemingsraad hebben we ons in 2017 
bezig gehouden met verbinden. Zo woont de 
voorzitter van de Ondernemingsraad maan delijks 
het landelijk overleg van de zorg specialismen 
bij. Daarnaast zijn verschillende zorgspecialisten 
aanwezig geweest bij vergaderingen van de 
Ondernemingsraad. Ook heeft de Ondernemings-
raad een nauwe samenwerking met de afdeling 
P&O waarmee we samenwerken aan onderwerpen 
als verloop en verzuim, preventiebeleid, scholings-
beleid en de autoregeling. 
In 2017 heeft de Raad van Bestuur onder andere 
het privacybeleid en het beleid onregelmatig heids-
toeslag (ORT) over vakantie-uren voor instemming 
voorgelegd aan de Ondernemingsraad. De 
Ondernemingsraad heeft – na overleg – met het 
verzoek ingestemd. 

De Ondernemingsraad heeft in 2017 zelfstandig 
een enquête uitgezet onder alle medewerkers van 
Allerzorg. Hierin hebben wij navraag gedaan over 
de onderwerpen werktevredenheid, mantelzorg 
en zelforganiserende teams. Al deze enquêtes 
zijn verwerkt en de resultaten daarvan zijn 
teruggekoppeld aan de zorgspecialisten. De 
Ondernemingsraad houdt nu bij hoe alle adviezen 
een plek krijgen binnen de organisatie. 

Meer informatie hierover staat in het jaarverslag 
van de OR. 
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Centrale Cliëntenraad 
In 2017 zijn de contactmomenten met cliënten 
zowel in absolute aantallen als in frequentie fors 
toegenomen. Dat heeft verschillende oorzaken:
•  de nieuwsbrief verscheen dit jaar voor het eerst 

elk kwartaal, in plaats van halfjaarlijks;
•  de CCR heeft de panelleden vaker bevraagd;
•  de CCR heeft extra tevredenheidsonderzoek 

gedaan naar de bereikbaarheid van Allerzorg 
buiten kantooruren;

•  de bereikbaarheid van de CCR (eigen 
telefoonnummer, eigen e-mailadres, eigen 
antwoordnummer) is consequent onder de 
aandacht gebracht, met als gevolg dat cliënten 
vaker spontaan contact opnemen met de CCR.

Al met al is de zichtbaarheid van de CCR toe-
genomen. Dat is een mooi resultaat, zeker gezien 
het feit dat contact met “de achterban” in het 
algemeen lastig is in de thuiszorg. Overigens 
heeft de CCR inmiddels een zekere reputatie op 
dit gebied opgebouwd: in 2017 werd wederom een 
workshop over contact met de achterban verzorgd 
op het landelijk congres van cliëntenraden. Dit 
keer had de nieuwe privacywetgeving (Algemene 
verordening gegevensbescherming, AVG) de 
bijzondere aandacht.
De CCR heeft in 2017 positief advies uitgebracht 
over de volgende onderwerpen:
•  de overdracht van cliënten aan een andere 

zorgverlener (in het algemeen)
•  de overname van een deel van een andere 

zorgonderneming
•  de uitbesteding van de bereikbaarheidsdienst 

buiten kantooruren
•  de voorgenomen optimalisering van de 

organisatiestructuur
•  de privacywetgeving en cliëntgegevens voor het 

cliënttevredenheidsonderzoek
•  het organisatiejaarplan 2018
•  de voorgenomen overname van zorgactiviteiten 

en personeelscontracten van een andere 
zorgonderneming

•  de begroting 2018 van Allerzorg.

Zie voor een gedetailleerd overzicht van alle overige 
activiteiten het jaarverslag van de CCR.

Verpleegkundige/verzorgende Advies Raad (VAR)
De VAR is een adviescollege, bestaande uit 
verzorgenden en verpleegkundigen. De VAR 
adviseert de Raad van Bestuur, zowel gevraagd 
en ongevraagd, met als doel de kwaliteit van de 
zorg te waarborgen en verbeteren. Een belangrijke 
doelstelling van de VAR is invloed uitoefenen op het 
zorgbeleid van Allerzorg vanuit de professionele 
beroepsuitoefening door verpleegkundige en 
verzorgende kennis en kunde.
Door haar samenstelling zorgt de VAR ervoor dat 
zorgverleners een grotere betrokkenheid hebben 
bij de koers van Allerzorg en verbreedt ze het 
draagvlak voor nieuw zorgbeleid binnen Allerzorg. 

In 2017 is de VAR verder uitgebreid met leden 
afkomstig uit de verschillende zorgspecialismen 
binnen Allerzorg.
De leden van de VAR hebben een op maat 
gerichte training gehad om het werk van de VAR 
professioneel invulling te geven.
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“Toen ik zwanger bleek te zijn, werd het leven één groot feest”, vertelt kraamvrouw 
Yara. “Ik verheugde me ontzettend op de geboorte van onze zoon. Zijn komst was dan 
ook tot in de puntjes voorbereid. We kozen voor Allerzorg Kraamzorg en dat bleek een 
goede keuze te zijn. Kleine persoonlijke teams en - zo bleek al tijdens de intake - veel 
ruimte voor onze wensen. We zaten zó op die roze wolk, dat we niet voorbereid waren 
op het verdriet wat ons ineens overviel. Mijn moeder vertelde me dat ze niet lang meer 
te leven had. Haar afscheid zou waarschijnlijk samenvallen met de geboorte van onze 
zoon. Ineens zag ons leven er heel anders uit. In tranen belde ik Allerzorg Kraamzorg 
een paar dagen later op. ‘Mijn moeder gaat dood. Ik krijg een kind. Ik weet niet hoe het 
allemaal moet, maar ik wil geen vreemde in huis in mijn kraamweek.”

