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Inleiding
Het terugkijken naar afgelopen jaar is een mooie gelegenheid even stil te staan. Na te
denken wat we samen met elkaar hebben bereikt. Trots te zijn op de slagen die zijn gemaakt en te zien welke koers we de komende jaren gaan volgen. Afgelopen jaar is bijzonder veel gebeurd. Met alle dank aan de medewerkers en vrijwilligers.
Afgelopen jaar was het verder uiteenzetten van het project Waardigheid en trots de rode
lijn binnen de organisatie. Zo zijn we met elkaar het gesprek aangegaan en gekeken
hoe we het welzijn van onze cliënten een belangrijke plek te geven binnen onze zorg- en
dienst verlening. En hoe kunnen we de belangrijke rol van mantelzorgers en vrijwilligers
met ons mee laten denken.
We hebben met elkaar gekeken hoe we radicaal anders kunnen gaan denken.
De verschuiving van het denken in regels naar relaties, het centrale uitgangspunt van de
beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, ontstaan in het kader van Waardigheid en trots. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun
naasten en de mensen die zorg verlenen. Bepalend is datgene wat voor hen van waarde
is.
De bewoners- en cliëntenwaardering zegt iets over DSV|verzorgd leven als organisatie,
als collectief, maar vooral iets over ons als medewerker.
Het zegt iets over de wijze waarop bewoners en cliënten
kijken naar de inzet en drive waarmee medewerkers investeren in goede zorg voor de ouderen in onze gemeenschap. Mensen die zijn toevertrouwd aan onze zorg. En
dat vervult mij met gepaste trots.
Terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik niet anders constateren dan dat medewerkers zich hebben ingezet voor liefdevolle zorg. Maar dat
geldt ook voor vrijwilligers, Ondernemingsraad,
Centrale cliëntenraad, lokale cliëntenraden en Raad van
Toezicht. Hun bijdrage is van onschatbare waarde.
Onze cliënten bedanken wij voor het in ons gestelde vertrouwen.
Ik wens u veel leesplezier!
G.J.A. Herbrink
Directeur-bestuurder
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Waardigheid en trots
Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze
ouderen. Dat is waar goede zorg voor ouderen in
de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit
bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt,
met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd
wordt door gemotiveerde medewerkers. De uitgangspunten van het project ‘Waardigheid en
Trots’ om ruimte te bieden aan verpleeghuizen om
mee te werken aan de verbetering van kwaliteit.
DSV|verzorgd leven heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het voorop stellen van het welzijn van
haar cliënten. Zo zijn locatiebreed werkgroepen
opgesteld om met elkaar na te denken hoe we op
een integrale manier welzijn en zorg met elkaar
kunnen verbinden. Afgelopen jaar hebben de activiteitenbegeleiders en het zorgpersoneel scholing
ontvangen van Cerein. Het uitgangspunt van deze
scholing was ‘welzijn is van ons allemaal’. Welzijn
zit namelijk niet alleen in de activiteiten die worden aangeboden, maar in de kleine dingen zoals
een tompouce van de bakker. Of het wekelijks bezoek aan de kapper, wat door kan gaan nadat een
cliënt bij DSV is komen wonen. Door met elkaar na
te denken over hetgeen wat Waardigheid en Trots
inhoudt voor elkaar, zorgt dit voor bewustwording
van het bieden van een thuis voor onze cliënten.
Naast de stichtingsbrede bewustwording van welzijn, zijn ondersteunende middelen aangeschaft om
de activiteiten te organiseren. Een voorbeeld hiervan is de welbekende tovertafel die is aangeschaft
op Vlietstede. Een zorginnovatie die ouderen in de
latere fasen van dementie met elkaar en met hun
omgeving verbindt en beweging stimuleert. Ook is
een Silverfit-fiets aangeschaft die een virtuele beleving geeft, zodat de herinnering van buiten fietsen
wordt teruggehaald. Allerlei leuke initiatieven om
de alledaagse dag net even wat leuker te maken.
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Waardigheid en trots
RADICALE VERNIEUWING VERPLEEGHUISZORG

