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Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg
De wereld verandert. De indivualisering schrijdt voort. De burger wil maximale
regie op zijn eigen leven. De ontwikkeling komt ook tot uiting in het
overheidsbeleid op het gebied van zorg en welzijn, samengevat als de overgang van
de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. De overheid doet een stap
terug en geeft de verantwoordelijkheid terug aan de burger en de mensen in zijn
omgeving. Zelfredzaam en samenredzaamheid is het nieuwe credo.
Careyn geeft al geruime tijd vorm aan deze visie met Het Dorp, een integraal,
wijkgericht zorgconcept, waarbij mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde
omgeving kunnen blijven wonen.
Vanuit hetzelfde ideaal heeft het kabinet Rutte II de hervorming van de langdurige
zorg ingezet. De veranderingen gaan gepaard met een miljarden bezuiniging. De
AWBZ wordt stapsgewijs afgebouwd. Zo is sinds 1 januari 2013 de lichte
verzorgingshuiszorg afgeschaft. De gevolgen van deze kabinetsplannen zijn nu al
merkbaar. Op de tarieven en hoeveelheden verzorgingshuiszorg, begeleiding,
dagbesteding en persoonlijke verzorging gelden aanzienlijke kortingen. De eerste
besparingen moeten per 1 januari 2014 zijn bereikt. In 2015 volgen nog zwaardere
bezuinigingen gezien de overhevelingen.
De optelsom van deze maatregelen en het tempo waarmee de hervorming van de
AWBZ wordt doorgevoerd, vragen om een strakke aansturing door de betrokken
zorgorganisaties. Forse ingrepen zijn nodig om de zorg aan de bestaande klanten
van Careyn zo goed mogelijk te kunnen blijven bieden.
Beheerste afbouw verzorgingshuiszorg
Belangrijkste verandering is het doorzetten van de extramuralisering
Deze opgave plaatst Careyn voor moeilijke maar noodzakelijke keuzes ten aanzien
van de verzorgings- en verpleeghuizen. In principe zijn er drie alternatieven
beschikbaar om op de afname van de instroom te anticiperen en/of te reageren:
ombouw tot verpleeghuis, scheiden van wonen en zorg of, als dan niet op termijn,
sluiting. De keuze hangt af van allerlei factoren, van de plaatselijke
omstandigheden en behoeften en de samenstelling van de bewonerspopulatie tot
de exploitatiekosten en de bouwkundige staat van de locatie.

In de afgelopen maanden is voor alle locaties onderzocht wat de beste oplossing is
om de continuïteit en kwaliteit van de zorg aan de cliënten en de werkgelegenheid
te waarborgen. In de komende periode worden de plannen in nauw overleg met
onder meer de zorgkantoren en gemeenten verder uitgewerkt. Tijdige en
zorgvuldige communicatie met medewerkers, cliënten, familie van clienten,
gemeenten, zorgkantoren en andere stakeholders is daarbij een belangrijk
aandachtspunt. Het onderzoek heeft geresulteerd in het volgende voorgenomen
besluit:
[] Tuindorp Oost op termijn gesloten
Zorgcentrum Tuindorp Oost in de gelijkname Utrechtse wijk voldoet niet meer aan
de eisen van de tijd en zal op termijn worden gesloten.Vanaf 1 november worden
geen nieuwe bewoners meer toegelaten. Met de Gemeente Utrecht, het
zorgkantoor Achmea en een woningbouwcorporatie wordt onderzocht of het
mogelijk is om een nieuw kleinschalig verpleeghuis te realiseren. Ook komen er
dan levensloopbestendige woningen waar thuiszorg kan worden geboden
[] De Lichtkring op termijn gesloten
Zorgcentrum De Lichtkring in Utrecht wordt op termijn gesloten. De locatie
voldoet bouwkundig en functioneel niet meer aan de eisen van de tijd.
Modernisering is technisch en financieel niet mogelijk. Daarom zit er niets anders
op dan de locatie geleidelijk af te bouwen. Vanaf november van dit jaar worden
geen nieuwe bewoners meer opgenomen. Met de gemeente Utrecht, Zorgkantoor
Achmea en een woningbouwcoöperatie wordt overlegd over de bouw van een
nieuw kleinschalig verpleeghuis in de wijk. Daarnaast komen er
levensloopbestendige woningen waar verzorgingshuiszorg (als thuiszorg) kan
worden geboden. Als alles volgens plan verloopt, opent het nieuwe Hart eind 2015
zijn deuren.