Kraamverzorgende Lennie Oostrum verzorgde de kraamweek bij een jong 

gezin in Amsterdam. Blijdschap en geluk werden in dit gezin afgewisseld 

met het verdriet om een naderend afscheid. Lennies ondersteuning in deze 

bijzondere situatie bleek van onschatbare waarde.

"Tijdens onze eerste ontmoeting luisterde ze aandachtig naar 
me en voelde precies aan hoe ze me kon helpen"

KRAAM

WE ZATEN ZÓ OP DIE ROZE WOLK, DAT 
WE NIET VOORBEREID WAREN OP HET 
VERDRIET WAT ONS INEENS OVERVIEL
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“En toen maakte ik kennis met Lennie, mijn toekomstige kraamverzorgende. Een 
vervroegde kennismaking, omdat dat zo belangrijk voor me was. Het was een bijzonder 
en persoonlijk gebaar van Allerzorg Kraamzorg waar ik nog elke dag dankbaar voor 
ben. Tijdens onze eerste ontmoeting luisterde Lennie aandachtig naar me, hoorde mijn 
zorgen aan en voelde precies aan hoe ze me kon helpen.” 

“Het is haar gelukt, zonder twijfel. Toen mijn zoon geboren werd creëerde Lennie in de 
kraamweek de rust die we nodig hadden om beide werelden samen te laten komen. Zijn 
geboorte en haar afscheid. Lennie was geen “vreemde in huis” waar ik niet op zat te 
wachten. Ze was mijn steun en toeverlaat en een sterke schouder om op uit te huilen. 
Samen met mijn moeder heb ik een hele mooie kraamweek gehad, mogelijk gemaakt 
door Lennie. Natuurlijk werd mijn moeder niet meer beter, maar de herinneringen aan 
die prachtige week samen zijn goud waard.”

�
Lennie was mijn steun en toeverlaat en  

een sterke schouder om op uit te huilen.

�
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Vernieuwen blijft de standaard
Kwaliteit is pas kwaliteit als cliënten en 
medewerkers dit ook als zodanig ervaren. Die 
ervaring is altijd in ontwikkeling. 
Ook in 2017 zijn de werkprocessen van Allerzorg 
verder ontwikkeld waarbij het uitgangspunt is 
dat de goede, veilige en verantwoorde zorg wordt 
geleverd op een manier zoals we dat ook voor 
onze naasten wensen. Doordat Allerzorg met alle 
organisatieonderdelen vanuit hetzelfde perspectief 
aan deze veiligheid werkt, kan de overgang van 
ziekenhuiszorg naar thuiszorg alleen maar nog 
beter worden.

Kwaliteitscertificaat
Sinds eind 2007 beschikt Allerzorg over een 
onafhankelijk getoetst kwaliteitssysteem 
wat voldoet aan een erkende norm, ISO 
Healthcare. Het kwaliteitssysteem gaat uit 
van de professionele competenties van de 
medewerkers: bekwaamheden die zijn gebaseerd 
op kennis, ervaring en op vaardigheden. Het 
kwaliteitssysteem ondersteunt de medewerkers 
om hun professie uit te oefenen, waarbij 
verantwoording wordt afgelegd over de geleverde 

prestaties. Dit vormt een goed uitgangspunt voor 
een nog meer up-to-date kwaliteitssysteem. 

Sinds 2016 wordt hard gewerkt aan de 
implementatie van het internationale 
zorgkeurmerk JCI (Joint Commission 
International). Dat is een in Nederland nog 
relatief nieuw internationaal kwaliteitslabel 
voor ziekenhuiszorg, met daarbij een specifieke 
standaard voor zorg aan huis. Doordat Allerzorg 
binnenkort vanuit hetzelfde perspectief 
aan veiligheid werkt, kan de overgang van 
ziekenhuiszorg naar thuiszorg alleen maar nog 
beter worden. 
In 2017 is Allerzorg tijdens een zogenoemde 
‘mock-survey’ getoetst op de normen. Dit in het 
kader van de accreditatie van de norm die Allerzorg 
in 2018 verwacht te halen. Deze mock-survey 
heeft aangetoond dat de implementatie van de 
normen weliswaar nog niet is afgerond, maar 
dat door de implementatie van de normen de 
zorgverlening beter, veiliger en meer transparant 
is georganiseerd. De uitkomsten van deze survey 
hebben we verwerkt in het nieuwe Elektronisch 
Cliëntdossier waarmee Allerzorg is gaan werken. 

4.  ZORGKWALITEIT, BESCHERMING 
PERSOONSGEGEVENS EN 
INNOVATIES
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Mede daarom werkt Allerzorg met vol vertrouwen 
aan het verder invullen van de normen om 
zodoende in 2018 de organisatie te accrediteren 
volgens JCI. 

