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Comfortzorg biedt, vanuit
de wil om het gewone leven
van mensen zo comfortabel
en zinvol mogelijk te maken,

doeltreffende en
oplossingsgerichte zorg-

en/of begeleiding, nu en in
de toekomst.

Beste lezer, 
 

Met dit Comfortzorg magazine
willen wij u informatie geven
over Comfortzorg: wie we zijn
en wat we te bieden hebben,
nu en in de toekomst.

En vooral willen we u ook laten
kennismaken met de mensen
die bij Comfortzorg werken.
Want wat wij doen is
mensenwerk: met aandacht,
plezier en oog voor de uniciteit
van iedereen. Volgens de
kwaliteitsstandaarden die wij
met elkaar afspreken. 
Iedere dag zijn wij aan het werk
om passende zorg en
begeleiding te bieden. Onze
mensen maken het verschil. 

Dit jaar bestaat Comfortzorg 12,5
jaar. Vanaf de start hebben we
een enorme groei en
ontwikkeling meegemaakt. Als
directeur en eigenaar 
ben ik ontzettend trots op 
iedereen die hieraan 
bijdraagt en ik hoop 
dan ook dat dit 
magazine hiervan
een goede indruk 
geeft. 

Veel leesplezier! 
 
 



Nieuw uiterlijk, 
zelfde innerlijk
Ons uiterlijk hebben we een nieuwe frisse upgrade 

gegeven met als doel onze kwaliteiten beter voor het 

voetlicht te brengen. In 2009 is Comfortzorg begonnen 

met het bieden van thuiszorg in Friesland en is de service 

'zorg op vakantie' geïntroduceerd voor vakantiegangers.

Braille
Wij zijn destijds gestart met het basislogo gebaseerd op de stipjes 

van braille om tot uitdrukking te brengen dat we altijd denken in 

mogelijkheden. Het was het blinde jongetje dat met zijn denken in

mogelijkheden een taal ontwikkelde die de wereld voor slechtzienden

veranderde en wereldwijde adaptatie van het schrift wist te behalen.

Het is voor ons dezelfde innerlijke drive 'het zien van mogelijkheden' waar 

we nog steeds trouw aan zijn. 

Moderne en innovatieve organisatie
Vandaag de dag is Comfortzorg gegroeid en doen wij veel meer dan thuiszorg en

zorg op vakanties. Ondertussen zijn wij een volledig moderne en innovatieve

organisatie in de zorg. Waar expertise, ontwikkeling van kennis en het ontwikkelen

van doeltreffende oplossingen hoog in het vaandel staan. Daar hoort dus ook de

ontwikkeling van merkstructuur en uitstraling bij. 

Merkstructuur 

Met meer dan 18 verschillende diensten voor jong en oud werd het tijd om een

verdeling te maken in doelgroepen, welke u kunt herkennen aan de kleuren paars
voor Jeugd & Gezin, petrol voor Volwassenen & Senioren, groen voor begeleiding

voor mensen met dementie en oranje voor Vakanties met Zorg. 

Beleef de ontwikkelingen van Comfortzorg mee in de rest van dit magazine. 

VAKANTIES MET ZORG EN HULPMIDDELEN ACTIVITEITEN VOOr MENSEN MET DEMENTIE
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Hoe het allemaal begon
In 2009 is Comfortzorg gestart als een kleinschalige zorgorganisatie in Friesland. We

wilden het verschil maken door goed aan te sluiten bij de vragen van de klant:
goede zorg door vertrouwde medewerkers vanuit een organisatie die goed

bereikbaar is en waar de wens van de cliënt het uitgangspunt vormt. Geen routes
gebaseerd op losse verrichtingen zoals kousen aan- en uittrekken maar

gecombineerde zorg die logischer aansluit bij het leven van de klant en meer rust
geeft. Denken in mogelijkheden was ons motto. Exemplarisch is de vraag van een

mevrouw die pas na “Pauw en Witteman” naar bed gebracht wilde worden en dit bij
andere organisaties niet voor elkaar kreeg. 

 
Het bieden van deze ambulante zorg en begeleiding was destijds vooral gericht op
mensen die dit betaalden vanuit een PGB of particulier budget. Daarnaast hadden

we al een mooi aanbod ontwikkeld voor iedereen die in Nederland op vakantie
wilde en daar zorg en/of hulpmiddelen bij nodig heeft. 

 
In 2010 heeft Comfortzorg alle erkenningen behaald om ook de zorg in natura te

kunnen bieden vanuit de AWBZ. Voor alle leeftijden. Hierdoor ontstond een groei in
aantal cliënten, in de diversiteit aan vragen en dus ook in het aantal medewerkers.

 
In 2013 is Comfortzorg gestart met de dagbesteding Caffemed voor (jonge) mensen

met dementie. Een nieuw en aanvullend aanbod in Friesland, ontwikkeld op basis
van de vraag van met name jonge mensen met dementie die op zoek waren naar

een plek voor dagbesteding buiten de gevestigde zorginstellingen. 
 

In 2015 ontstond de opsplitsing in de AWBZ naar de vier financieringsstromen
waardoor naast een zorgkantoor ook zorgverzekeraars en gemeenten

verantwoordelijk werden voor het organiseren van de juiste zorg en begeleiding.
Voor Comfortzorg betekende dit dat zij met al deze instanties contractafspraken

gemaakt heeft zodat  voor iedereen de zorg en begeleiding geboden kon worden
ongeacht hoe het betaald wordt. De vraag van de klant bleef voorop staan. En onze

kracht is juist dat we al deze vormen kunnen combineren.
 

In 2018 en 2019 zijn we gestart met het verder professionaliseren van onze diensten.
We werken vanuit regionale teams en hebben onze diensten verdeeld in de secties

Jeugd & Gezin en Volwassenen & Senioren. 
 

En zo zijn we ieder jaar doorgegroeid naar de organisatie die we nu zijn: met een
breed aanbod van zorg en begeleidingsmogelijkheden voor alle leeftijden met

ongeveer 100 vakmensen in loondienst en een aantal goede
samenwerkingspartners. De inhoudelijke verdieping op wat we bieden en de daarbij

voortgaande professionalisering krijgt dankzij ieders bijdrage steeds meer vorm. 
 

Ook voor 2021 staat er al weer heel wat in de planning met nog steeds het
uitgangspunt: aansluiten bij wat voor de klant van wezenlijk belang is. Het bieden
van doeltreffende en oplossingsgerichte zorg en/of begeleiding om het leven met

behoud van eigen regie zo zinvol en comfortabel mogelijk te maken..
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    CZ. Hoofdkantoor
      Burg. Kuperusplein 144
     8442 CJ Heerenveen

CZ

We bestaan 12,5 jaar !
Comfortzorg heeft zich inmiddels al meer dan 12 jaar bewezen als

een betrouwbare zorgorganisatie vanuit al onze locaties. In

Heerenveen is het hoofdkantoor gevestigd. 



50
Ambulante begeleiders
vanuit drie regionale
teams gericht op de
specialistische jeugdhulp
en de ambulante
begeleiding aan
volwassenen

Verzorgenden en
verpleegkundigen 

vanuit drie regionale
teams en een team in

Serviceflat NijlanState,
met elk een eigen

wijkverpleegkundige

4 3 2 2 1

1

2
3

1. Regiokantoor Heerenveen
  Schoterlandseweg 29
8451 CP Oudeschoot

  2. Regiokantoor Leeuwarden
    Nijlânsdyk 73. 
       8931 EP Leeuwarden

         3. Regiokantoor Drachten
     Zuidkade 88
9203 CP Drachten

                       Vanuit de regiokantoren in Leeuwarden, Drachten en 

                        Heerenveen gaan de medewerkers dagelijks op pad 

                     om mensen thuis de benodigde zorg en begeleiding 

                te bieden in heel Friesland en vaak ook daar buiten, 

            In 2019 en 2020 hebben we drie regiokantoren   

          geopend. Hierdoor zijn we beter zichtbaar en

          kunnen we nog beter onze zorg en begeleiding 

          bieden, doordat onze medewerkers ook een 

          goede werkplek hebben voor collegiaal overleg 

          en ontvangst van verwijzers en klanten.