Een eerste vernieuwende beweging is ontstaan
in het kader van het programma Waardigheid en
trots. Al langere tijd heerst een breed gevoel van
ongenoegen over de manier waarop verpleeghuiszorg georganiseerd was. Iedereen hetzelfde behandelen vanwege de efficiëntie; en uitsluitend werken
met protocollen. Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg zet zich in voor zorg waarin mensen het
belangrijkst zijn. Het gaat om de verschuiving van
regels naar relaties. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten
en de mensen die zorg verlenen. Bepalend is datgene wat voor hen van waarde is.

ook kijken naar het personeel. Zo te kunnen zorgen
dat het personeel op een goede manier mee kan bewegen, is het belangrijk dat het onderwijs aansluit
bij de wensen in de praktijk. Juist om daar beter
bij aan te sluiten, slaan de organisaties ActiVite,
DSV|verzorgd leven en Topaz de handen ineen voor
Radicale vernieuwing waardevol onderwijs.

De eerste gedachten over de ambitie het vernieuwende onderwijsconcept te verwezenlijken zijn in
2017 gevoerd. De komende jaren staat de verdere
ontwikkeling en realisatie van deze nieuwe vorm
van opleiden centraal. Medio 2018 wordt verwacht
een eerste groep studenten op te leiden volgens de
uitgangspunten van Radicale vernieuwing verpleegOm aan te sluiten bij een beweging als Radicale verhuiszorg.
nieuwing verpleeghuiszorg is het essentieel dat we
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Maatschappij
INFORMELE ZORG
De afgelopen jaren is de vraag naar inzet van vrijwilligers en mantelzorgers (samen ook wel informele zorg genoemd) steeds meer toegenomen.
Daarbij verandert de inhoud van werkzaamheden van vrijwilligers naar het bieden van welzijn
en ondersteuning bij cliënten op maat. Zo worden vrijwilligers en mantelzorgers ook wel informele zorg genoemd. Deze manier van zorg en ondersteuning ziet DSV als waardevol en essentieel
deel voor de kwaliteit van leven van de cliënten.

Met behulp van deze groep is er meer tijd om in te gaan
op wat de cliënten belangrijk vinden. Zorgprofessionals sluiten daar ook meer en meer bij aan: ze werken samen met de informele zorg. Een gelijkwaardig
samenspel tussen formele en informele zorg wordt
steeds vaker het uitgangspunt. In het verlengde hiervan heeft DSV eind 2017 ook een beleidsmedewerker
informele zorg aangetrokken, die de voornemens van
DSV rond het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid en de
stichtingsbrede coördinatie daarop gaat uitwerken.

Jaaroverzicht 2017

JOHANNITER NEDERLAND
Begin 2017 is DSVeen samenwerking aangegaan
met Johanniter Nederland rondom het project ‘Vrijwillig Dichtbij’. Dit project, onderdeel van het programma Waardigheid en Trots, beoogt een transformatie van het samenspel tussen formele en
informele zorg te bewerkstelligen. Het ondersteunt
vrijwilligers en mantelzorgers bij de kanteling die
DSV maakt in het kader van Waardigheid en Trots.
Hiertoe heeft Johanniter Nederland op elke intramurale locatie van DSV twee bijeenkomsten voor
vrijwilligers en mantelzorgers gehouden. Daarnaast is op elke locatie een vrijwilligersscan uitgevoerd, waarmee de behoeften van vrijwilligers in
het transformatieproces in beeld werden gebracht
op aspecten van het zich gewaardeerd, geïnformeerd, gefaciliteerd voelen, alsmede over de afstemming van zaken met de professionele zorg. In
het algemeen kon worden gezegd dat op alle locaties de vrijwilligers op de vlakken van het verkrijgen
van waardering en informatievoorziening behoefte
hadden aan versterking. Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomsten en de vrijwilligersscan
heeft iedere locatie verbeterplannen opgesteld.
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Maatschappij
ONTMOETINGSRUIMTES
De Reedery is de nieuwste ontmoetings- exclusieve high tea’s en diverse thema meruimte voor ouderen in Katwijk, in het huur- nu’s ook tot de mogelijkheden bij De Reederij.
appartementencomplex
van
DSV|Parledam.
DSV heeft naast De Reedery ook andere ontmoeHet wordt goed gebruikt door de bewoners van tingsruimtes, zoals de Gasthuishof en Cleijn Duin
Parledam en de gasten van de tijdelijke opvang- in Katwijk en Westerhage en Floriante in Rijnsburg.
kamers, maar ook door ouderen uit de buurt.
De ontwikkeling van de ontmoetingsruimtes is
Niet alleen voor een lekker hapje eten, maar continu. Zo krijgen deze steeds meer een buurtook voor vele leuke verschillende activiteiten. functie en dat is conform de ambitie van DSV.
Naast de ‘gewone’ dagelijkse maaltijd, behoren
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Zorg
GELEVERDE ZORG DSV IN CIJFERS