In 2016 is door de zorgverzekeraars dispensatie 
verleend voor de certificering volgens de ISO 
normering tot en met 2018. Ook in 2017 heeft 
een onafhankelijke organisatie het kwaliteits-
managementsysteem getoetst. Uit deze toetsing 
blijkt dat de medewerkers zich bewust zijn 
van kwaliteits- en veiligheidsaspecten van de 
zorgverlening. 

De activiteiten van Allerzorg Kraamzorg zijn 
overigens wel gecertificeerd volgens de ISO 
Healthcare normering en de activiteiten van 
Allerzorg Begeleiding zijn gecertificeerd volgens 
de ISO-9001 normering. Doel is om ook voor deze 
twee specialismen op termijn het internationale 
zorgkeurmerk JCI te verkrijgen.

Cliënttevredenheidsonderzoeken 
In 2017 zijn de cliëntervaringen via een interne 
meting gemeten. Hierbij zijn 1.225 vragenlijsten 
betrokken waarbij Netpromotorscore (NPS), een 
universele meetmethode om de cliënttevredenheid 
vast te stellen en te vergelijken, gemiddeld 
is vastgesteld op 62; dit is hoger dan het 
branchegemiddelde (44). 
In 2015 is gestart om cliënten Allerzorg te 
kunnen laten beoordelen via Zorgkaartnederland.
nl. Sindsdien zijn 400 reviews op Zorgkaart 
Nederland gegeven. Allerzorg heeft een hoge 
cliënttevredenheid. In 2017 scoorde Allerzorg 
opnieuw over alle specialismen, ook voor 
Kraamzorg, gemiddeld een 8,7.

Klachten zijn adviezen
Per 1 januari 2017 is de klachtenprocedure 
gewijzigd door een wijziging in de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Uitgangspunt 

van de nieuwe klachtenregeling is de bevordering 
van een effectieve en laagdrempelige opvang, 
behandeling en afhandeling van klachten.
Ook al doen alle medewerkers iedere dag hun 
uiterste best om de beste zorg- en dienstverlening 
te geven, zelfs dan is het mogelijk dat iemand niet 
tevreden is. Het is belangrijk dat die signalen zo 
tijdig mogelijk worden opgevangen om zo onze 
dienstverlening blijvend te kunnen verbeteren. 
Als een bespreking hiervan met een zorgverlener 
van Allerzorg niet tot verbetering leidt, kunnen 
mensen een klacht indienen en daarbij – en dat 
is nieuw sinds 2017 - desgewenst onafhankelijk 
advies/bemiddeling krijgen van een onafhankelijk 
bemiddelaar. Hiervoor is Allerzorg aangesloten 
bij Quasir. In 2017 is hier één keer gebruik van 
gemaakt. Daarnaast is Allerzorg per 1 januari 
2017 verplicht aangesloten bij een erkende 
geschilleninstantie die bemiddelt als de cliënt en 
de zorgaanbieder samen niet tot een afhandeling 
van de klacht komen. In 2017 is geen enkele klacht 
bij De Geschillencommissie ingediend.

In 2017 heeft Allerzorg vijf klachten van cliënten 
op het niveau van de Raad van Bestuur in 
behandeling genomen. Deze betroffen de invulling 
van de overeengekomen zorg. De verleende zorg 
is nogmaals grondig nagelopen en betrokkenen 
zijn bevraagd. Dit heeft geleid tot verbeteringen 
in de zorg- en dienstverleningsprocessen, zoals 
een betere afstemming tussen de verschillende 
zorgspecialismen bij multidisciplinaire zorg. 
Verder zijn samenwerkingsafspraken met andere 
zorgverleners herijkt, is extra geïnvesteerd in 
opleiding en bijscholing en is er een wijziging 
in aansturing van de zorg aangebracht. Eén 
medewerker heeft een berisping gekregen. 
De klachtenregeling van Allerzorg komt standaard 
ter sprake bij het intakegesprek met cliënten. 
Ook is de regeling genoemd in het zorgdossier 
en verwijst de website van Allerzorg naar de 
klachtenprocedure. 
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Extern toezicht 
In het voorjaar van 2017 heeft de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onverwacht 
toezichtbezoek uitgevoerd bij twee kantoren in 
het midden van het land. Tijdens deze bezoeken 
hebben inspecteurs meegelopen tijdens de 
zorgverlening. Uitkomst van dit bezoek is dat 
de IGJ tevreden is over de kwaliteit van de zorg 
en dat Allerzorg aan de normen voldoet. In 
april 2017 heeft bij een cliënt een noodlottig 
ongeval plaatsgevonden. Dit incident is uitvoerig 
onderzocht en heeft geleid tot een aantal 
verbeteringen ten aanzien van de eisen die 
Allerzorg stelt aan de veiligheid in de thuissituatie 
van cliënten, alvorens zorg kan en mag worden 
verleend. De IGJ is conform regelgeving 
geïnformeerd over het incident en het onderzoek 
waar Allerzorg geen schuld trof en heeft het 
toezicht hierop afgesloten. 