Meer bereik, 
    meer zorg



 
51%

 
30.3%

 
10.9%

 
7.8%

1

2

3
4

 
 

In 2020 hebben wij in totaal ongeveer 1000
cliënten van onze zorg en begeleiding 
thuis of op vakantie kunnen voorzien.
 
Ruim 430 unieke cliënten hebben in 2020 
in Friesland onze zorg en begeleiding 
ontvangen.  De gevolgen van de 
pandemie moeten zich nog 
uitwijzen, maar we verwachten 
in 2021 toch ook weer een lichte 
stijging in deze aantallen.    

 

 

In 2020 waren de werkzaamheden 

ongeveer zo verdeeld naar het 

aantal klanten:   

        

 
 

         1. Verzorging & Verpleging
       2. Ambulante Begeleiding
     3. Huishoudelijke hulp
4. Club Caffemed



5

 
4.7%

 
3.5%

52
Ambulante begeleiders vanuit
drie regionale teams gericht
op de specialistische
jeugdhulp en de ambulante
begeleiding aan volwassenen
samen met twee
gedragskundigen en een
medewerker voor de
aanmelding en intake.

Verzorgenden en
verpleegkundigen 

vanuit drie regionale teams
en een team in Serviceflat

NijlanState, met elk een eigen
wijkverpleegkundige en in de

ondersteuning een
stafverpleegkundige

dementie en een planner.

29

Vier groepsbegeleiders voor onze dagzorg bij Club Caffemed in Reduzum 

en Oudeschoot, Drie medewerkers in de hulp bij het huishouden. Twee

medewerkers op de vakantiedesk voor het organiseren van zorg en

hulpmiddelen tijdens vakanties.  

Uitgevoerd door...

Daarnaast 
zetten ongeveer negen mensen zich in die werken vanuit de ondersteuning:

zorgadministratie en logistiek, financiën, HR, kwaliteit en beleid, receptie,
secretariaat en natuurlijk de regiomanagers voor de drie regio's met elk ook een

specialistisch aandachtsgebied in de portefeuille.

      3    2  4



Comfortzorg is 
transparant naar en 
betrouwbaar voor cliënten.

Wij zijn realistisch over de beste aanpak en de slagingskansen van onze
ondersteuning en over de gevolgen daarvan. We hebben in 2020 de aanmelding,
intake en start van onze zorg en begeleiding gereorganiseerd. Zie hiervoor ook
het interview met Jessica, onze medewerker aanmelding en intake op blz.14.

Wij bieden hulp en ondersteuning die voldoet aan de eisen en de wensen van de
client, want onze zorg en ondersteuning begint bij de wens of de behoefte van de
cliënt. Om te toetsen of we dat nog steeds doen hebben we regelmatig een
evaluatie van ons werk. Daarnaast laten we de klanttevredenheid ook jaarlijks
onderzoeken door een onafhankelijk bureau.

Klanten
Doel 1 voor Comfortzorg:

Wij maken dit waar door.....

Wij zijn herkenbaar en bereikbaar voor onze verschillende doelgroepen:
We hebben onze zorg, diensten en trajecten in 2020 opnieuw beschreven en dit is
terug te vinden in onze folders en op de website. Onze receptie is vijf dagen in de
week telefonisch en via de livechat op de website te bereiken. 
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Klanttevredenheid

Ambulante Begeleiding
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De zorg is meer dan ooit in beweging. Het is één 

kakafonie waarin zorgverleners, (instanties), zorgverzekeraars, 

overheden en patiënten(organisaties) over elkaar heen buitelen om 

uit te leggen hoe het moet. Het credo: de zorg moet beter, betaalbaar 

èn transparant worden. In deze complexe wirwar bieden onafhankelijke

bureau's, zoals bureau De Bok, een houvast door zichtbaar te maken wat

de kwaliteit van zorg is vanuit het cliëntperspectief.

 

In 2020 heeft bureau De Bok verschillende onderzoeken uitgevoerd voor

Comfortzorg. Sinds 1991 is bureau De Bok actief in het onderzoeken van de

zorgkwaliteit bij zorginstellingen. Aan een tevredenheidsonderzoek

kunnen klanten van Comfortzorg  anoniem deelnemen. Comfortzorg is

beoordeeld op de reguliere zorg en de ambulante begeleiding. 

Uit de resultaten blijkt dat Comfortzorg hoog scoort op 'gemak' (9,2) en

'aandacht voor persoonlijke wensen' (9) bij de reguliere zorg en bij de

ambulante begeleiding hoog scoort op 'bereikbaarheid' (9) en 

het 'vertrouwen in de deskundigheid' (8,9).  Gemiddeld scoort 

Comfortzorg een 8,8 op de verzorging en verpleging en een 

8,5 op de ambulante begeleiding.

 

 
Cijfers om trots op te zijn!

 



Mevr. Visser

Wat zo mooi was is dat mijn moeder nog

twee jaar thuis heeft gewoond en niet

meer in het verzorgingshuis.

We hebben zulke mooie verhalen over onze klanten. Wat we het meeste horen: 
"Hadden we dit maar eerder geweten!". 



Comfortzorg
is transparant naar
- en betrouwbaar

voor cliënten.

C.B. te Eerbeek

Als verpleegkundige help ik een man

die verblijft op Landal Coldenhove. Ik

ben zo blij dat ik hieraan mee kan

werken. Het is werk maar het voelt

een beetje als vakantie.
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                                                      Twee jaar geleden is de fase van aanmelding een 

                                                             op zichzelf staand onderdeel geworden 

                                                                 binnen de organisatie. En in 2020 heeft de 

                                                                     vormgeving van deze aanmeldfase een 

                                                                        duidelijke vlucht genomen. Ons doel was 

                                                                           om bij een eerste contact met een 

                                                                            opdrachtgever of cliënt zo snel mogelijk

                                                                            een antwoord te kunnen formuleren 

                                                                            en te kunnen starten met de 

                                                                            hulpverlening. We hebben dit 

                                                                          vormgegeven door het optimaliseren 

                                                                       van de intake en de informatievoorziening 

                                                                    aan opdrachtgevers. 

                                                          Creatieve oplossingen
                                                     Om het bij deze ‘vlucht’ te houden was dit een 

                                                jaar met ook het nodige kunst- en vliegwerk. Vooral    

                                   tijdens de eerste lockdown was de situatie anders dan 

anders, We hebben hard gewerkt en creatieve oplossingen gezocht hoe we toch

daar waar nodig mensen de nodige hulp konden bieden, zoals met beeldzorg.

 

Inzicht
Om ons aanbod, de doelen en verwachtingen zo inzichtelijk mogelijk te maken

hebben we ons hulpverleningsaanbod omschreven in trajecten en een analyse

gemaakt van de gewenste doorlooptijden. Bijvoorbeeld, praktische

opvoedondersteuning duurt gemiddeld een half tot één jaar, waar

gezinsbegeleiding gemiddeld anderhalf jaar in beslag neemt. 

Door inzicht in de doorlooptijden kunnen wij beter bepalen hoeveel tijd

gemiddeld genomen bepaalde hulpverlening vraagt en hoeveel ruimte er nog is

om doelen te bereiken. Het geeft ons ook inzicht in wanneer nieuwe aanvragen

kunnen worden opgepakt. 

 

Een duidelijke start

Jessica Huberts,  Aanmelding & Intake

Pagina 14  
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Specialisatie jeugd en gezin
Ons aanbod voor jeugd en gezin hebben we gespecificeerd in de volgende

diensten; Praktische opvoedondersteuning, Gezinsbegeleiding,

Omgangsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Structurerende begeleiding (in

verschillende leeftijdscategorieën), Multiproblem Aanpak en Comfortzorg na de

Kraam. We hebben de ambitie om in 2021 nog een serie nieuwe trajecten te

ontwikkelen, zoals Comfortzorg Thuis & School, Diagnostiek en Psycho-educatie.

