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Winst dankzij het terugdringen van 

ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim bij De Twentse Zorgcentra (DTZC) kan 

nog verder omlaag. Dat is één van de doelen van de 
nieuwe bestuurders Annamiek van Dalen en Leontine 
Verhoeven.  

De arbodiensten geven aan dat het met goede inspanningen mogelijk moet 
zijn per jaar een procent winst te boeken. Voor 2019 is het streefpercentage 

6,5 procent. 
 
Over de achterliggende twaalf maanden lag het ziekteverzuim op 7,5 
procent. Maar over heel 2017 op liefst 9 procent. Annamiek van Dalen, die 
samen met Verhoeven een half jaar terug werd aangesteld, zegt hierover: 
"Het behalen van 1,5 procent winst was een opsteker. We hebben het 
bereikt door bijvoorbeeld eerder dan voorheen na de ziekmelding contact op 

te nemen met de zieke collega." 
 
"Medewerkers reïntegreren ook vaker op een andere dan hun eigen werkplek 
omdat dat wel haalbaar is. Dat we meerdere locaties hebben, biedt die 
mogelijkheid. Valt iemand uit op de ene woning op bijvoorbeeld locatie de 

LosserHof, dan kan het gebeuren dat hij voor korte of langere tijd in een 

ander huis de draad oppakt." 
 
Mede door het terugdringen van het ziekteverzuim, heeft de 
gehandicaptenorganisat ie de fi nanciën weer op orde, zeggen Van Dalen en 
Verhoeven. Nog steeds wordt maandelijks bekeken of zaken financieel in de 
pas lopen. "Daarbij geldt de regel 'afspraak is afspraak'. Telkens weer 
pakken we de begroting erbij en stemmen we af of we op koers zitten." In 

2017 stond de organisatie er op een enig moment zo slecht voor dat DTZC 
bij de afdeling 'bijzonder beheer' van de banken dreigde te belanden. 
Leontine Verhoeven: "We zijn blij met het herstel." 
 
Behalve de financiën, vraagt ook het personeelsbeleid veel aandacht van de 
raad van bestuur. Sinds de overheveling van taken naar de gemeenten in 
2015, merkt DTZC dat het een ander type cliënten krijgt. Het gaat om 

mensen met complexere problematiek. "We zien vaker mensen met behalve 
een verstandelijke beperking ook een psychiatrische aandoening of met 
onbegrepen gedrag. Dat laatste kan agressie zijn. Maar ook zelfverwonding 
in de vorm van bijten of krabben", vertellen Van Dalen en Verhoeven. 
 
DTZC ontwikkeld e per do elgroep programma's, waarin methodieken, 

personeelseisen en eisen voor huisvesting van cliënten worden omschreven. 
"De samenstelling van personeel zal veranderen. Nu hebben we vooral 
agogisch opgeleide medewerkers." Van Dalen: "In de toekomst zoeken we 
ook meer verpleegkundig opgeleid personeel. Dat leidt niet tot een 
reorganisatie onder onze eigen mensen. Maar wel tot bijscholing, meer 
investeren in eigen mensen en minder inhuur van externen." 
 

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat DTZC vooruit kijkt. Meer 
stagiaires zijn aangetrokken. De organisatie blijft inzetten op nieuw 

personeel dat net van de opleiding komt. Verder breidt DTZC het aantal zij-
instromers op korte termijn uit. 

 