Bescherming persoonsgegevens 
In het voorjaar van 2018 zal de Algemene 
verordening gegevensbescherming van toepassing 
worden. De nieuwe wetgeving op het gebied van 
de bescherming van persoonsgegevens heeft 
bij Allerzorg in 2017 geleid tot het herijken van 
het intern privacy-beleid, het aanstellen van 
een Functionaris voor gegevensbescherming 
(FG), het ontwikkelen van bewustwording in de 
organisatie ten aanzien van het werken met 
persoonsgegevens en het in beeld brengen van de 
verwerkingsactiviteiten. Voor de implementatie van 
het ECD is een zogenoemde DPIA (Data Protection 
Impact Assessment) uitgevoerd. De uitkomsten zijn 
verwerkt in het verdere ontwerp van het ECD.

In 2017 heeft Allerzorg te maken gehad met 
twee datalekken die zijn gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). In beide gevallen heeft 
het datalek geen (ernstige) gevolgen gehad voor 
de betrokkenen, maar heeft er wel toe geleid dat 
er verbeteringen in de informatiebeveiliging zijn 
doorgevoerd. 

Voor 2018 geldt dat verder wordt gewerkt aan 
bewustwording; aandachtfunctionarissen 
worden getraind en de processen ten aanzien 
van de gegevensverwerking worden afgestemd 
op de eisen die de Avg hieraan stelt. Doel is 
om de verwerking van persoonsgegevens zo 
veilig mogelijk te laten verlopen, de rechten van 
betrokkenen te faciliteren en om aantoonbaar aan 
de verplichtingen te voldoen. 

Innovaties van producten en van dienstverlening 
Digitalisering werk- en zorgprocessen
In 2017 is in navolging van 2016 verder 
geïnvesteerd in digitalisering van werk- en 
zorgprocessen. Techniek in de zorg ontwikkelt zich 
immers snel en wordt op een steeds breder vlak 
ingezet. De focus lag hierbij op inrichting van het 
Elektronisch cliëntdossier voor alle specialismen, 
de uitrol van digitale werkplekken en de overstap 
naar ‘Office365’. 
Tevens is in het najaar van 2017 een security 
manager aangesteld voor de implementatie van 
beveiligingsbeleid met het oog op de aan gescherpte 
wettelijk eisen ten aanzien van gegevensbeheer.
In 2017 is elke zorgmedewerker van een 
smartphone en iPad voorzien ter ondersteuning 
van de gedigitaliseerde werk– en zorgprocessen 
ten behoeve van efficiënte en effectieve 
zorgverlening aan de cliënten. In 2018 wordt 
een plan van aanpak verder uitgewerkt om 
eHealth (‘zorg via internet’) en domotica 
(‘huisautomatisering’) binnen Allerzorg verder 
vorm te geven ter uitbreiding van ‘beeldzorg’ die 
nu al bij bloeddrukmetingen en medicijncontrole 
wordt ingezet. 

Beeldzorg
Zorg op afstand – ook wel beeldzorg genoemd 
– biedt ook kansen voor dementerenden en 
voor eenzame cliënten. Zo kunnen met iPads 
medewerkers en cliënten sneller en makkelijker 
contact leggen. Maar ook met mantelzorgers 
en anderen kan desgewenst vaker ‘live’ contact 
worden gemaakt.
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In 2012 kreeg mevrouw Van den Boogaart een allergische reactie op een 
antibioticum. Haar longblaasjes gingen kapot en herstelden niet meer. Haar longen 
werden steeds brozer en mevrouw Van den Boogaart werd steeds benauwder. In 
november kreeg ze allesvernietigend nieuws; ze zou niet lang meer leven. 
“Wilt u naar een hospice?”, vroeg de arts. 
“Waarom?”, vroeg mevrouw Van den Boogaart, “ik wil gewoon naar huis.”

 “Het gesprek in het ziekenhuis verliep niet goed”, vertelt Susanne. “Ik merkte dat 
meneer en mevrouw nog niet doordrongen waren van de ernst van de situatie. Direct 
nadat mevrouw thuiskwam, heb ik de situatie uitgelegd. In het ziekenhuis werd wel 
over thuiszorg gesproken, maar van 24-uurs zorg was helemaal geen sprake.”
“Het was confronterend toen ik hoorde dat 24-uurs zorg wél nodig was”, vertelt 
mevrouw Van den Boogaart. Susanne: “Alle emotionele processen lopen op zo’n 
moment door elkaar. Dan is het heel belangrijk om duidelijk te zijn: dit is wat het is. 

Susanne Schrauwen werkt voor Allerzorg als zorgcoördinator palliatieve 

terminale zorg. Dagelijks ervaart zij hoe belangrijk het is om samen met haar 

cliënten te kijken naar wat er allemaal nog mogelijk is…

"Als ik je hoor zeggen dat je niet meer met de zorg bezig bent, 
dan klinkt dat voor mij goed"

PALLIATIEF

ELKE SITUATIE IS ANDERS EN HOE DE 
ZORG ERUIT MOET KOMEN TE ZIEN 
KAN PER DAG VERANDEREN
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Pas als iedereen zich daarin berust, zie ik wat de draagkracht is. Daar kan ik de zorg 
dan op aanpassen. Elke situatie is anders en hoe de zorg eruit moet komen te zien 
kan per dag veranderen. Daarom kom ik elke week langs om samen met meneer en 
mevrouw te bespreken of hun wensen veranderd zijn.” 

