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Liefdevolle zorg dichtbij u!

De storm voorbij! 2020 was
een onstuimig jaar. Een jaar om
niet te vergeten. Aan het eind van 2020
zijn we gelukkig in rustiger vaarwater terecht
gekomen. De organisatie is in ontwikkeling en in
control na een moeilijke financiële en organisatorische periode in 2019 en 2020. Wij zijn dankbaar voor
het vertrouwen dat wij in deze periode van velen hebben ontvangen, zoals van de gemeenten Katwijk en
Lisse, de Raad van Toezicht van DSV en veel van onze
belanghouders. Door corona stonden wij voor extra
uitdagingen. De liefdevolle zorg voor onze bewoners
was onverminderd sterk, maar werd ernstig op de
proef gesteld. Wat is er hard gewerkt. De
betrokkenheid en inzet was ongekend
hoog. Ik ben verschrikkelijk trots
op onze medewerkers!

Jan de Vries,
Directeur-bestuurder
DSV|verzorgd leven
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Dit zijn wij!
1. DSV in 2020:
Locaties:
4 woonzorgcentra (wzc)
1 hospice
1 ouderen ontmoetingscentrum

Cliënten intramuraal
(wzc):
242 intramurale zorg
(woonzorgcentra)

Zorg, wonen & welzijn
in Katwijk, Rijnsburg en Lisse

DSV levert somatische zorg (bij lichamelijke
ouderdomsklachten) en psychogeriatrische
zorg (ofwel pg) vanuit de woonzorglocaties
(wzc) en woonzorgzones. Ook de thuiszorg
en welzijnsactiviteiten levert DSV vanuit de
woonzorgzones. DSV biedt daarnaast
vanuit 2 woonzorgzones dagelijks
dagbesteding voor ouderen.
Cliënten extramuraal:
242 extramurale zorg
(thuiszorg)
400 huishoudelijke
zorg

Medewerkers:
807 medewerkers
470 vrijwilligers

Cliënten eerste
lijns verblijf (elv):
24 zorgappartementen
voor tijdelijke opvang
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Hier gaan wij voor!
Stichting DSV|verzorgd leven:
• warme, persoonlijke, liefdevolle zorg
• de cliënt centraal
• kleinschalig en laagdrempelig
• vanuit Protestants Christelijke identiteit
• open voor iedereen
• oog voor de menselijke maat, respectvol
• maatschappelijk betrokken
• goed opgeleide, professionele
medewerkers
• vernieuwend en volop in ontwikkeling

Dit zijn onze locaties:
DSV|Duinrand, Katwijk

31 somatiek
appartementen
30 pg appartementen
4 elv kamers
7 appartementen particuliere verhuur

DSV|Salem, Rijnsburg
(tijdelijke huisvesting)

33 somatiek
appartementen
30 pg appartementen

Steunpunt Salem/OudSalem, Katwijk:

steunpunt zorg thuis
welzijn in de wijk

--------2. DSV locaties:

DSV heeft 4 woonzorglocaties:
Duinrand, Salem,
Vlietstede en Rustoord en
daarnaast zorgappartementen.
Wijkgerichte thuiszorg
en welzijnsactiviteiten vinden
plaats binnen 4 woonzorgzones.

DSV|Vlietstede,
Rijnsburg

24
40
6
4

somatiek appartementen
pg appartementen
hospiceappartementen
elv kamers

DSV|Rustoord, Lisse

DSV|Parlevliet, Katwijk:

27 somatiek
appartementen
30 pg appartementen
3 elv kamers
23 zorgappartementen
(aanleunwoningen)

DSV|De Reedery, Katwijk:

DSV|Parledam, Katwijk:

centrale diensten DSV,
11 elv kamers, kantoor zorg
thuis.

ouderenontmoetingscentrum, welzijn in de wijk,
maaltijden voor ouderen

zorgappartementen.
In 2020 verkocht aan
Bouwinvest, zorg door DSV
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Zo doen we het!
3 x in Top Tien beste
restaurantvoorzieningen
Nederland
HACCP in 2020

DSV ontving heel veel

steun en waardering voor

de cliënten en medewerkers in 2020 tijdens
de pandemie. Dank aan

3. Kwaliteit en cliëntwaardering:

iedereen daarvoor!

Cliënten bevelen de zorg van DSV
(alle locaties en diensten) aan
in 2020 met een 8,4
(in 2019 met een 7,8)

5 Gouden Prezo

Kwaliteitsverbetertraject
2020 n.a.v. (IGJ) inspectierapport:

Keurmerken

DSV locaties en
Zorg Thuis

- methodisch werken
- medicatieveiligheid
- leren en verbeteren
- sturen op kwaliteit

Zo werken we aan de beste zorg!
Ziekteverzuim
medewerkers

(landelijk: 8,5%)
DSV: 5,1 %

4. Medewerkers:
Opleiding, ontwikkeling en innovatie

DSV vindt goed opgeleide en professionele medewerkers belangrijk. Daarom was
er in 2020 extra aandacht voor opleiding
en ontwikkeling van medewerkers. In
2020 studeerde een record aantal zorgmedewerkers binnen DSV af: 12 in totaal.
Er zijn 47 stagiaires begeleid.