Comfortzorg staat voor maatwerk en binnen deze producten kunnen wij daarmee

veel bieden.

Samenwerking bij complexe situaties
Wat ik een mooie toevoeging vind aan ons maatwerk is de samenwerking tussen

onze thuiszorgmedewerkers en ambulant begeleiders bij het traject Comfortzorg

na de Kraam in complexe situaties. 

Complexe vragen
Gezinnen met complexe zorgvragen is een belangrijk bespreekpunt geweest in

onze organisatie. We worden veel gevraagd voor intensieve en complexe

begeleidingsvragen, gezinnen waar al de nodige hulp is ingezet en waar nog

verdere begeleiding en inzichten nodig zijn. Wij willen graag iets betekenen voor

deze gezinnen en ook meewerken aan kostenbesparing. Hiervoor hebben wij onze

succeservaringen gebundeld en een plan van aanpak uitgewerkt die wij inmiddels

al bij een groep gezinnen uitvoeren. We hebben de behoefte om dit met een

opdrachtgever verder te gaan testen. Dit hopen we te kunnen uitvoeren in 2021.

2021
Ondertussen blijven we werken aan een verdere optimalisatie van de aanmeldfase.

Uitdaging is en blijft om nog sneller onze hulpverleners te betrekken bij de

aanvrager en cliënt en medewerkers gelijktijdig ook te voorzien van de juiste

gegevens en kaders. 

Pagina 15
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Jeugd 
& gezin
Vragen die opgepakt worden door 

de medewerkers vanuit Jeugd & Gezin 

kunnen heel divers zijn. Het kan gaan om 

problematiek die verweven is met het kind, 

zoals somatische of psychische problemen; 

problematiek die te maken heeft met de gezinssituatie 

of opvoedkundige problemen van de ouders; of van een mix aan complexe

problemen samen. Het kan ook voorkomen dat wij gevraagd worden door een

voogd om nader onderzoek te doen of om bij problematische echtscheidingen de

kinderen en de bezoekregelingen te begeleiden. 

In het belang van het kind hechten wij grote waarde aan een veilige

opvoedomgeving en een liefdevolle, vertrouwde omgeving waarin een kind zich

optimaal kan ontwikkelen. Onze medewerkers zijn daarom allemaal speciaal

geschoold in het werken met kinderen en SKJ-geregistreerd. Ook krijgen zij

ondersteuning door een gedragskundige en intervisie om kritisch te blijven op het

eigen functioneren. We maken gebruik van de meldcode voor huiselijk geweld als

dat nodig is. 

Doordat wij goed luisteren naar de vraag, 

laagdrempelig zijn en wachtlijsten niet 

acceptabel vinden  c.q. snel kunnen 

starten zijn we de laatste jaren enorm 

gegroeid in ons werk voor deze doelgroep.  

Zie hiervan de weergave: 

 

2009 2015 2018 2019 2020

200 

150 

100 

50 

0 

Aantal jeugd & gezin
klanten sinds 2009.
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Zorg na de Kraam

Ouderschapsbeoordeling

Structurerende Begeleiding

Omgangsregeling

Gezinsbegeleiding

Op School en Thuis

Praktische Opvoedvaardigheden

Psycho-educatie

MultiProblem

Onze producten:

Pagina 17
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Ouderschapsbeoordeling 

Wilt u laten zien dat u in staat bent om voor uw kind(eren) te zorgen? Beoordeling

van ouderschap wordt ingezet als kind(eren) uit huis zijn geplaatst, of dreigen uit

huis te worden geplaatst. De beoordeling gaat over het contact tussen ouders en

kinderen. Daarbij is de veiligheid van de kinderen belangrijk. In ons programma

kunnen gezinnen en aanstaande ouders aan problemen werken en een nieuwe

start maken. Comfortzorg geeft in samenwerking met de gedragswetenschapper

antwoorden op de onderzoeksvragen van de voogd of jeugdzorgwerker.

Zorg na de Kraam

Heeft u na de kraamperiode toch nog extra zorg of begeleiding nodig? Bent u, of is

uw baby medisch gezien niet voldoende hersteld, of heeft u om andere redenen

moeite met de verzorging van de baby en verloopt de hechting niet optimaal: dan

kunt u op indicatie, extra zorg of begeleiding krijgen. Onze orthopedagoge kan

ook hierbij advies geven.

Gezinsbegeleiding 

Ervaart u enorme druk of is het gezin in een negatieve spiraal terecht gekomen?

Comfortzorg kan u helpen om uw opvoedingsvaardigheden uit te breiden en

meer inzicht te krijgen in het gedrag en de problematiek van uw kind zodat u hier

beter op in kunt spelen. Tevens kunnen wij u helpen bij het aanbrengen van

structuur en/of een dagprogramma of het invoeren van specifieke methodieken

en hulpmiddelen voor een kind met bepaalde problematiek. De begeleiding die

Comfortzorg biedt heeft als doel om u als ouder verder op weg te helpen bij het

opvoeden van uw kind. Comfortzorg gaat samen met u op zoek naar

mogelijkheden om de opvoedsituatie te optimaliseren.

Bekijk alle diensten voor Jeugd & Gezin op www.comfortzorg.nl

Uitgelichte diensten
Pagina 18
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Het fijnste vond ik dat er niet alleen
over opvoeden werd gesproken,

maar dat we ter plekke gingen
oefenen. Precies op die momenten

dat ik het nodig had. Ik ben weer
gelukkig en mijn kinderen ook!



Van oudsher zijn wij sterk in het verzorgen 

en verplegen van volwassenen en 

senioren. Na een ziekenhuisopname 

of na een periode van verblijf in een 

centrum voor revalidatie-kunnen wij 

zorgen dat thuis verder gewerkt wordt 

aan een optimaal herstel. Soms is er ook 

blijvend zorg nodig en komen wij voor een langere periode. 

Als dat nodig is zelfs een aantal keren per dag. Dat doen wij uiteraard in overleg

met de cliënt zelf, maar vaak ook in overleg met partner, familie of mantelzorgers.

Wij overleggen als dat nodig is met specialisten over het gekozen behandelplan.

Met onze brede kijk op wat er nodig is zijn wij in staat om senioren te helpen bij

hun wens om zo lang mogelijk thuis te wonen. Het gaat niet om de zorg alleen,

maar juist ook om die extra's die bijdragen aan een zinvol en comfortabel leven. 

Met onze specialisatie in geheugenproblemen en dementie hebben wij veel te

bieden: begeleiding thuis, onze dagbesteding Club caffemed, algemeen

casemanagement en in Heerenveen De CultuurSalon voor leuke middag genieten

van muziek en kunst.

Voor volwassenen hebben wij ook allerlei vormen 

van begeleiding. Dit kan gaan om hulp bij 

dagstructuur en het aangaan van sociale 

contacten of een zinvolle dagbesteding. We 

begeleiden volwassenen met Ass-problematiek, 

een licht verstandelijke beperking of andere 

problematiek die een speciale aandacht vraagt. 

Het behoud van eigen regie, of juist het weer 

terug verwerven van eigen regie over het leven 

is voor ons een belangrijk uitgangspunt. 

 

 

2009 2015 2018 2019 2020

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Volwassenen 
& Senioren

Aantal Volwassenen &
Senioren sinds 2009.
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Zorg bij Herstel

Zorg bij Chronische Ziekte

Zorg in de Laatste Levensfase

Hulp bij Geheugenproblematiek

Hulp bij het Dagelijksleven

PreventieCoach

De CultuurSalon

Zorg Thuis Compleet

Hulp bij Psycho-sociale Problematiek

Onze producten:

Pagina 21
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Uitgelichte diensten
Zorg bij Revalidatie

Als u net uit het ziekenhuis komt en/of moet revalideren heeft u energie nodig

voor uw herstel. Vaak is er thuis meer mogelijk dan gedacht. Wij bieden u de

benodigde verzorging en verpleging zodat u thuis optimaal kunt herstellen. Wij

bieden bijvoorbeeld wondverzorging, het toedienen van injecties, toediening van

medicijnen en stomazorg. Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het

aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Dit wordt

vaak hulp bij ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’ genoemd.