[] Onderzoek naar toekomst Vinkenoord
De toekomst van Verzorgingshuis Vinkenoord in Vinkeveen is onzeker. De locatie
voldoet bouwkundig en functioneel niet meer aan de eisen van de tijd.Met de
gemeente De Ronde Venen, Zorgkantoor Achmea wordt overlegd wat de beste
oplossing is voor de toekomst.Mogelijk voorziet de locatie na modernisering in een
behoefte.
[]Voornesteyn op termijn gesloten
Woonzorgcentrum Careyn Voornesteyn in Hellevoetsluis wordt op termijn
gesloten. Het verzorgingshuis voldoet niet meer aan de eisen van de tijd.
Modernisering is technisch en financieel niet haalbaar. Daarom zit er niets anders
op dan de locatie geleidelijk af te bouwen. Vanaf november van dit jaar worden
geen nieuwe bewoners meer opgenomen. De gevolgen van de leegstand die zo
geleidelijk ontstaat zal zo goed mogelijk worden opgevangen, onder andere door
de nieuwbouw van een kleinschalige woonvoorziening in Zuidland. Voornesteyn zal
naar verwachting begin 2017 leeg zijn.
[] Onderzoek naar toekomst Bernissesteyn
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Verzorgingshuis Bernissesteyn in Zuidland is weliswaar een oud pand maar
bewoners wonen er met veel plezier. Careyn onderzoekt in samenwerking met de
gemeente en de woningcorporatie de mogelijkheid om een kleine nieuwe
voorziening voor cliënten met een zorgzwaarte 5 en hoger met behandeling te
realiseren in combinatie met woningen voor mensen die graag dichtbij 24-uurs
zorg willen wonen. De partners proberen om hierover uiterlijk volgend jaar zomer
sluitende afspraken te maken..
[]Rozenhoek bestemd voor zware zorg
Zorgcentrum De Rozenhoek in Hellevoetsluis wordt de komende jaren vooral
bestemd voor bewoners met een zware zorgvraag. Door de maatregelen van Den
Haag moet de verzorgingshuiszorg op de locatie worden afgebouwd. Daarom wordt
in overleg met zorgkantoor CZ de locatie omgebouwd tot verpleeghuis.
[]De Marckenburgh op termijn gesloten
Verzorgings- en verpleeghuis De Marckenburgh in Spijkenisse sluit eind 2014 zijn
deuren.De locatie voldoet bouwkundig en functioneel niet meer aan de eisen van
deze tijd. Bewoners van De Marckenburgh zijn vanaf september 2014 welkom in
Hart van Groenewoud. De bouw van dit 'toekomstbestendige' complex is in volle
gang.
[]Pijlentuinenhof op termijn gesloten
Verpleeg- en verzorgingshuis Pijletuinenhof in Naaldwijk gaat op termijn dicht.
Dat besluit was al eerder genomen. De locatie voldoet bouwkundig en functioneel
niet meer aan de eisen van deze tijd. Modernisering is niet mogelijk. Daarom
worden geen nieuwe bewoners meer toegelaten. De huidige bewoners zijn welkom
in het Hart van Woerdblok. Het nieuwe multifunctionele centrum dat naast
verpleeghuiszorg een scala van wijkgerichte voorzieningen biedt. Ouderen kunnen
er ook een levensloopbestendige woning huren, waar zij desgewenst thuiszorg
kunnen krijgen.
[]Rozenhof op termijn gesloten
Verpleeg- en verzorgingshuis Rozenhof in Naaldwijk gaat op termijn dicht. De
locatie voldoet bouwkundig en functioneel niet meer aan de eisen van deze tijd.
Modernisering is niet mogelijk. Careyn overlegt met de gemeente en zorgkantoor
DSW hoe het verder moet met de Rozenhof..
Daarom worden geen nieuwe bewoners meer toegelaten. De bedoeling is dat de
huidige bewoner overs enkele jaren in goed overleg verhuizen naar andere huizen
in de buurt.
[]Blankenburg gaat wonen en zorg scheiden
Woonzorgcentrum Blankenburg in Rozenurg gaat wonen en zorg scheiden. Dat
betekent dat nieuwe bewoners hun woning zelf gaan huren en thuiszorg krijgen
van Careyn. Te zijner tijd zal in goed overleg met de huidige bewoners bekeken
worden wat dat voor hun woon-/zorgarrangement betekent
[]Herman Gorterhof gaat wonen en zorg scheiden
Woonzorgcentrum Herman Gorterhof in Spijkenisse gaat wonen en zorg scheiden.