Aantal verzorgingsdagen in woonzorgcentra
Dagen Volledig Pakket Thuis (VPT)
Aantal dagen Eerstelijnsverblijf (ELV)
Aantal opnames hospice
Aantal dagen hospice
Aantal opnames in woonzorgcentra

2016
92.331
3.684
1.559
29
920
101

2017
93.278
4.037
5.809
32
1.500
81

EERSTELIJNS VERBLIJF (ELV)
Een opvallende trend die hierboven wordt weergegeven is de stijging van het aantal dagen in hetkortdurende eerstelijnsverblijf, ook wel ELV genoemd.
Dit verblijf is ingericht voor de zorg en opvang
van cliënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Voor mensen die
tijdelijke zorg met verblijf nodig hebben, is sinds
2017 het zogeheten eerstelijnsverblijf geregeld
in het basispakket van de zorgverzekeringswet.
Met de ontwikkeling en toename van het aantal
ELV plaatsen binnen de nieuwbouwlocaties, speelt
DSV in op deze toenemende vraag. In vergelijking met
voorgaande jaren is het gebruik van de eerstelijnsverblijf bijna verviervoudigd. In het najaar van 2017 is
met alle VVT-organisaties gestart met het opzetten
van een centraal regionaal coördinatiepunt, zodat
de huisartsen één centraal aanmeldloket hebben.
HOSPICE
Ook is het aantal hospice dagen zichtbaar gestegen
ten opzichte van 2016. Deze ontwikkeling is te verklaren doordat in de loop van 2016 het hospice van
locatie Vlietstede is geopend, waardoor er meer
bedden beschikbaar zijn.
VRIJHEID EN VEILIGHEID
Clïenten van DSV moeten zich zowel vrij als veilig en
geborgen kunnen voelen. Voor DSV is het belangrijk
dat de kwaliteit van leven van alle cliënten optimaal
is, met behoud van eigen regie en persoonlijke vrijheid, doch met daarbij voor iedere cliënt afzonderlijk
passende aandacht voor veiligheid. DSV streeft er
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daarom naar om zo min mogelijk vrijheidsbeperkende maatregen in te zetten. Bij voorkeur worden oplossingen gezocht in het slim gebruiken van domotica.
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Cliënten
OUDEREN WONEN STEEDS LANGER THUIS
De overheid stimuleert het langer thuis blijven
wonen van ouderen. Hierdoor komen ouderen pas
op latere leeftijd in aanmerking voor intramurale
zorg, ook bij DSV. De zorgdiensten zoals hulp bij het
huishouden en wijkverpleging stijgen dan ook bij de
groeiende groep ouderen die langer thuis
blijft wonen.

HOGERE ZORGZWAARTE EN COMPLEXERE ZORG
IN WOONZORGCENTRA
Ook bij DSV is de landelijke trend zichtbaar dat de
cliënten die intramuraal verblijven, vaak al bij binnenkomst een hogere zorgzwaarte hebben dan
voorheen. Ook wonen ze gemiddeld korter in het
woonzorgcentrum. De complexiteit van de zorg aan
ouderen is in de afgelopen jaren gestaag gestegen.