Verzorging bij Chronische Ziekte

Hulp en ondersteuning bij chronische ziekte. In Nederland hebben ongeveer 8.5

miljoen mensen één of meer chronische ziektes. Comfortzorg kan u helpen bij het

aanleren van een andere levensstijl, bij de dagelijkse verzorging, het huishouden,

en bij specialistische hulpvragen die gepaard kunnen gaan met uw ziekte. Wij

luisteren naar uw verhaal en zorgen voor een gepast plan.

Hulp bij Geheugenproblematiek

Wanneer moet u zich zorgen maken en laten uitzoeken of er iets echt mis is met

het geheugen? Bij geheugenproblemen kunnen we vaak informatie niet meer

terugvinden en/of niet meer opslaan. Geheugenproblemen kunnen komen door

ADHD, dementie, dissociatie ID stoornis, angststoornissen, Korsakov, aangeboren

hesenletsel, niet aangeboren hersenletsel en/of door overspannenheid.

Comfortzorg is gespecialiseerd in het begeleiden bij dementie en

geheugenproblemen bij (jong)volwassenen. Wij hebben hiervoor meerdere

diensten en specialismen. 

Bekijk alle diensten voor Volwassenen & Senioren op www.comfortzorg.nl
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We hebben het
gedaan: mijn leven is

weer op orde!
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Vakanties 
met Zorg
Een groeiend aantal mensen gaat

graag zelfstandig op vakantie en heeft 

daarbij zorg en/of hulpmiddelen nodig. 

Om deze zorg goed te regelen is veel tijd 

en kennis nodig van de mogelijkheden.

Daarom heeft Comfortzorg deze unieke 

service ontwikkeld en is daarin de grootste en landelijk meest ervaren

organisatie op het gebied van zorg- en dienstverlening op vakantieadressen

in heel Nederland. Vele gasten gaan jaarlijks met Comfortzorg op vakantie.

Comfortzorg regelt voor u de verpleging, verzorging en begeleiding op uw

vakantieadres of logeeradres in geheel Nederland en steeds vaker ook

daarbuiten. Alles wat thuis mogelijk is aan begeleiding, verpleging en

verzorging, kan ook op uw vakantieadres. 

In 2020 werd het voor heel Nederland lastig 

om op vakantie te gaan en daar hebben we 

dan ook flink onze organisatievaardigheden 

voor uit de kast moet halen. Desondanks 

hebben we ruim 600 gasten, geheel 

corona-proof, geholpen tijdens een uitstapje 

in Nederland. Een mooie nieuwe ontwikkeling 

wat zich ontplooid heeft in 2019 - 2020 is het 

uitlenen van hulpmiddelen. Met trots zijn we 

het uitleenpunt geworden voor hulpmiddelen 

in Heerenveen. 0 500 1,000 1,500

2009 

2015 

2018 

2019 

2020 

Het aantal klanten dat met
zorg van Comfortzorg op
vakantie ging sinds 2009.
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Hoe het in 2020 ging
 
 

 

Op de afdeling Vakanties met Zorg zijn wij dagelijks bezig met het realiseren van

de vakantiewensen van onze klanten. Wij verzorgen de verpleging, verzorging en

begeleiding op het vakantieadres of logeeradres in heel Nederland. Tevens bestaat

de mogelijkheid om benodigde hulpmiddelen op het vakantieadres te laten

leveren. Uiteraard was 2020 ook voor ons, Alie en Petra, een bijzonder jaar. 

 

In de eerste maanden van 2020 kwamen de eerste aanvragen binnen. Aanvragen

voor het eerste kwartaal van 2020, maar ook alvast voor later in het jaar. Klanten

keken uit naar een fijne vakantie om nieuwe herinneringen te kunnen maken.

Totdat in maart ons het bericht bereikte dat de vakantieparken gesloten moesten

worden vanwege de Coronacrisis. Dit was schakelen voor zowel de klanten, onze

afdeling als de zorgverleners op de vakantielocaties. 

 

Gelukkig was iedereen bereid om de schouders er onder te zetten en in

oplossingen te denken. We hebben veel vakanties om kunnen zetten naar later in

het jaar, zodat de klanten alsnog op vakantie konden.  Elk jaar maken we

bijzondere, soms verdrietige en vaak spraakmaakende vakantieverhalen mee. 

 

Alie Algra en Petra Rinsma, Vakantiedesk

Zonder de zorg en hulpmiddelen van

Comfortzorg hadden wij niet op vakantie gekund.

#picknick #dezonschijnt #landalgreenparks

Kijk wat wij zijn tegengekomen. Lekker genieten

van de natuur #bedankt #comfortzorg #vakantie
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Sommige verhalen
zijn ons natuurlijk
bijgebleven:
Petra: "Een gezin wilde nog graag 1 keer 

met moeder op vakantie, maar de 

Coronacrisis liet het in maart niet toe dat 

moeder mee ging op vakantie. In juni 

belde het gezin dat moeder nu toch mee 

op vakantie mocht en of het voor ons 

haalbaar was om de zorg en hulpmiddelen 

op korte termijn in te zetten. Natuurlijk 

hebben wij onze uiterste best gedaan om 

aan de wensen te voldoen en het lukte, moeder 

kon mee op vakantie. De dankbare reactie na de 

vakantie van de klant was onbeschrijfelijk. Tijdens 

de zomerperiode waren de maatregelen rondom 

corona minder, waardoor veel klanten in de zomer, 

uiteraard met het in acht nemen van de juiste maatregelen, 

             toch op vakantie konden. In September hebben wij belangeloos een

                             bijdrage kunnen leveren aan de vakantie van de familie P. In 

                                      samenwerking met de Koos Konijn foundation en Medipoint 

                                             hebben zij een onvergetelijke vakantie gehad op v

                                                  vakantiepark Weerterbergen."

        Alie: "Aswin en Michaela zijn een gelukkig stel 

              en gaan regelmatig samen met vakantie. 

                Aswin heeft dagelijks zorg nodig i.v.m. 

                 een lichamelijke beperking. Thuis 

                   krijgt Aswin dagelijks deze 

                   zorg geboden. Tijdens de 

                    vakanties organiseert 

                    Comfortzorg deze zorg 

                   op de vakantielocatie 

                 zodat het stel samen 

               een fijne en zorgeloze 

             tijd heeft. " 

Alie Algra

Petra Rinsma

Aswin & Michaela
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Comfortzorg heeft een
unieke service ontwikkeld
en is landelijk de meest

ervaren organisatie op het
gebied van zorg- en
dienstverlening op

vakantieadressen in heel
Nederland.

Een dag om nooit meer te vergeten! #bedankt
#comfortzorg #metopaweg #zorgopvakantie



Comfortzorg heeft sinds 2013 Club Caffemed ontwikkeld om

groepsbegeleiding te bieden aan mensen met geheugenproblematiek.

Vanaf 50 jaar zijn mensen met geheugenproblematiek welkom bij deze

Club. Wij bieden passende bezigheden, een plek om je thuis te voelen waar

je helemaal jezelf kan zijn. Als je bv. van koken houdt dan kun je maaltijden

mee bereiden. Heb je andere hobby’s? Alles is bespreekbaar. Niks moet,

maar veel kan is ons motto. De begeleiders van Club Caffemed hebben allen

een verzorgende achtergrond en hebben een langdurige ervaring in de

zorg.De begeleiders onderhouden o.a. ook de contacten met externe

partijen, bv. met de casemanagers van de deelnemers.

