
ZWARTE CIJFERS 

Gehandicaptenorganisatie De Twentse Zorgcentra (DTZC) krabbelt na een 

paar moeilijke jaren op uit een diep dal. Voor het eerst worden weer zwarte 

cijfers geschreven. 
 

Het resultaat over 2017 bedroeg 1,5 miljoen. Daar hoort de kanttekening bij dat het positieve 

resultaat vooral is bereikt door de vertraging van een groot bouwplan en uitstel van ict-

projecten. Zo is meer geld voor zorg vrijgespeeld. Over dit jaar en 2019 worden opnieuw 

goede resultaten van een paar miljoen verwacht. 

 

Dat is mooi nieuws voor Twente's grootste gehandicaptenorganisatie - met 2500 

medewerkers, 600 vrijwilligers en 1900 cliënten - die in 2016 en 2017 forse problemen kende. 

Bestuurder Harry Finkenflügel was de tweede voorman binnen vijf jaar die moest vertrekken. 

Behalve dat het financieel niet goed liep, waren er ook personele problemen. 

 

Een half jaar geleden trad de nieuwe tweehoofdige raad van bestuur aan, nadat in de maanden 

daarvoor interimmer Anton Maas orde op zaken stelde. Het is mede aan hem te danken dat 

DTZC uit de rode cijfers is. 

 

Een belangrijk aandachtspunt waaraan is gewerkt was het extreem hoge ziekteverzuim: 9 

procent over 2017. DTZC is er nu in geslaagd om dat cijfer gemiddeld over de achterliggende 

twaalf maanden te verlagen naar 7,5 procent. Landelijk ligt het voor de sector op circa 6 

procent. 

 

Niet alleen het verzuim was in 2016 en 2017 te hoog, ook de daaruit voortvloeiende kosten 

voor de hoge inzet van externe personeelsleden. De inhuur daarvan was een belangrijke 

oorzaak dat de instelling (omzet: 120 miljoen euro) 2016 afsloot met een negatief saldo van 

1.4 miljoen. 

 

Vorig jaar dreigde opnieuw een negatief resultaat. De financiële situatie was in 2017 zelfs zo 

zorgwekkend, dat banken waarschuwden dat de DTZC bij de afdeling 'bijzonder beheer' 

terecht zou komen. Was dat doorgegaan, dan had de organisatie voor alle uitgaven van enige 

orde van grootte toestemming van de bank moeten vragen. 

 

Anton Maas wist erger problemen te voorkomen door rigoureus ingrijpen, vorig jaar vlak na 

de zomer. Alle zelforganiserende teams die te veel geld uitgaven met de inhuur van externen, 

werden onder verantwoordelijkheid van coaches of managers geplaatst. 
 