Binnen DSV is in de afgelopen jaren het aantal cliënten met wijkverpleging en hulp bij het huishouden
fors toegenomen, terwijl het aantal in de woonzorgcentra verblijvende (intramurale) cliënten afneemt.
In 2013 was nog éénderde van de cliënten van DSV
een intramurale cliënt, in 2017 was dit nog slechts
twintig procent.

CLIËNT CENTRAAL
DSV hanteert een beleid waarbij de cliënt centraal
staat. Zowel voor de zorg, als dienstverlening en
huisvesting. Dat betekent goede, liefdevolle en persoonlijke zorg en diensten, laagdrempelig, buurtgericht en dichtbij de cliënt.

AANTAL CLIËNTEN IN ZORG BIJ DSV IN 2017
Zorg Thuis:
(zorg en/of huishoudelijke hulp)
Woonzorgcentra:

Jaaroverzicht 2017

754
271

ELV

157

Huishoudelijke hulp:

521

Hospice
Casemanagement

32
46

Dagactiviteiten

45
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Innovatie
GEBOUWEN EN LOCATIES IN 2017
Nadat in 2016 diverse nieuwbouwlocaties van DSV in gebruik zijn genomen zijn
Parlevliet, Parledam en DSV|Rustoord in
2017 officieel geopend. Ook is de nieuwbouw van DSV|Duinrand in 2017 van start
gegaan. Eind 2017 hebben we het bereiken
van het hoogste punt gevierd. De verwachting is dat deze in september 2018 in gebruik wordt genomen door de bewoners.
VERWERVING RUSTOORD
In 2017 werd duidelijk dat DSV het eigendom van de locatie Rustoord kon overnemen van woningcorporatie Eigen Haard.
Eind 2017 is de overdracht afgerond.
Hiermee heeft DSV nu alle in gebruik
zijnde woonzorglocaties in eigendom.

FLOOR IN MOTION: OPTIMALE BESCHERMING ÉN PRIVACY
DOOR INNOVATIEVE VLOER
Deze intelligente vloer werd geinstalleerd in de nieuwbouwlocaties van DSV. De vloer signaleert de bewegingen en herkent daarin patronen.
In de nieuwbouwlocaties van DSV worden daarom leefcirkels geïntroduceerd. Door middel van de ‘slimme vloeren’ kunnen cliënten op een privacy-vriendelijke manier gemonitord worden op
vallen en dwalen. DSV is hiermee uniek in Europa. In 2017 is gewerkt aan het verfijnen van de systemen.
DIGITALISERING ZORGMIDDELEN
Sinds 2016 werkt DSV met het electronisch cliëntendossier en het familieportaal ‘CarenZorgt’ Het
familieportaal Caren kan gekoppeld worden aan het cliëntdossier bij DSV, waarmee cliënten en
hun contactpersonen online kunnen meekijken in de zorgplannen en de dagrapportages. Het aantal accounts van Caren is in 2017 vanaf januari gestegen van 160 naar 251 aan het eind van dat jaar.

Jaaroverzicht 2017
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Kwaliteit
GOUDEN PREZO-KEURMERK
DSV vindt de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening belangrijk en laat regelmatig onderzoek doen naar de tevredenheid bij cliënten en
de kwaliteit van de zorgverlening. DSV is daarom
aangesloten bij Stichting Perspekt, die het Prezokeurmerkschema uitgeeft wat voor DSV de basis
voor haar kwaliteitssysteem is. Perspekt toetst
jaarlijks het kwaliteitssysteem van DSV, en in
2017 was dat weer in de vorm van een volledige
audit. Bij de audit van 2017 heeft DSV opnieuw
voor alle locaties het Gouden keurmerk verkregen. Een resultaat waar DSV bijzonder trots op is.
KWALITEITSKADER VERPLEEGHUIZORG
Het jaar 2017 stond voor DSV in het teken van de
opvolging op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
DSV voldeed al op veel onderdelen aan de eisen uit het
Kwaliteitskader. In 2017 is samen met Groot Hoogwaak en HOZO een lerend netwerk gevormd tussen
de kwaliteitsmedewerkers. Daarnaast is door de
vereniging van regionale VVT-organisaties AVANT
een netwerk van klachtenfunctionarissen opgezet.
Ook is in 2017 een centrale commissie Veiligheid en
Kwaliteit opgericht. Dit was al een voornemen dat
voortkwam uit de aanbevelingen van de Prezo-audit
2016. In deze commissie (waarin ook vertegenwoordigers van de VAR, de Clïentenraad en de Raad van
Toezicht zitten) komen alle aspecten van veiligheid
en kwaliteit samen, zodat de commissie vanuit een
integrale blik adviezen kan geven aan de organisatie.
C L I Ë N T E N W A A R D E R I N G
Cliënten en hun mantelzorgers beoordeelden in 2017
de zorg- en dienstverlening van DSV als geheel gemiddeld met een 8.1. Voor de cliënten van Somatiek
was dat gemiddeld een 7,9 en voor de cliënten van
de PG-afdelingen was dat gemiddeld een 7,7. De cliënten van Zorg Thuis waardeerden DSV met een 8,5.