“Susanne geeft rust”, zegt mevrouw Van den Boogaart. “Ik was erg bang dat ik met 
de 24-uurszorg mijn privacy kwijt zou raken. Nu denk ik daar niet meer over na, het 
is goed zo.” 
Susanne: “Als ik je hoor zeggen dat je nu niet meer bezig bent met de zorg thuis, 
dan klinkt dat voor mij goed. Dan is de inzet op deze manier de juiste geweest. 
Vanuit Allerzorg vinden we het belangrijk om zorg te leveren die bij iemand past. We 
overleggen per dag wat er op welke momenten nodig is. Als jullie even alleen willen 
zijn, dan kan dat. Dat voelen wij ook aan en daar spelen we op in.”

�
Susanne geeft rust”, zegt mevrouw Van den Boogaart.

�
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Allerzorg investeert in de duurzame inzet van medewerkers, waardoor onze medewerkers beter 

in hun vel zitten en ook beter kunnen functioneren vanuit de kernwaarden van Allerzorg. Tijd en 

aandacht steken in medewerkers is een essentieel onderdeel van goed werkgeverschap. Op het gebied 

van opleidingen volgden in 2017 veel medewerkers een opleiding die hun specialisme versterkte. 

Daarnaast zijn tien medewerkers opgeleid om collega-medewerkers te kunnen toetsen op bevoegdheid 

om voorbehouden of risicovolle handelingen te mogen verrichten en is gestart met het geven van 

reanimatiecursussen aan zorgmedewerkers.

Doelstellingen
De belangrijkste doelstellingen van Allerzorg voor 
het personeelsbeleid waren ook in 2017:
•  de visie, missie, de kernwaarden van Allerzorg 

(jezelf kunnen zijn, werken vanuit je hart, echt 
zien en begrijpen en doen) opnemen in het 
personeelsbeleid

•  leidinggevenden faciliteren, met name op het 
gebied van verzuimbegeleiding

•  een aantrekkelijke werkgever zijn die 
zorgpersoneel een carrière kan bieden

•  gezondheidsbeleid blijven door ontwikkelen 

Ontwikkelingen personeelsbeleid in 2017
Werven van deskundig personeel blijft noodzakelijk 
om de groei van Allerzorg te kunnen realiseren. 
Campagnes en incentives voor personeel om 
collega’s te werven worden met kracht voortgezet.
Het ‘boeien en binden’ om medewerkers 
te behouden blijft op een zeer competitieve 
arbeidsmarkt erg belangrijk en is in 2017 eveneens 
een speerpunt van beleid gebleven. 

Werving, selectie en begeleiding bij uitstroom
De krapte op de arbeidsmarkt blijft, en dit zal de 
komende jaren alleen nog maar toenemen. De 
in 2016 gelanceerde website werkenbijallerzorg.
nl is in 2017 verder ontwikkeld. Ook zijn de 
vacatureteksten verbeterd. Dit alles om als 
Allerzorg op te vallen als aantrekkelijke werkgever. 

Indien medewerkers de organisatie verlaten 
vindt een exitinterview plaats. Daaruit blijkt dat 

medewerkers de organisatie om uiteenlopende 
redenen verlaten. Circa de helft beëindigde 
vrijwillig het dienstverband. De andere helft 
betrof onder meer het einde van tijdelijke 
dienstverbanden, het einde van een project en 
vertrek binnen de proeftijd. Het verloop blijft een 
belangrijk aandachtspunt.
Met exitinterviews brengt Allerzorg van iedereen 
die de organisatie verlaat de beweegredenen 
in beeld om zo nodig verbeteringen te kunnen 
doorvoeren. 

Gezondheidsbeleid
Het werken in kleine zelforganiserende teams 
draagt bij aan een gezond werkklimaat. Aandacht 
is blijvend nodig voor de inmiddels bekende valkuil 
dat medewerkers te lang doorgaan en wegens 
sociale betrokkenheid over hun persoonlijke 
grenzen gaan. Om dit tijdig te onderkennen 
blijft focus op vroegtijdig signaleren van verzuim 
belangrijk. Aandacht voor elkaar is hierbij cruciaal.
Allerzorg neemt ook haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid door medewerkers met 
financiële problemen actief te begeleiden, 
te ondersteunen en indien nodig passende 
hulpbronnen aan te dragen.
In 2017 is het project ‘Allerzorg; een gezond bedrijf’ 
voortgezet. Doel van dit project is medewerkers 
te stimuleren gezond te leven. Onder meer zijn de 
volgende acties gestart: spinning voor een goed 
doel, wandelen voor een goed doel en wandelen 
van de Nijmeegse vierdaagse. Ook in 2018 zal 
aandacht aan dit project worden gegeven. 

5. DUURZAAM PERSONEELSBELEID
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Verzuim
Een belangrijke deel van het ziekteverzuim is 
het langdurig verzuim. Allerzorg ligt hiermee in 
lijn met de landelijke trend van hoger langdurig 
verzuim. De succesvolle aanpak die in 2016 is 
ingezet om bij een melding van verzuim niet 
alleen te kijken naar wat iemand niet kan, maar 
juist wat de medewerker nog wel kan, is ook in 
2017 voortgezet. Er wordt veel minder aandacht 
gegeven aan het medische, maar meer aan 
wat de mogelijkheden zijn met deze medische/
fysieke beperkingen. Hierdoor blijven de 
medewerkers betrokken bij Allerzorg en ontstaat 
er geen drempel voor terugkeer. Als blijkt dat de 
medewerker niet meer terug kan naar zijn eigen 
werk wordt gekeken of de medewerker op een 
andere werkplek kan worden geplaatst buiten 
Allerzorg. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het 
verzuim met 2% is afgenomen, van 7,4% in 2016 
naar 5,4% in 2017. Hiermee scoort Allerzorg 
onder het gemiddelde verzuimpercentage in de 
zorgsector. 

