
(in het kort)

Wie kregen zorg en ondersteuning?

cliënten met een persoonsgebonden budget of zorg die doorberekend wordt aan derden88

cliënten vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg)1064

cliënten vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)291

cliënten vanuit de Jeugdwet 122

vrijwilligers
739

1288
medewerkers
in de zorg

Onze medewerkers in 2019

274
medewerkers
in onder-
steunende 
afdelingen

leerlingen 
in de beroeps-
begeleidende
leerweg

63
stagiaires
215

Hier zijn we actief

Daelzicht heeft 
allerlei locaties 
voor wonen 
en dagbesteding 
in Noord-, Midden- 
en Zuid-Limburg. 
Die ziet u in dit 
kaartje. 

Wij bieden ook 
ambulante onder-
steuning en we 
hebben gezinshuizen. 
Die plaatsen staan 
niet op dit kaartje.

(in het kort)
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Gezond Daelzicht
Daelzicht wordt steeds gezonder. Dit zien we onder an-
dere in het verzuimpercentage. In 2019 is het verzuim-
percentage 6.2%, dat betekent een daling van 0.5% ten 
opzichte van 2018. Dit betekent meer gezonde collega’s, 
extra inzet van circa 11.000 uren, en een besparing van 
€ 50.000.

Huisvesting 
Om goede zorg en ondersteuning te bieden, is passende 
huisvesting nodig. Daelzicht gaat de komende jaren op 
verschillende plekken investeren in (nieuwe) huisvesting. 
In 2019 hebben we hier belangrijke stappen in gezet. We 
dachten o.a. na over de toekomstige inrichting van de 
bestaande terreinen in Koningslust en Heel. Ook andere 
projecten kwamen aan bod:

Hof van Heel
Daelzicht realiseert een nieuw woon-/zorggebouw met 
vijftig appartementen genaamd ‘Hof van Heel’, op de plek 
van het voormalige hoofdgebouw van Daelzicht. In 2019 
zijn de voorbereidingen afgerond. In 2020 zijn de bouw-
werkzaamheden begonnen, die naar verwachting ander-
half jaar zullen duren. 

Tijdelijke huisvesting Savelberg
Sommige woningen op de locatie Savelberg (in Konings-
lust) passen niet meer goed bij de wensen, behoeften 
en veranderende zorgvraag van bewoners. We zijn in 
2019 gestart met voorbereidingen om een aantal tijdelijke 
woningen te bouwen, die naar verwachting zo’n 10 jaar 
blijven staan. We streven ernaar om de woningen medio 
2020 in gebruik te nemen. 

Vervangende nieuwbouw in de wijk
Voor diverse locaties in de wijk zijn er voorbereidingen 
getroffen voor vervangende nieuwbouw. Zo praten we 
met de gemeente en investeerder over locaties in Sittard/

Daelzicht-teams
Wat is nodig om nu en in de toekomst goede en pas-
sende zorg te blijven bieden? De oplossing ligt volgens 
ons in de zogenaamde ‘Daelzicht-teams’. Dit vraagt om 
minder regels en meer handelingsvrijheid voor medewer-
kers in het organiseren van de gewenste zorg rondom de 
cliënt. Zo kan een team haar verantwoordelijkheid voor 
het primaire zorgproces nemen.  In het voorjaar van 2019 
zijn nieuwe Leidinggevenden Zorg benoemd. Zij gaan 
een sleutelrol vervullen in de ontwikkeling van de Dael-
zicht-teams, onder andere door de teams te helpen en te 
coachen in hun groei naar meer eigenaarschap. En door 
het creëren van de nodige kaders en randvoorwaarden.*

HR
Functiehuis zorg
Een thema dat goed aansluit op de ontwikkeling van 
Daelzicht-teams is het functiehuis Zorg. De zorgvraag 
van onze cliënten is de afgelopen jaren veranderd en 
de werkzaamheden van zorgmedewerkers veranderden 
mee. Functiebeschrijvingen bleven echter onveranderd 
en pasten inmiddels onvoldoende bij de dagelijkse prak-
tijk. In 2019 heeft dit geleid tot een herbeschrijving  van 
de meest voorkomende zorgfuncties binnen Daelzicht. 
Functies zijn grotendeels hetzelfde gebleven, maar zijn 
concreter gemaakt en aangescherpt. Ze sluiten nu beter 
aan op wat medewerkers in de zorg doen. En passen be-
ter bij de zorgvragen van onze cliënten. Er kwamen ook 
nieuwe functienamen: we spreken nu bijvoorbeeld van de 
coördinerend begeleider in plaats van de netwerkcoach. 