KLACHTENAFHANDELING 2017
De kwaliteit van de zorg en diensten bij DSV worden continu op peil gehouden en verbeterd. Dit kan
ook door de input vanuit de klachten die DSV van
de cliënten krijgt. Sinds 2011 is het aantal klachten fors afgenomen. De laatste jaren ligt het aantal klachten op een duidelijk lager niveau; wel is de
laatste paar jaar weer een lichte stijging te zien.
DSV schrijft deze stijging toe aan de toenemende
complexiteit van de zorg.

Jaaroverzicht 2017
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Medewerkers
Met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelde
de overheid ook extra middelen ter beschikking om
te kunnen voldoen aan de voorlopige personeelsnorm die daarin als eis stond vermeld. Om het toezicht op woongroepen te versterken – zodat op de
piekmomenten in ieder geval ten minste twee paar
ogen op de woongroep gegarandeerd is – is binnen
DSV gekeken hoe deze middelen goed in te zetten.
Het nieuwe planningsmodel dat daaruit is voortOPLEIDING EN EXPERTISE
DSV zet in op het investeren in de professionaliteit
van medewerkers door opleiding, bijscholingen en
themabijeenkomsten. Medewerkers krijgen zo volop
de kans om zich verder te bekwamen en worden gestimuleerd om hierin ook meer eigen initiatief te nemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere
de specialisatie tot gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP), wondverpleegkundige en geriatrieverpleegkundige. Doelstelling is de medewerkers
zo leergierig te maken dat men altijd gemotiveerd is
om het eigen handelen als professional te verbeteren. Daarnaast speelt ook het aspect wat DSV hecht
aan haar menselijk kapitaal. Scholing biedt groeiperspectief aan medewerkers en zorgt ervoor dat

AANTAL
MEDEWERKERS DSV

Jaaroverzicht 2017

gekomen levert meer ruimte op in de personeelsroosters, zodat op alle woongroepen gedurende
een groot deel van de dag voldoende personeel kan
worden ingezet. Tevens is in het nieuwe model een
leerlingenplaats op iedere woongroep gegarandeerd, zodat er ook ruimte ontstaat voor het versterken van het opleidingsprogramma binnen DSV.

DSV voldoende gekwalificeerd personeel behoudt.
In 2017 zijn de plannen voor de ontwikkeling van
het ‘Kenniscentrum DSV’ gevormd en besproken
met zowel de Ondernemingsraad als de Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Het kenniscentrum
heeft als doel een centrum te vormen waar alle expertise samenkomt. Een centrum dat educatie van
medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers bij elkaar brengt. De ambitie om toe te werken met elkaar naar een lerende zorginstelling is
het streven. De plannen rond de vorming van het
kenniscentrum zullen in 2018 verder worden uitgerold en verwacht wordt medio 2019 deze te openen.