0 10 20 30 40

2009 

2015 

2018 

2019 

2020 

Club Caffemed heeft twee locaties. Voor de clubleden die in Leeuwarden en

omgeving wonen hebben wij een locatie in het landelijke Reduzum, met 

een prachtig terras met een landelijk uitzicht. Hier kan je al heel snel 

buiten zitten en genieten van bijvoorbeeld een barbecue in de 

zomer, of een heerlijke wandeling. Voor clubleden die in en rond 

Heerenveen wonen hebben wij een locatie in het rustige 

dorp Oudeschoot, met vlakbij een prachtig 

wandelgebied. 
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Club Caffemed

Aantal deelnemers bij
Club Caffemed sinds 2015.
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Mijn naam is Bartina Oppedijk, 62 jaar en getrouwd met Eddie. Ik ben moeder van
Marjan en Anna. Ondertussen ook beppe van de driejarige Aimee Joelle. Mijn hobby`s

zijn tennissen en reizen. Mijn ouders hadden een transport bedrijf. Als kind vond ik het
fijn om samen met mijn vader pakjes rond te brengen. Als tiener hielp ik mijn moeder

met de administratie van het bedrijf. In 1978 kwam ik als receptioniste te werken bij
een woningstichting, waar ik mijn latere man Eddie heb ontmoet. Van 1980 tot 1985

was ik werkzaam als verkoopster/inkoopster bij Martens Herenmode in Sneek. Na vier
jaar samenwonen ben ik in 1982 met Eddie getrouwd. Na de geboorte van onze

dochter Marjan heb ik van 1988 tot 2005 met een vriendin een eigen kledingwinkel
gehad in Makkum. Ik ben hier onder andere in verband met de diagnose Alzheimer bij
mijn vader mee gestopt. Mijn moeder kon op dat moment mijn hulp als mantelzorger

goed gebruiken. Mijn vader is in 2009 overleden aan de gevolgen van Alzheimer. 
 

Vervolgens werd ik in 2017 benaderd door Club Caffemed met de vraag of ik als
vrijwilliger wilde werken met een groep van gemiddelde acht ‘jong dementerenden’.
Tot dat moment heb ik altijd gedacht dat werken in de zorg niet bij mij paste. Vanaf

mijn eerste werkdag echter, werk ik met veel plezier met deze groep. De vreugde
begint als ik met mijn auto bij mijn eerste cliënt voor de deur sta.

Had men mij vijf jaar geleden gevraagd of ik iets in de zorg wilde doen, dan had ik
misschien wel  hard gelachen. Werken met mensen met dementie geeft mij echter

heel veel voldoening. Ik merk dagelijks dat de positieve energie die mijn collega's en 
ikzelf in de groep steken, weer van de groep terugkomt. Wij proberen de dagelijkse

activiteiten aan te laten sluiten op het voormalige werk of de hobby`s van de cliënten.
Voor mij is het belangrijk dat iedere cliënt in zijn/haar waarde wordt gelaten. Omdat ze

al zoveel thuis zitten willen wij ze zoveel mogelijk laten deelnemen aan de ‘normale’
maatschappij. We betrekken ze bij de normale dagelijkse bezigheden zoals koken en

het kopen van bijvoorbeeld etenswaren. De verschillende spelletjes of het samen
uitgaan (uiteraard niet in Coronatijd) naar een leuke activiteit zoals een museum of

gewoon lekker wandelen in het bos geeft de groep en ons veel energie.
 

            Op het eind van mijn ‘werkdag’ kom ik voldaan thuis. Mijn collega en 
ik vullen elkaar goed aan en door de positieve interactie met de groep 

hoop ik het vrijwilligerswerk nog lang te kunnen doen.
 

Vrijwilliger aan het woord 
                                                                                                 

Bartina Oppedijk, Vrijwilliger
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Comfortzorg heeft sinds 2017 een unieke samenwerking met

Ateliers Majeurs in Heerenveen voor het bieden van extra

prikkelende culturele activiteiten zodat passies en interesses niet

verloren hoeven te gaan. Lezingen en workshops bieden wij samen

aan in de CultuurSalon op vrijdagmiddagen in Museum

Heerenveen. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor mensen

die niet op de dagbesteding komen, maar op zoek zijn naar leuke

passende activiteiten. Wij willen graag mensen met

geheugenproblemen goede momenten bezorgen en 

aandacht geven aan positieve emoties en 

herinneringen. De workshops en lezingen 

voor mensen met geheugenproblemen 

worden bezocht door gemiddeld 

twintig belangstellenden en 

zijn aangepast aan de wensen 

en behoeften van de deelnemers. 

Aandacht 
voor cultuur
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Vanwege Covid-19 hebben
we tijdens de lockdown
huisbezoeken gedaan,

zodat de begeleiding voor
mensen met dementie
gewoon door kon gaan.



Medewerkers

Het doel is om een aantrekkelijke werkgever zijn; we willen oog hebben voor de
goede arbeidsvoorwaarden. Medewerkers zijn onze visitekaartjes, elke dag weer.
Wij hebben daarom extra aandacht voor onboarding en besteden extra aandacht
aan het koppelen van de kernwaarden van Comfortzorg aan onze medewerkers.
Met de komst van de ondernemingsraad hebben we ook de medezeggenschap op
een professionele manier vormgegeven. 

 
 

Wij bieden een professionele leercultuur gericht op plezier, leren, groeien en
ontwikkelen door middel van de Comfortzorg Academy. We willen elkaar scherp
houden. We hebben ontwikkelgesprekken losgekoppeld van
functioneringsgesprekken, om zo mensen meer kansen en mogelijkheden te
bieden om zich te ontplooien.  

Comfortzorg 
werkt met betrokken
en flexibele vakmensen. 

Doel 2 voor Comfortzorg:

Wij maken dit waar door.....
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100 professionals
& 18 vrijwilligers

                               Werken in de zorg is hard werken. Je inzetten voor een ander. 

                          Het is dan ook niets voor niets dat iedereen in de zorg in 2020 

                      een extra bonus heeft ontvangen en staande ovaties. Het daverde 

                   over de daken. Maar net zo belangrijk zijn de vrijwilligers. Vrijwilligers 

                werken onverplicht en onbetaald ten behoeve van anderen in de 

            samenleving. 49 procent van de bevolking zet zich minstens één keer per 

         jaar in als vrijwilliger. Onze vrijwilligers werken vooral mee om onze 

       dagbesteding Club Caffemed mogelijk te maken. Dat doen ze door mensen 

     te halen en te brengen en/of tijdens de dagbesteding een handje te helpen. 

    Mensen die zich ten behoeve van anderen inzetten zijn onmisbaar voor onze 

   samenleving. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden 

  genoemd. Als ze er allemaal ineens mee zouden ophouden, zou Nederland 

  behoorlijk ontwricht raken. En ook wij kunnen niet zonder onze vrijwilligers: 

...samen maken wij de zorg
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Comfortzorg werkt
met betrokken- 

en flexibele
vakmensen.
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Het jaar 2020 is een jaar geweest dat voor mij in het teken van de verbinding
stond. Ondanks Covid-19 is in mijn beleving 2020 een totaal ander jaar geworden

dan we ons hadden voorgesteld maar zeker niet een jaar wat slecht is verlopen, we
zijn samen de uitdaging aangegaan en hebben volgens mij een mooie andere

route gevonden om ondanks alles toch stappen vooruit te zetten. 
 

Roet in het eten
Natuurlijk werd er roet in het eten gegooid door de coronapandemie. We hadden

mooie plannen gemaakt in 2019, welke zich in 2020 moesten ontpoppen.
Waaronder de on-boarding van het personeel: er moest een ware broedplaats

ontstaan. Samen met alle betrokkenen hebben we gekeken hoe we nieuwe
collega's het beste welkom moeten heten. In maart zouden we onze eerste

broedplaats organiseren, hier wilden we met alle collega’s gaan kijken welke weg      
                         we op zouden gaan en plannen maken voor de rest van het jaar. Dat 

                                   heeft helaas andere vormen moeten vinden. 