Medewerkerstevredenheid
Voor 2018 staat een nieuw medewerkers 
tevredenheidsonderzoek gepland. Het rapportcijfer 
7,5 van onze medewerkers dateert nog van 2014. 

Scholing en training
Scholing blijft een belangrijk aandachtspunt. 
De (hoog) specialistische zorg benadrukt het 
belang van vakbekwaamheid en professionele (bij)
scholing; ook in 2017 werkte Allerzorg daarom 
veel samen met ziekenhuizen om deze scholing 
vorm te geven. Daarnaast is scholing en training 
van belang voor het aantrekken en behouden 
van medewerkers. Door een goed opleidingshuis 
onderscheiden wij ons van de concurrenten 
en zullen wij onze medewerkers behouden en 
nieuwe medewerkers gemakkelijker aantrekken. 
Dit omdat de collega’s zich verder kunnen 
ontwikkelen. In 2017 zijn Allerzorgers opgeleid van 
MBO3 naar MBO4 niveau en van MBO 4 naar hbo-v 
niveau. 
Tevens is er veel energie en tijd gestoken in het 
bevoegd maken en houden van medewerkers. Zo 
zijn er tien medewerkers opgeleid om collega’s te 
kunnen toetsen op bevoegdheid om voorbehouden 
of risicovolle handelingen te mogen verrichten. 
In 2017 is gestart met het geven van 
reanimatiecursussen aan zorgmedewerkers. Doel 
is om jaarlijks iedereen hierin te trainen. 
Daarnaast verzorgde Allerzorg ook in 2017 scholing 
via de Allerzorg Academie en E-learning.
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“Harmen, kom je even zitten?”, vraagt Mechtild terwijl zij een spuitje vult met 
lauwwarm water. "We gaan je maagsonde doorspoelen.” Op Harmens gezichtje zit 
een grote pleister. Een sonde in zijn neusje. Terwijl Mechtild zijn sonde controleert en 
vertelt dat ook Harmens bloedsuiker moet worden geprikt, speelt Harmen met een 
toverstafje. Amper 3 jaar oud en niemand die zijn problemen weg kan toveren. 

“Vandaag voelt Harmen zich goed”, vertelt Mechtild. “Een aantal weken geleden 
ging het heel slecht met hem. Zijn lijfje was ontregeld, zijn suikerspiegel daalde en 
hij glipte langzaam weg. Verhongering is zijn grootste vijand, hij kan in coma raken. 
Door zijn verstoorde stofwisseling en een maagdarm-probleem is eten een groot 
probleem. Meer dan een paar kruimels kan hij niet verwerken, dus krijgt hij de rest 
van zijn dieet via een maagsonde toegediend.”

Het toverstafje wordt omgewisseld voor de bloedsuiker controlepen. Volleerd zet 
Harmen het naaldje op de prikpen. “Ik heb een prikje”, zegt hij nuchter. Het ritueel 
is zo normaal voor hem. Een prikje. En nog een. ’s Avonds een grote prik met het 

De 3-jarige Harmen heeft het syndroom van Silver Russel, een complexe 

genetische aandoening die 1 op de 100.000 mensen treft. Voor de kleine 

Harmen betekent dit dat zijn leven in het teken staat van vele beperkingen 

en levensbedreigende condities. Wekelijks komt Allerzorg verpleegkundige 

Mechtild Bus op bezoek bij Harmen.

"Eenmaal per week neemt Mechtild de 
zorg een dagdeel van haar over."

KIND

‘IK HEB EEN PRIKJE’, ZEGT HIJ NUCHTER
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�
Bij haar voelt hij zich veilig en kan hij soms even 

een onbezorgde peuter zijn.

�

groeihormoon dat hij zo hard nodig heeft. Een sondevoedingspomp naast zijn bedje, om 
te voorkomen dat hij ’s nachts verhongert. 
 
“Het is moeilijk om iemand te vinden die soms de zorg voor Harmen over kan 
nemen,” vertelt Harmens moeder. “Het is een grote verantwoordelijkheid, niet iedereen 
kan dat aan.” Harmens moeder heeft haar baan opgezegd om voor Harmen te kunnen 
zorgen. Eenmaal per week neemt Mechtild de zorg een dagdeel van haar over. “Harmen 
vindt haar geweldig”, zegt zijn moeder, “ze zijn echt aan elkaar gewaagd.” Samen zijn 
ze bondgenoten geworden in het bestrijden van zijn symptomen. Mechtild heeft geen 
toverstafje voor hem, ze kan zijn problemen evenmin voor hem wegnemen. Maar bij 
haar voelt hij zich veilig, bij haar kan hij soms even een onbezorgde peuter zijn.
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Toelichting jaarrekening
Over 2017 is door Allerzorg BV een positief 
bedrijfsresultaat behaald van € 1.000.000  
(2016: € 430.000). Het resultaat na belastingen ad 
€ 788.000 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
Het eigen vermogen is daardoor gestegen tot 
€ 3,800 miljoen. De solvabiliteit (eigen vermogen/

totaal vermogen) van de organisatie bedraagt 
daarmee 35,8 % per ultimo 2017 (2016: 35,8%).