ZIEKTEVERZUIM
MEDEWERKERS DSV

MEDEWERKERS
TEVREDENHEID
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Medewerkers
In 2017 werd ook voor DSV de toenemende krapte op de
arbeidsmarkt merkbaar en voelbaar. Het werd moeilijker om vacatures vervuld te krijgen, waardoor DSV zich
voor het eerst sinds jaren genoodzaakt zag om vanaf de
zomervakantie gebruik te maken van uitzendkrachten.
Daarnaast werd ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt duidelijker zichtbaar. Ondanks dat de personele
omvang in fte redelijk gelijk bleef, nam wel het aantal
kleine contracten en oproepcontracten licht toe.
KENNIS DELEN: CONGRESSEN EN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN		
Ook in 2017 heeft DSV weer diverse wondcongressen
en informatiebijeenkomsten georganiseerd om
kennis en ervaring op dit gebied met eigen medewerkers en anderen te delen.
Bijeenkomsten voor mantelzorgers en familie zijn hier
een belangrijk onderdeel van.
PROJECT STATUSHOUDERS AAN HET WERK BIJ DSV
DSV startte in 2016 een bijzonder initiatief dat landelijk veel publiciteit trok: 10 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) starten, inwonend in één
van de zorgcentra van DSV, met een opleiding voor
een baan in de ouderenzorg.

VERANDERING ARBEIDSMARKT EN WERVING
Het afgelopen jaar is de krapte op de arbeidsmarkt
in de zorgsector urgent en dagelijks voelbaar. Nederland breed heeft te maken met oplopende tekorten in de zorgsector. Mede vanwege de toenemende vergrijzing en een forse uitstroom aan
gepensioneerden tegenover een lage instroom
aan nieuwe zorgmedewerkers. Dit maakt dat,
als er geen maatregelen worden genomen, de zorg
over een aantal jaar te maken heeft met een tekort van 100.000 tot 125.000 zorgprofessionals.
Dit maakt dat ook DSV voor een belangrijke opgave staat. De komende jaren wordt het wenselijk geacht om medewerkers op te leiden.

Jaaroverzicht 2017

MEDEWERKERS BIJ DSV
In fte uitgedrukt

2017

Artsen

1,7

Psychologen

1,1

Paramedici

1,1

Verpleegkundigen niveau 5

6

Verpleegkundigen niveau 4

25,4

Verzorgenden IG

118,6

Helpenden / zorgassistenten

58,5

Overig medewerkers (incl. leerlingen)

101,7

In 2017 werd de opleiding voortgezet en de verwachting is dat de diploma-uitreiking in het 3e kwartaal
van 2018 plaats zal gaan vinden.

Scholing biedt groeiperspectief aan medewerkers
en zorgt ervoor dat DSV voldoende gekwalificeerd
personeel behoudt. Daarbij wordt op verschillende
creatieve wijzen gekeken naar het wervingsprofiel
en geschikte communicatiewegen om de nieuwe
medewerkers te bereiken. Gelukkig is de betrokkenheid van medewerkers bij DSV groot. Dit maakt
dat het aspect ‘samen voor de klus staan’, van vertrouwen geven en krijgen een belangrijke waarde
is. De opgave is derhalve om niet alleen nieuwe
medewerkers te ontvangen, maar ook huidige medewerkers te blijven binden aan de organisatie.
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Financiële doorkijk
FINANCIËLE DOORKIJK
DSV heeft financieel gezien een goed jaar achter de
rug. Het resultaat is in 2017 uitgekomen op een bedrag van € 1.002.817. In 2016 bedroeg het resultaat
-€ 884.492
Eind 2017 is DSV eigenaar geworden van locatie
Rustoord waardoor het balanstotaal steeg van ruim
€ 45 miljoen in 2016 naar ruim € 64 miljoen in 2017.
De bedrijfsopbrengsten zijn in 2017 gestegen met
€ 2 miljoen euro tot een bedrag van € 26.395.000
Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt
door extramiddelen de zgn. Kwaliteitsimpulsgelden die door de overheid beschikbaar zijn gesteld
en bedoeld zijn voor scholing en extra personeel.
Voor DSV ging het om een bedrag van ruim € 1
miljoen euro. De helft van dit bedrag is gereserveerd voor het jaar 2018. Door de krapte op de arbeidsmarkt is niet het hele bedrag benut in 2017.