                                               Mogelijkheden zien
                                                  In maart begon een onzekere periode; wat kan wel en 
                                                        wat kan niet? Cliënten waren bang en moesten 
                                                          gerust  gesteld worden. En helaas zijn er ook  
                                                            cliënten en collega's ziek geworden. We hebben 
                                                             samen gekeken hoe we contact kunnen houden 
                                                              en het gevoel geven dat zij erbij blijven horen.
                                                              Ondanks de onzekerheid hebben we er de 
                                                              schouders onder gezet. Niet in een soort 
                                                              overleefstand maar juist in een we-stropen-de-
                                                            mouwen-op en we gaan ervoor -stand. We
                                                           stonden open voor out-of-the-box oplossingen. 
                                                         Deze sfeer typeert 2020.

                                                   Nieuwe vormen
                                               Wanneer ik dit schrijf bedenk ik mij dat we dus zo 
                                         veerkrachtig zijn en nog veel kunnen en willen. En hoe leuk 
                                is het om in een organisatie te werken waarin we kunnen blijven 
experimenteren en ontwikkelen? Eén van de mooiste verassingen van 2020 is het
beeldbellen: cliënten helpen op afstand. 

En ik wil deze gelegenheid nemen om al mijn collega's te bedanken: we hebben
het samen gedaan! Laten we die weg met elkaar doorzetten en kijken wat 2021

voor ons brengt!

Nanja Witzenburg, Regiomanager

We hebben het 
samen gedaan
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Wij zijn een drietal mensen die betrokken zijn bij de 
zorg. Wij willen dat elk mens een waardevol leven 
kan leiden, ook als die zorg nodig heeft. De cliënten-
raad heeft de opdracht om namens alle cliënten 
medezeggenschap uit te oefenen. Als cliëntenraad 
heb je de taak om gevraagd en ongevraagd mee te 
denken en advies te geven over het beleid, over 
nieuwe ontwikkelingen en eventueel andere 
onderwerpen van Comfortzorg. Maar dit altijd kijkend 
vanuit het perspectief van mensen die zorg ontvangen. 
Wij doen dit alledrie vanuit een totaal andere achtergrond. 
Ik, Sylvia Langbroek, ben zelf reumapatiënt en maak gebruik 
van zorg en heb een dochter die begeleiding ontvangt. Zodoende 
ben ik als ervaringsdeskundige goed op de hoogte met de ontwikkelingen in de zorg.
Mijn collega cliëntenraadsleden hebben weer een andere achtergrond: Riet Walda heeft
veel ervaring met zorg aan ouderen en mensen met dementie en Josefien Harmsen
heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in wijkteams en het sociale domein. Soms is het voor
ons wel zoeken hoe we precies onze rol kunnen invullen. We voeren immers zelf geen
klantenonderzoek uit, maar hiervoor gebruikt Comfortzorg een onafhankelijk testbureau.
We hebben goed contact met Comfortzorg en worden goed op de hoogte gehouden
zodat we kunnen meedenken en goed kunnen adviseren, vanuit het oogpunt van de
cliënt. De verslagen van onze bijeenkomsten zijn op te vragen bij het secretariaat van
Comfortzorg. Wij vinden het prettig hoeveel aandacht het bestuur heeft voor de
wensen van hun cliënten en zorg draagt voor kwaliteit.

In de zomer van 2020 heeft Comfortzorg een 
ondernemingsraad opgericht om de belangen van 
alle medewerkers van Comfortzorg te behartigen. 
Het innemen van een standpunt en het maken 
van besluiten, is altijd een beslissing die met 
alle OR-leden gemaakt wordt. Als voorzitter 
heb ik een coördinerende taak en dat doe 
ik met veel plezier! 

Samen met de bestuurder heeft de ondernemingsraad 
de uitdaging om de communicatie en betrokkenheid 
binnen Comfortzorg in goede banen te leiden en te 
komen tot een open en professioneel samenwerkings-
verband. Met elkaar zijn we in gesprek over het 
ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. 
Daarmee streven we ernaar de kernwaarden 
van Comfortzorg na te leven.

Te
ss

a Z
wart, v

oorzitter OR

Sylv
ia 

La
ng

br
oe

k, 
Cl

iën
te

nr
aa

d 

Ondernemingsraad

Cliëntenraad
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We hebben in 2020 alle mogelijkheden voor scholing en training aan medewerkers
uit de kast getrokken onder de naam van de ´Comfortzorg Academy´: het platform
voor kennis en expertise. 

In de praktijk zagen we een aantal redenen waarom het tijd werd voor een eigen
broedplaats en ontwikkelruimte: we wilden niet meer ad hoc opleiden, maar een
systeem hebben waar mensen gemotiveerd en structureel kunnen werken aan
hun ontwikkeling. Daarnaast is Comfortzorg een groeiende organisatie waar we
alle medewerkers willen klaarstomen om te werken volgens de kernwaarden van
Comfortzorg en willen voeden met de meest up-to-date kennis voor zijn of haar
vakgebied. Met de Academy laten we zien dat we ontwikkeling en kennis delen
belangrijk vinden en houden we de ontwikkelde kennis en vaardigheden up-to-
date en inzichtelijk. 

Persoonlijke ontwikkeling en groei in kwaliteit zijn belangrijke  speerpunten voor
een organisatie die volop in ontwikkeling is. Met de extra kantoorruimte die we in
2020 klaargemaakt hebben op het hoofdkantoor in Heerenveen worden trainingen
en cursussen gegeven aan grote groepen. In een tijd waarin goed personeel
schaars is wil Comfortzorg een goede en uitdagende werkgever zijn voor mensen
die gaan voor kwaliteit.

       De nieuwe ruimten zijn ook beschikbaar voor samenwerkingen en overleg met 
                   klanten en netwerkpartners. Zij worden immers steeds belangrijker in 
                             de begeleiding en in de zorg. Uit onderzoek blijkt dat onze 
                                     medewerkers kwaliteit en samenwerking belangrijk vinden        
                                             om goede, passende en efficiënte zorg en begeleiding te           
                                                     bieden.
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De online omgeving bestaat uit een bibliotheek, een trainings- en
workshopomgeving, kenniskringen broedplaats,  een plek waar bestaande
medewerkers hun CV en hun bevoegd- en bekwaamheid kunnen bijhouden.

Bibliotheek
De online bibliotheek dient voor het delen en opslaan van de organisatiekennis.  

Cursussen en trainingen
Via een centrale agenda wordt zichtbaar welke interne en externe trainingen en
cursussen worden geven, eventueel worden deze via een webinar gegeven. Maar
denk ook aan een medewerker die een workshop aan collega’s geeft welke op het
hoofdkantoor plaatsvindt en later weer teruggekeken kan worden. 

Kenniskringen
Kenniskringen zijn de broedplaatsen voor nieuwe ontwikkelen binnen
Comfortzorg. Hier komen medewerkers en externe experts samen om nieuwe
producten te ontwikkelen. Wij willen hiermee denkers en doeners van diverse
achtergronden samenbrengen om te zorgen dat diensten up-to-date blijven en
zodat we nieuwe projecten snel en kundig kunnen worden opgezet.  

Mijn omgeving
Binnen de Academy is ook ruimte voor de medewerkers om de eigen
ontwikkelingen te volgen. 

 
 

Meer weten over de Academy? 
Ga naar www.comfortzorg.academy 
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Innovatie

Wij gaan de Comfortzorg Academy verder ontwikkelen tot een plek voor
innovatie en ontwikkeling van onze producten, verdiepende scholing en intervisie
voor medewerkers met een SKJ-registratie. Daarnaast willen we diverse cursussen
en trainingen aanbieden voor alle medewerkers, zoals een cursus rapporteren en
bijvoorbeeld een training omgaan met agressie. Binnen de Academy hebben
medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan kenniskringen. De
kenniskringen worden plekken om te werken aan trajectbeschrijvingen en
productportfolio; gericht op inhoud, proces en resultaat.

 
 

Wij gaan aan innovatie zorgtrajecten deelnemen of ze initiëren in de regio,
project- wijkgericht, waarin we samenwerken met ZuidoostZorg in de gemeente
Smallingerland. 

