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Careyn kiest voor de klant en zet tering naar de nering
Careyn heeft in 2013 een verlies geleden van 18,2 miljoen euro. Door de herziening van de
AWBZ, tariefsverlagingen en decentralisaties staat het financiële resultaat van Careyn
onder druk. Het operationele verlies over 2013 bedraagt € 2,0 miljoen.
Daarnaast heeft Careyn ervoor gekozen een aantal eenmalige (frictie-)kosten als gevolg
van het afstoten van bedrijven, reorganisaties en het afvloeien van boventallige
medewerkers naar voren te halen.
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*ERD WGA Eigen Risico Drager Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Halvering overhead
Careyn neemt een aantal maatregelen om de financiële huishouding op orde te brengen:
minimalisering van de indirecte kosten, onder andere door halvering van de overhead,
verder afstoten van onrendabele bedrijfsonderdelen en activiteiten en verhogen van de
productiviteit van het primaire proces. Dankzij de goede liquiditeitspositie kan Careyn de
noodzakelijke maatregelen snel uitvoeren. Ook de goede relaties met de verzekeraars, de
banken en de gemeenten zijn een pre om de transitie succesvol uit te voeren. De komende
twee, drie jaar zullen naar verwachting met verlies worden afgesloten, maar op langere
termijn verwacht Careyn weer zwarte cijfers te kunnen schrijven.

Nieuwe strategie
Careyn ziet de huidige situatie ook als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te
verbeteren. Recent is een nieuwe strategie ontwikkeld die voorziet in het bieden van
klantgerichte zorg in de wijk om de zelf- en samenredzaamheid te verstevigen. De
portfolio omvat basiszorg, gespecialiseerde zorg en gemaksdiensten.
Nieuwe Raad van Bestuur
Om de effectieve aansturing van het veranderingsproces te borgen heeft de Raad van
Toezicht recent twee nieuwe bestuurders benoemd: Rob van Dam (voorzitter) en Sandra
Spek (CFO). Samen met de zittende bestuurder Radboud Quik vormen zij het dagelijks
bestuur. De Raad van Bestuur is zich ervan bewust dat Careyn een roerige periode
doormaakt. Dankzij de uitdagende nieuwe strategie ziet het bestuur de toekomst met
vertrouwen tegemoet.
Context
De zorg is sterk in beweging. Mensen willen en moéten langer zelfstandig blijven wonen.
Zij zullen vaker een beroep moeten doen op de mensen in hun omgeving en minder
makkelijk aanspraak kunnen maken op professionele zorg en ondersteuning. Om de zorg
betaalbaar en bereikbaar te houden bereidt de rijksoverheid een omvangrijke
stelselwijziging voor. De veranderingen hebben ingrijpende gevolgen voor de burger, voor
de gemeenten en voor de zorgorganisaties.

Over Careyn
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en
het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan
onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden.
Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.
Persoonlijk en altijd dichtbij, want 'Samen werkt 't beter'. Meer info op ww.careyn.nl
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