Dat betekent dat bewoners vanaf juli 2014 hun woning zelf gaan huren en naar
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behoefte zorg thuis kunnen krijgen. Careyn zal in goed overleg met de bewoners
bekijken hoe de zorgvraag kan worden ingevuld.

Verpleeghuiszorg: kostenverlaging
Naast verzorgingshuiszorg biedt Careyn op 28 locaties verpleeghuiszorg aan. Niet
alleen in traditionele grote verpleeghuizen, maar in toenemende mate ook in
kleinschalige voorzieningen. Vrijwel alle locaties hebben het financieel niet
gemakkelijk. Door de aangekondigde bezuinigingen dreigen de tekorten vanaf 2014
verder op te lopen.
Om het tij te keren neemt Careyn maatregelen om de efficiency te verbeteren,
onder andere door het uitbesteden van facilitaire diensten, versobering van de
ondersteunende functies, beperking van de overhead en het flexibiliseren van de
personele inzet. Tevens worden de bijdragen van mantelzorgers en vrijwilligers
gestimuleerd.
Dagactiviteiten
Careyn biedt als onderdeel van haar integrale visie op zorg en welzijn, bekend als
Het Dorp, sinds jaar en dag op een groot aantal locaties in het werkgebied
dagactiviteiten aan. De forse kortingen op de budgetten en de
vervoersvergoedingen dwingen ook op dit onderdeel tot heroverweging. Om de
dagactiviteiten te behouden zullen de activiteiten onderdeel moeten worden van
een gezamenlijk welzijnsaanbod in de wijk. Careyn zoekt daartoe nadrukkelijk
samenwerking met andere organisaties die binnen het zogeheten sociaal domein
actief zijn, zoals gemeenten en welzijnsinstellingen. Careyn werkt aan de
ontwikkeling van nieuwe concepten om de dagactiviteiten vorm te geven.
Aard en omvang van de reorganisatie
De Transitie van Wonen met Zorg vergt een enorme inspanning, zeker waar Careyn
ernaar streeft de kwaliteit van zorg op peil te houden en waar mogelijk zelfs te
verbeteren. De cliënten moeten op Careyn kunnen blijven rekenen.
Uitgangspunt is dat de personele bezetting kwalitatief en kwantitatief passend is
binnen het beschikbare budget en gespiegeld wordt aan het type ZZP dat geleverd
wordt. Daarom zullen in de toekomst meer medewerkers van een hoger
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deskundigheidsniveau worden ingezet. Anderzijds betekent minder cliënten minder
medewerkers. Reductie van de formatie is dan ook onvermijdelijk.
De noodzakelijke kostenreductie en efficiencywinst worden op verschillende
manieren bereikt, afhankelijk van de locatie. Terugkerende elementen zijn:
uitbesteden van facilitaire zaken, flexibilisering en beperking van de overhead.
Daarnaast zijn op veel locaties ontslagen onvermijdelijk.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de reorganisatieplannen. De plannen
worden op korte termijn voorgelegd aan de medezeggenschap, de
ondernemingsraden en de cliëntenraden. De bewoners en medewerkers van de
verzorgings- en verpleeghuizen, dagactiviteitencentra en ondersteunende diensten
worden deze week geïnformeerd over de voorgenomen sluiting van verouderde
locaties.
Het personeelsbestand van Careyn, met name de indirecte functies, zal op korte
termijn aanzienlijk moeten flexibiliseren, en inkrimpen, om de toekomstige
ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. De sluiting heeft ook financiële
gevolgen voor het vastgoed van Careyn.
Careyn is zich bewust van de grote impact van de ingrepen, maar ziet zich
gedwongen om de majeure veranderopgave samen met de medewerkers,
stakeholders en vakbonden op te pakken. De transitie is noodzakelijk om goede
zorg aan de klanten van Careyn te kunnen blijven bieden en een goed werkgever te
blijven!
Met de vakbonden is Careyn in goed overleg om te bespreken welk sociaal plan
haalbaar is. Op 29 oktober aanstaande houden de vakbonden een
achterbanraadpleging.
Ook met de centrale cliëntenraad vindt constructief overleg plaats over de
vraagstukken waar we samen voor staan.

/////////////////
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Knol, woordvoerder van Careyn:
06-20 64 09 93.
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