De ontwikkeling van gebruik beeldzorgtechnologie en wondzorgapp in
samenwerking met Boomerweb. Het gebruik van digitale medicatieapp met
nCare. En het gebruik van Luna, een digitale kalender voor mensen met
geheugenproblemen; een product van Nedap.

Comfortzorg 
zoekt voortdurend 
naar mogelijkheden om
de zorg en begeleiding
te verbeteren.

Doel 3 voor Comfortzorg:

Wij maken dit waar door.....



Beeld Zorg App
Cliënten vinden het prettig om te bellen

op momenten dat het hen past. Een doel

binnen ons zorgbeleid is om cliënten

waar mogelijk zelfstandig te laten

functioneren. De Beeld Zorg App past

hier goed bij. Tijdens de lockdown was

het beeldbellen de absolute redding

zodat we wel begeleiding konden blijven

aanbieden.

Bij Comfortzorg zijn we graag innovatief,

maar corona maakte dat we daar nog

een tandje hoger op in gingen zetten.

We hebben drie nieuwe applicaties

geadopteerd waarmee we gedeelten van

de werkzaamheden en de zorg digitaal

en op afstand kunnen uitvoeren. Zo

kunnen we in tijden van een pandemie

toch kwaliteit leveren en risico's uit de

weg gaan.  

Wond Zorg App
De samenwerking in de complexe wondzorgketen is een uitdaging. De onderlinge

communicatie tussen de vele betrokken schakels blijkt vaak gebrekkig. Wonden

blijven onnodig lang open. Er worden te veel verbandmiddelen gebruikt en

regievoering is tijdsintensief. De Wond Zorg App is een multidisciplinair

wonddossier. Regievoerder, wijkteams, huisarts en medisch specialist leggen in

deze app de voortgang van de wondzorg digitaal vast. Met behulp van de app kan

de wondverpleegkundige de wondregie op afstand uitvoeren en afstemmen met

andere betrokkenen. Dit bespaart tijd en verbetert de communicatie en de

samenwerking in de wondzorgketen.  
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Digitale Medicijnen App
Met de nieuwe digitale medicijnen applicatie kunnen we de actuele informatie

van de apotheek inzien in het apotheeksysteem. NCare gebruikt dit systeem als      

              bron. Hierdoor wordt het voorschrijven, de toedienregistratie, dubbele 

                        controle én het bestellen vergemakkelijkt; alles in één digitaal 

                                 systeem. Ook het aftekenen en het bijhouden van inname 

                                        gaat digitaal en eenvoudig. 

Kalender App: Luna
Nedap Luna helpt om op eenvoudige 

wijze structuur aan te brengen in het 

dagelijks leven van mensen in de begin- 

en middenfase van dementie. Door 

simpelweg te tonen hoe de dag eruit 

gaat zien, geeft Nedap Luna het vertrouwen 

zelfstandig te kunnen handelen. Naast een 

positief effect op de zelfredzaamheid 

van de cliënt, resulteert dit tevens in 

efficiëntere en meer waardevolle 

(zorg)momenten. Zowel voor de client, 

mantelzorger als professionele zorg.
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Comfortzorg
zoekt voortdurend

naar mogelijkheden
om zorg- en

begeleiding te
verbeteren.



Comfortzorg ziet zich graag als samenwerkingspartner en is voorstander van een kwalitatieve
goede keten met organisaties die in de samenwerking het uitgangspunt om goede en
resultaat gerichte zorg voor de klant onderschrijven. Wij hebben in de ambulante zorg en
begeleiding ongeveer 30 samenwerkingspartners. Van groot tot klein.

Lokaal herkenbaar en bereikbaar zijn voor onze opdrachtgevers
Dit doen we oa door het organiseren van bijeenkomsten voor verwijzers en
gemeenten. En door het participeren in overlegtafels en netwerkbijeenkomsten.

               Te voldoen aan de (kwaliteits)eisen van opdrachtgevers.
Alle contracteisen in kaart hebben en meenemen in audits.
 

Onze interne processen steeds verbeteren zodat ze ook de samenwerking
blijven bevorderen

Partners

Comfortzorg is 
een betrouwbare partner.

Doel 4 voor Comfortzorg:

Wij maken dit waar door.....



Extra producten

Uitleen van hulpmiddelen
Samen met Medipoint bieden we in Heerenveen de uitleen van hulpmiddelen

vanuit ons hoofdkantoor. Het kan gaan om rollators, krukken of bv bedklossen die

tijdelijk nodig zijn bij ziekte of beperking in mobiliteit. We hebben een kleine

voorraad op kantoor en kunnen alles bestellen zodat het thuis wordt afgeleverd.

Cultuursalon
De CultuurSalon is een nieuw en uniek initiatief op het gebied van kunst- en

cultuureducatie voor mensen met beginnende geheugenproblemen. De

CultuurSalon is ontstaan vanuit de ervaring dat het belangrijk is voor mensen met

geheugenproblemen om samen te kunnen komen in een inspirerende

omgeving.Het programma draait om inspiratie in een ongedwongen sfeer met

interactieve gesprekken. Elke vrijdagmiddag verwelkomt deze groeiende groep

een gastspreker over muziek, architectuur, literatuur en kunst. Men hoeft niet

alleen te luisteren, maar kan ook instrumenten uitproberen of de discussie met

elkaar aangaan.

Maaltijden aan huis
In samenwerking met Van Smaeck brengen wij heerlijke maaltijden aan huis. Over

smaeck valt niet te twisten, zeggen ze. Bij de keuze voor een partner is 'smaak'

waar wij naar zochten. Want smaak is waar het bij eten allemaal om draait. Zodat

je gemakkelijk thuis iets lekkers klaarmaakt. 

Ontzorgd verhuizen
Met de verhuisservice Ontzorgd Verhuizen zorgen wij dat uw op een prettige en

persoonlijke manier wordt verhuisd. Bij Ontzorgd Verhuizen begrijpen ze dat het

niet zo maar spullen zijn. U krijgt een eigen verhuisregisseur die u kent, die weet

wat u wilt en de tijd voor u neemt. Gewoon als service.
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Comfortzorg
is een 

betrouwbare
partner.
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Kwaliteit van zorg: voldoen aan wetten en regels en een positieve uitkomst van het
cliënttevredenheidsonderzoek. In principe is kwaliteit van zorg leveren inderdaad
zo simpel; de cliënten zijn erg tevreden en de zorg die je levert voldoet aan alle
gestelde wetten en regels. 

De motivatie waarmee ik vanaf 1 december bij Comfortzorg aan de slag ben
gegaan als Kwaliteitsmedewerker is echter niet om alleen maar bezig te zijn met
wetten en regels. Tevreden cliënten zijn de uitkomst van allerlei componenten.
Allereerst natuurlijk enthousiaste en bekwame medewerkers. Maar hoe krijg en
houd je enthousiaste en bekwame medewerkers? Door gekwalificeerde
medewerkers aan te nemen en hen blijvend te motiveren, maar zeker ook door
allerlei andere (onderliggende) processen. Alle processen binnen Comfortzorg
haken in op elkaar en ondersteunen de kwaliteit van zorg, zodat we onze cliënten
de juiste, passende zorg kunnen bieden in de thuissituatie of op vakantie.

Voor mij is dat het interessante en leuke aan de functie van kwaliteitsmedewerker,
je bent betrokken bij alle processen die er binnen de organisatie zijn. De ene dag
zal ik bezig zijn een beleidsdocument op te stellen, terwijl ik een andere dag
in gesprek ben met de wijkverpleegkundige over Mic-(Melding Incident
Cliënt)meldingen die gedaan zijn. Afgelopen jaar is Comfortzorg met een zeer
positief resultaat door de externe audit heen gekomen. De auditor heeft geen 
                                   enkele tekortkoming gevonden. Dat is natuurlijk een geweldige 
                                          prestatie, waar we allemaal ontzettend trots op zijn. 
                                                  Gelukkig is kwaliteit leveren een doorlopende
                                                        bezigheid en zullen we komend jaar ook weer 
                                                            stappen ondernemen om dit te blijven 
                                                                ontwikkelen.