Nieuwe werken bij-website
In 2019 lanceerden we www.werkenbijdaelzicht.nl, ge-
richt op het werven van nieuwe medewerkers, BBL’ers, 
stagiaires en vrijwilligers. Tegelijkertijd namen we ook 
een nieuw digitaal werving- en selectiesysteem in ge-
bruik, waardoor we vacatures en sollicitaties professione-
ler en effectiever kunnen behandelen.
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Geleen en Echt/Susteren. Plannen in Sevenum zijn con-
creter: hier komt aan de Van Reiffenburgstraat vervan-
gende nieuwbouw voor o.a. bewoners van onze huidige 
locatie Sondertseveld. 

Informatisering
Het Elektronisch Cliënten Dossier
Het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) is voor onze me-
dewerkers een belangrijk hulpmiddel bij de ondersteuning 
en begeleiding van cliënten. Ook in 2019 werkten we aan 
de verdere ontwikkeling/verbetering van het ECD, met als 
resultaat:
• De Zorgapp is in gebruik genomen binnen Ambulant
• Succesvolle pilot van het ‘cliënt en verwant portaal’   
 (naar verwachting in 2020 binnen heel Daelzicht   
 geïmplementeerd)
• Een nieuw zorgbemiddelingsproces
• Pilot gestart rondom het gebruik van de teamagenda  
 in het ECD
• Voorbereiding van de nieuwe Wet zorg en dwang

Topdesk
Eind 2019 is TOPdesk ingevoerd, het digitale servicelo-
ket van de afdelingen Huisvesting, Facilitair en Informati-
sering. Medewerkers kunnen hierin zelf een (aan)vraag, 
melding of storing doorgeven en de status ervan bekijken. 
Met TOPdesk krijgen we meer inzicht in meldingen, waar-
door we processen kunnen verbeteren. 

Medezeggenschap
Medezeggenschap bij Daelzicht wordt ingevuld door de 
Cliëntenraad, Raad van Cliënten en de Ondernemings-
raad. 
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Externe audit
Daelzicht heeft het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Elk jaar vindt 
er een externe onafhankelijk audit plaats om ons te toet-
sen. In 2019 was het centrale thema ‘Daelzicht, daar word 
je gezien’. Het resultaat: de verbeterpunten uit de audit 
van 2018 goed zijn opgepakt. De auditor concludeerde: 
“De kwaliteit van het team/de teamgroei is zichtbaar in de 
kwaliteit van zorg: zowel medewerkers als cliënten wor-
den weer gezien. Een mooie ontwikkeling!”. In november 
2019 heeft Daelzicht het nieuwe HKZ-certifi caat ontvan-
gen, met een geldigheidsduur van 3 jaar. 

Tevredenheid cliënten en hun vertegen-
woordigers
We meten jaarlijks de tevredenheid van elke individuele 
cliënt; dit is gekoppeld aan de evaluatie van het persoonlijk 
ondersteuningsplan. Elke drie jaar vindt er een onafhanke-
lijk grootschalig ervaringsonderzoek plaats, om de ervarin-
gen te meten. In 2019 zijn we gestart met voorbereidingen 
voor het onderzoek, dat in 2020 uitgevoerd zal worden.  

Kwaliteitsrapport
Bekijk ons kwaliteitsrapport voor een weergave van de 
ontwikkelingen in de zorg in 2019: 
www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2019

Financieel Resultaat
 Opbrengsten      €  93.531.000
 Kosten      €  91.034.000
 Resultaat     €    2.497.000

Bedragen zijn afgerond. De volledige 
jaarrekening staat op onze website: 
www.daelzicht.nl/jaarverslag2019

* Voor meer informatie over de inhoudelijke zorg verwijzen we graag naar de kwaliteitsrapportage op onze website.