Jaaroverzicht 2017

Het kabinet heeft in de huidige kabinetsperiode extra budget beschikbaar gesteld voor extra personeel en scholing. Het macrobedrag
bedraagt voor deze kabinetsperiode € 2,1 miljard. Zorginstellingen, en ook DSV, ontvangen
deze middelen door een opslag op de tarieven.
In 2017 heeft er ook een toename plaatsgevonden in
het aantal plaatsen voor eerstelijnsverblijf t.o.v. 2016.
DSV heeft in 2017 een grote stap gezet om het
"4-ogen" principe gestalte te geven. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we ook gebruik
moeten maken van de inzet van uitzendkrachten.
De personeelskosten zijn in 2017 gestegen met ruim
€ 700.000 door o.a. de cao-verplichtingen en de inzet
van extra personeel om aan het "4-ogen" principe te
voldoen. DSV heeft in 2016 veel geïnvesteerd in opleidingen, € 346.000 in 2017 tegenover € 255.000 in 2016.
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Over DSV|verzorgd leven
DSV|verzorgd leven is een Protestants-christelijke organisatie die diensten verleent
op het gebied van zorg, wonen, en welzijn in de gemeenten Katwijk en Lisse. Deze
diensten zijn buurtgericht, laagdrempelig, kleinschalig en met de cliënt centraal.

DSV|verzorgd leven in 2017:
•
•
•
•
•
•
•

4 woonzorglocaties
1 huurappartementencomplex met zorg (Parledam)
2 hospice vestigingen
1 ontmoetingscentrum voor ouderen (De Reedery)
8 zorgsteunpunten in de wijken
1 gebouw voor de centrale diensten
11 ELV kamers
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Adresgegevens
Stichting DSV|verzorgd leven
Prins Hendrikkade 157
2225 JT KATWIJK
Postbus 26
2220 AA Katwijk
tel: (071) 204 90 00
www.dsv-verzorgdleven.nl
Woonzorglocaties
Locatie DSV|Duinrand
Nolensstraat 2
2221 CE Katwijk
tel: (071) 204 91 00
Locatie DSV|Salem
Duindoornlaan 34
2225 RT Katwijk
tel: (071) 204 94 00
Locatie DSV|Vlietstede
Oude Vlietweg 50
2231 DS Rijnsburg
tel: (071) 204 95 00
Locatie DSV|Rustoord
Rustoord 2
2161 GJ Lisse
tel: (071) 204 93 00
Huurappartementencomplex met zorg
DSV|Parledam
Prins Hendrikkade 157
2225 JT Katwijk
tel: (071) 204 90 30
Ontmoetingscentrum voor ouderen
De Reedery
Prins Hendrikkade 155
2225 JT Katwijk
tel: (06) 587 85 560

DSV Zorg Thuis
Zorg Thuis Katwijk
Prins Hendrikkade 157
2225 JT Katwijk
tel: (071) 204 90 00
(tevens zorgsteunpunt)
Zorg Thuis Lisse
Rustoord 2
2161 GJ Lisse
Tel: (071) 204 93 00
(tevens zorgsteunpunt)
Zorgsteunpunten
Zorgsteunpunt Gasthuishof
Gasthuishof 57
2225 SZ Katwijk
tel: (071) 204 96 20
Zorgsteunpunt Cleijn Duin
Cleijn Duinplein 24
2224 AX Katwijk
tel: (071) 401 77 28
Zorgsteunpunt Westerhaghe
Waterkers 1
2231 DN Rijnsburg
tel: (071) 408 58 32
Zorgsteunpunt Floriante
Smidsstraat 16 F
2231 EL Rijnsburg
tei: (06) 575 42 803
Zorgsteunpunt Salem
Parklaan 93
2225 CN Katwijk
tel: (071) 204 94 78
Zorgsteunpunt De Driehoek
Groen van Prinstererweg 138
2221 CC Katwijk
tel: (071) 204 91 86
Jaaroverzicht 2017. (c) DSV|verzorgd leven, 2018
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