Het bedrijfsresultaat ad € 1.000.000 bedraagt  
1,9% van de totale omzet ad € 51.587.000.

De ontwikkeling van het resultaat is als volgt:

6. FINANCIËN

Resultaatontwikkeling (Bedragen in € x 1.000) 2017 2016 verschil (%)

Opbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten 51.587 36.007 43%

Berijfslasten

Personeelskosten 50.292 34.986 44%

Afschrijvingen 238 265 -10%

Overige bedrijfskosten 57 326 -82%

Som der bedrijfslasten 50.587 35.577 42%

Bedrijfsresultaat 1.000 430 132%

Financiële baten en lasten 62 43 44%

Resultaat voor belasting 1.062 473 124%

Vennootschapsbelasting -274 -112 145%

Resultaat boekjaar 788 361 118%
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Verklaringen voor ontwikkeling van het 
bedrijfsresultaat

Omzet
De omzet van Allerzorg BV ligt in 2017 43% 
hoger dan in 2016, met name als gevolg van de 
overname van de activiteiten uit het faillissement 
van Senior Assist Care. De productmix (verhouding 
persoonlijke verzorging/verpleging) in 2017 was ca. 
72/28 (2016: 68/32) door de overname SAC teams. 
Deze teams richtten zich vooral op persoonlijke 
verzorging. 
Het gemiddelde uurtarief is gedaald van € 54,40 
in 2016 naar € 46,8 in 2017 (-14%). Deze sterke 
daling is het gevolg van het feit dat Allerzorg met 
de overname van de SAC-activiteiten ook weer 
huishoudelijke verzorging is gaan leveren. Dit 
product kent veel lagere tarieven.
De hogere productie binnen de Zorgverzekeringswet 
in 2017 is volledig door de zorgverzekeraars 
toegekend en vastgelegd in aangepaste contracten. 

Personele kosten
De CAO VVT 2016-2018 heeft een negatief effect 
gehad op de salariskosten 2017 door een een-
malige uitkering van 1,2% in februari 2017 en een 
verhoging van 1% per 1 juli 2017. De kostenstijging 
werd gedeeltelijk gecompenseerd door een lager 

ziekteverzuim van 5,4% in 2017 (7,4% in 2016). 
Het accent in 2018 ligt op verdere verlaging 
ziekteverzuim en reductie van het verloopcijfer.

Bedrijfsresultaat
De stijging van het bedrijfsresultaat in 2017 met 
118% ten opzichte van 2016 wordt in grote mate 
veroorzaakt door de volumestijging omzet door de 
overname van SAC. 
Nadelig was de ontwikkeling van de personele 
lasten. Dit betrof het met terugwerkende kracht 
terugbetalen van onregelmatigheidstoeslag; een 
niet in die mate voorzien cao-effect. Het accent ligt 
in 2018 op verdere rendementsverbetering. 

Financiële instrumenten 
Allerzorg heeft de gebruikelijke financiële 
instrumenten, zoals overeenkomsten met de 
zorgverzekeraars. Het prijsrisico is, gezien de 
aard van de activiteiten, zeer beperkt. Ook het 
kredietrisico is gezien de tegenpartijen zeer 
beperkt. Het liquiditeits- en kasstroomrisico 
is in 2017 verder toegenomen als gevolg van 
de gestegen omzet. Het liquiditeitsrisico is in 
2017 gestegen door gewijzigd beleid van het 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) met 
betrekking tot de facturatie van pensioenpremies 
over onregelmatige uren, die voorheen jaarlijks 
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achteraf werden afgerekend, maar per 2017 direct 
na afloop van de periode in rekening worden 
gebracht.

Risico’s en maatregelen
Allerzorg onderneemt in de zorgbranche met een 
besloten vennootschap als juridische structuur. 
De zorgbranche vraagt om een behoudend 
risicoprofiel, gelet op de zeer magere marges 
en het directe cliëntbelang. Allerzorg innoveert 
continu om proces- en kwaliteitsverbeteringen 
te realiseren. Deze projecten hebben een hoger 

risicoprofiel. Risico’s worden daarbij gedegen 
afgewogen, zonder het ondernemende karakter 
van Allerzorg te belemmeren.
De dialoog met medewerkers wordt intensiever 
gevoerd om sneller risico’s te onderkennen 
en verbetermaatregelen te kunnen nemen. 
Bestuursleden en management gaan geregeld 
mee met zorgverleners om voeling te houden met 
de dagelijkse zorgpraktijk. 

Het besluit om het internationaal hoog 
aangeschreven JCI kwaliteitssysteem te gaan 
invoeren geeft uiting aan de richting die Allerzorg 
nastreeft om op hoog niveau van kwaliteit en 
veiligheid haar werk te doen. Risicobeheersing op 
alle terreinen is een belangrijk onderwerp van het 
JCI programma.
Allerzorg heeft een risicoanalyse opgesteld die 
periodiek wordt geactualiseerd en besproken met 
de toezichthouders. 