Uitbreiding en

ontwikkeling functies:

- 22 medewerker zorg en welzijn
(nieuwe functie)
- 8 gespecialiseerd verzorgende
- 1 aspirant kwaliteits verpleegkundige
- 7 kwaliteitsverpleegkundige
- 1 wijkverpleegkundige
- 1 coördinator welzijn

Samenwerking Topaz
en ActiVite innovatief
zorgonderwijs.

Radicale Vernieuwing
Waardevol Onderwijs
(RVWO)

Vernieuwing en
digitalisering onderwijs:

- 9 nieuwe e-learnings DSV-leerplein
- alle zorgfuncties hebben een
scholingspaspoort
- opleidingsplaatsen gespecialiseerd verzorgende pg
- opleidingsprogramma
kwaliteitsverpleegkundige
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Deze doelen hebben we bereikt:
5. Vernieuwing en herstel:

In 2020 voerde DSV een omvangrijk Herstelprogramma uit:

Doelen: reorganisatie leidinggevende structuur, duurzaam
herstel financiën, vernieuwing Raad van Toezicht, directie en
management, reorganisatie Zorg Thuis.
1. Start Herstelprogramma:
Opstellen herstelprogramma. Aanstelling
interim directeur-bestuurder en programma-manager.
2. Vernieuwing RvT:
4 nieuwe leden, herziening aandachtsgebieden, versterken intern toezicht,
herverdeling portefeuilles, themacommissies.
3. Vernieuwing directie:

nieuwe directeur-bestuurder
Jan de Vries per 01-09-2020.

4. Reorganisatie Management:
manager intramurale zorg, manager
extramurale zorg, terugbrengen
managementlagen, aanstellen
teammanagers.
5. Reorganisatie Zorg Thuis:
sluiting steunpunten. Aanbieding wijkgerichte zorg thuis in woonzorgzones vanuit
de locaties.
6. Verbeteren financiën:
efficiënter inkoopproces en fin.
structuur. Verkoop appartementencomplex Parledam aan Bouwinvest. Opbrengst:
aflossing, fin.buffer,
reservering nieuwbouw Salem.
7. Duurzaam financieel en
organisatorisch herstel:
herstel gerealiseerd. Financiële positie
duurzaam gezond. Organisatorisch
klaar voor toekomstige ontwikkelingen.
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6. Financiën:
DSV heeft 2020 afgesloten met
een positief resultaat van € 5,4 miljoen.
Dit positieve resultaat bestaat voor een groot deel uit
het voordeel van € 4,8 miljoen dat per saldo ontstond
uit de verkoop van de Parledam.
Er is dus een positief resultaat van € 0,6 miljoen
uit reguliere bedrijfsvoering.

JaBalansBalans per 31 december 2020
na resultaatbestemming:

Activa:
Vaste activa
Mat.vaste activa
Fin. vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Totaal activa

2020

2019

45.047.317
11.199.540

59.312.834
0

6.469
540.325
1.267.087
4.278.379

5.793
122.811
1.303.917
394.485

62.339.117

Passiva:
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Alg./overige reserves
Totaal groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

61.139.840

2020

2019

2.768

2.768

1.720.141
4.818.931
6.541.840
431.836
47.736.145
7.629.738

1.115.399
0
1.118.167
403.913
51.229.072
8.388.688

62.339.117

61.139.840
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6. Financiën:
Liquiditeit
Solvabiliteit

2020
0,80
10,5 %

2019
0,22
1,8 %

Toelichting: de verkoop
van vastgoed heeft voor
€ 1.2 miljoen bijgedragen
aan de toename van de
liquide middelen.

Saldo liquide middelen op 31
december 2020: € 4,3 miljoen

Bedrijfsopbrengsten:
Opbrengst zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten

2020
29.340.700
1.537.481
6.859.033
37.737.214

Bedrijfslasten:
Personeelskosten
Afschrijvingen vaste activa
Bijzondere waardevermindering vaste activa
Overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfslasten

28.868.980

2020
22.266.940
2.761.760

2019
22.174.465
2.573.270

407.070
5.594.215

0
5.974.970

31.029.985

Bedrijfsresultaat:
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten:
Resultaat boekjaar

2019
26.830.267
388.007
1.650.705

2020
6.707.229
-1.283.556
5.423.673

30.722.704

2019
-1.853.725
-1.276.037

-3.129.762
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7. Nieuwe samenstelling MT
DSV|verzorgd leven:

Directeur-bestuurder:
Bestuurssecretaris:
Manager Financiën en control:
Manager Personeel,
Opleiding & Ontwikkeling:
Manager Wonen & Service:
Manager Intramurale Zorg:
Manager Extramurale Zorg:

Jan de Vries
Thessa Groen
Jeroen Hoek
Trudi Bremer
Wilma Boelens
Eric Bartels
Dineke Grutter

Jaaroverzicht 2020. (c) DSV|verzorgd leven 2021. Een uitgebreide versie van ons
jaarverslag, de jaarrekening en het kwaliteitsjaarverslag 2020 treft u aan op onze
website www.dsv-verzorgdleven.nl
via https://www.dsv-verzorgdleven.nl/over-dsv/jaarverslagen-en-overige-publicaties/
www.dsv-verzorgdleven.nl .
Foto cover, voor- en achterzijde: Dirk van Egmond/Treffend Beeld.