De grootste risico’s waarmee Allerzorg wordt 
geconfronteerd zijn:

Strategische risico’s
Er is ook in 2017 een risico op misinterpretatie 
door zorgfinanciers van de onderscheidende 
specialismestrategie van Allerzorg. De 
afwijkende productmix ten opzichte van de 
reguliere thuiszorgactiviteiten vraagt om heldere 
communicatie. Allerzorg steekt in op ‘value 
based healthcare’ in plaats van op ‘cost based 
healthcare’. De ziekenhuis verplaatste zorg, die 
Allerzorg in toenemende mate levert, is van grote 
meerwaarde voor de cliënt en levert tegelijkertijd 
een lagere kostprijs op voor de zorgfinancier. 
Schotten in de financieringssystemen werken 
remmend op het vervagen van het onderscheid 
tussen de ‘cure’ en de ‘care’. Een goed voorbeeld 
waarbij de schotten zijn weggenomen is de 
samenwerking van Allerzorg met het Emma Thuis 
team van het AMC in nauwe afstemming met de 
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verzekeraar Achmea. Het team Intensieve Kindzorg 
van Allerzorg vormt daarbij de brug van ziekenhuis 
naar thuis voor ernstig zieke kinderen. 

Operationele risico’s:
•  Niet vergoede productie: zorginhoudelijk 

noodzakelijk geleverde productie boven de 
contractafspraak met de zorgverzekeraar en/
of zorgkantoor die niet of gedeeltelijk wordt 
vergoed. Per maand wordt een productiemonitor 
gerapporteerd met de afwijkingen tussen 
budget en realisatie. Daarbij wordt tevens 
een extrapolatie uitgevoerd naar jaarbasis. 
De ontwikkelingen worden vroegtijdig met 
zorgfinanciers gedeeld.

•  De grote variëteit van ICT systemen bij 
gemeenten (Wmo) belemmert een tijdige 
betaling van declaraties wat op zich weer leidt tot 
druk op de liquiditeiten. 

Personele zaken risico’s:
•  Risico van onvoldoende capabel personeel 

in relatie tot de gecontracteerde zorgvraag. 
Allerzorg heeft in lijn met de strategie 
in toenemende mate gespecialiseerde 
verpleegkundigen nodig. De specifieke 
competenties zijn schaars. Allerzorg 
biedt verpleegkundigen uitermate goede 
ontwikkelkansen. Een andere ontwikkeling is 
uitwisseling met ziekenhuispersoneel.

•  Het fiscale regime van ZZP’ers in de zorg. De 
ontwikkeling omtrent dit thema worden door 
Allerzorg op de voet gevolgd.

Financiële risico’s:
•  Allerzorg declareert nu twee keer per maand. 

Allerzorg zou nog vaker willen declareren 
maar het noodzakelijke retourbericht van de 
verzekeraar, voordat opnieuw gedeclareerd mag 
worden, laat vaak te lang op zich wachten.

•  Allerzorg signaleert afschuivend gedrag 
door zorgfinanciers tussen Wmo-Wlz-Zvw. 

Zorgvragers worden van het kastje naar de 
muur gestuurd. Zorgaanbieders worden vaak 
ook te laat geïnformeerd over bijvoorbeeld een 
ingetrokken indicatie waardoor Allerzorg de 
zorg niet betaald krijgt. Dit heeft inmiddels tot 
aanpassing van de leveringsvoorwaarden geleid 
zodat de informatieplicht bij de zorgvrager is 
gelegd.

Allerzorg voert per kwartaal een risico- en 
kansenanalyse uit op alle terreinen van haar 
bedrijfsvoering om zo nodig snel bij te kunnen 
sturen. Onderdeel hiervan zijn financiële risico’s. 
Deze richten zich voornamelijk op duurzaamheid 
van liquiditeiten en winstgevendheid van de 
activiteiten. 

Vooruitblik financieel beleid 2018
Allerzorg streeft als maatschappelijke 
onderneming geen winstmaximalisatie na. Om te 
kunnen voorbestaan en om te kunnen investeren in 
opleidingen, innovatie en dergelijke is een beperkte 
jaarlijkse winst noodzakelijk. Toenemende 
financiële risico's, niet vergoede overproductie en 
doelmatigheidskortingen maken het noodzakelijk 
om nog meer – ook vanuit de teams – ‘in control’ te 
zijn en voldoende buffer te hebben. 
Het financiële beleid 2018 staat daarom in 
het kader van een voortgaande verbetering 
van het financiële resultaat. De belangrijkste 
investeringen in 2018 betreffen de invoering van 
het kwaliteitssysteem JCI en de doorgaande 
digitalisering van (zorg)processen. Een speerpunt 
is met behulp van het nieuwe IT systeem de 
processen structureel te verbeteren, resulterend in 
afname van (in)directe kosten. 
Zo blijven we bouwen aan een stevig fundament, 
om blijvend zorg te geven zoals je dat ook aan 
familie en naasten zou willen geven: met liefde, 
aandacht en oog voor persoonlijke situaties en 
wensen. Zorg waarin de behoefte van de cliënt 
centraal staat.
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