     Ik wil me komend jaar gaan inzetten voor       
       het realiseren van een digitaal 
         kwaliteitssysteem, waarin allerlei 
          processen samenkomen en de 
           PlanDoCheckAct-cirkel nog 
           gemakkelijker te hanteren is bij 
           bijvoorbeeld het doorvoeren van 
           verbetermaatregelen als gevolg van een 
          ingediende Mic-melding. Daarnaast 
        wordt vrijwel iedereen blij van processen 
     die zo efficiënt mogelijk verlopen. 

Kwaliteit, woorden
en daden

Irma Verweij-Vlijm, kwaliteit en beleid
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goed zicht op lopende en toegezegde indicaties, waardoor de juiste mensen op
de juiste plek ingezet kunnen worden en daar ook voor betaald kunnen worden,

een gezonde financiële situatie, waardoor alle andere processen in de lucht
gehouden kunnen worden,

een veilig meldingsproces waardoor medewerkers incidenten en fouten durven
te melden en hierop actie ondernomen kan worden om toekomstige
soortgelijke situaties te voorkomen,

een goede boarding (naast het selecteren en aannemen van nieuwe
medewerkers, hoort hierbij ook het inwerken), waardoor medewerkers
onderdeel van de organisatie worden en dit ook uitstralen,

periodieke gesprekken met leidinggevenden, waardoor medewerkers weten dat
ze gezien worden en enthousiast blijven omdat er mogelijkheden zijn voor
blijvende ontwikkeling,

passende en up-to-date gehouden protocollen en werkinstructies, zodat
medewerkers weten wat ze wanneer moeten en kunnen doen.  

Alle processen binnen Comfortzorg haken in op elkaar en ondersteunen de kwaliteit
van zorg, zodat we onze cliënten de juiste, passende zorg kunnen bieden in de

thuissituatie of op vakantie. 

 
 

De titel van mijn bijdrage is ‘Kwaliteit, woorden en daden’. Dat is wat ik nastreef in
mijn functie. Niet enkel woorden die aan papier worden toevertrouwd, maar juist

ook een toegevoegde waarde leveren voor een ieder die de woorden om moet
zetten in daden. Uiteindelijk zijn het de daden die van onschatbare waarde

kunnen zijn voor cliënten die ondersteuning ontvangen vanuit Comfortzorg.
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Financiën

Doel 5 voor Comfortzorg:

Een positief exploitatieresultaat van 5%.
In 2020 sluiten we het jaar af met een kleine plus, ondanks het verlies door
allerlei aspecten die met de coronapandemie te maken hebben zoals een hoger
ziekteverzuim, veel kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen, kosten
voor extra thuiswerkfaciliteiten. De 5% resultaat wordt niet gehaald. Maar we
streven er naar in 2021.

Beheersing van de kosten blijft noodzaak. Evenals een optimalisatie van
inkomsten. We zullen zicht blijven houden op kostprijzen van verschillende
producten en trajecten. En natuurlijk draagt groei ook bij aan een positief
resultaat, onze algemene kosten worden dan in verhouding kleiner. 

Voldoende opdrachten verspreid over meerdere opdrachtgevers. Wij brengen
alle contracteisen in kaart en nemen dit mee in audits.

Comfortzorg heeft een
financieel gezonde
bedrijfsvoering.
Wij maken dit waar door.....

Omzet minus kosten
geeft resultaat



                           Ondanks de tegenslagen zijn we in 2020 gegroeid in omzet. De 

                        grootste groei maken we in ons aanbod voor Jeugd & Gezin. In 

                      2020 hebben we een aanvang gemaakt van een differentiatie in 

                   kostprijs per productgroep. Deze kunnen we nu verder verfijnen op 

              kostprijs per traject. Doel is om hiermee de inkomsten en kosten beter 

          te beheersen.
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Om een financieel gezond resultaat te bereiken is het onder aan de streep erg

eenvoudig: de totale gemaakte kosten moeten lager zijn dan de omzet /inkomsten.

Hierin zit voor ieder bedrijf de uitdaging. Vooral ook omdat het grootste gedeelte van

de kosten niet beïnvloedbaar zijn. De grootste kosten bij Comfortzorg bestaan uit de

personele kosten. Die zijn de laatste jaren flink gestegen door loonstijgingen, betere

arbeidsvoorwaarden en hogere belastingen /premies. De tarieven daarentegen

waartegen wij onze diensten kunnen declareren zijn niet in gelijke tred gestegen. Per

saldo moet er dus steeds harder gewerkt worden om een positief resultaat te

behalen. Maar hard werken kunnen we bij Comfortzorg: kijk maar naar onder- en

bovenstaande diagrammen.
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Zo ziet, gestileerd, de omzet groei
eruit voor Comfortzorg vanaf 2017.

Gemiddeld konden we in 2020 
275 mensen helpen per maand.

Comfortzorg heeft zich elk jaar verder

ontwikkeld en kunnen ontplooien. In 2019 heeft

Comfortzorg licht verlies gemaakt. In het grafiek

hier naast ziet u dat het resultaat in 2020 weer

positief was. 

KostenOmzet



Comfortzorg
heeft een financieel

gezonde
bedrijfsvoering.
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Wie van ons had tijdens de jaarwisseling 
naar 2020 kunnen bedenken dat 2021 een 
jaar zou worden om in alle opzichten nooit 

te vergeten. Voor alle medewerkers en vrijwilligers 
van Comfortzorg is de impact groot geweest, het werken 

onder risicovolle omstandigheden en het steeds moeten schakelen 
heeft veel van een ieder gevraagd. Het op afstand moeten blijven terwijl je graag

een troostende hand zou willen rijken maakt het nog lastiger.  
 

Als Raad van Commissarissen hebben wij grote waardering voor de wijze waarop
Comfortzorg doorgegaan is met het  leveren van goede persoonlijke zorg en

begeleiding. De wijze van bedrijfsvoering met daarbij de focus blijven houden op
het continue verbeteren van bedrijfsprocessen  heeft in november geleid tot een
prachtige HKZ beoordeling. Ondanks Corona zijn er stappen gezet in de verdere

professionalisering van de organisatie, er is een OR geïnstalleerd waar wij in het
nieuwe jaar mee kennis hopen te maken. Vanaf januari gaat Comfortzorg de zorg

in Leeuwarden uitbreiden met het aanbieden van zorg aan de bewoners van
Nijlanstate en daarbuiten.

 
Prachtige voorbeelden die illustreren dat de organisatie zich blijft ontwikkelen

ondanks de omstandigheden. Dit jaar heeft de Raad van Commissarissen afscheid
genomen van voorzitter Robert Mutsaers, vanaf de start van Comfortzorg is hij

betrokken bij de organisatie en heeft hij met veel enthousiasme en deskundigheid
zijn rol vervuld. Wij gaan hem, zijn inbreng en bevlogenheid missen en wensen

hem alle goeds toe. Toegetreden als lid van de RvC is Siemen Volberda, hij is
werkzaam bij stichting ouderenzorg Wilgaerden als senior beleidsadviseur. Samen

met Frank Oostlander, advocaat en mijzelf vormen wij de Raad van
Commissarissen van Comfortzorg.

 
Wij kijken met groot vertrouwen naar 2021, directeur bestuurder Hanni van den

Broek heeft samen met alle medewerkers en vrijwilligers in 2020 laten zien dat de
organisatie weerbaar, flexibel en toekomstbestendig is. Hopelijk biedt het nieuwe

jaar ons meer ruimte voor ontmoeting en mogen wij elkaar de hand weer eens
schudden. Bovenal hopen wij op ieders gezondheid en kracht en wensen wij jullie

persoonlijk een prachtig 2021 toe.
 

Hartelijke groet, namens de RvC 

Een 
bijzonder 

jaar

Lin
eke Kleefstra-Jansen, voorzitter RvC
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Accept, adapt & move on
 
Aan het begin van een nieuw jaar zijn alle clichés van het terugblikken op 2020
onderhand wel geweest, dus… vooruit ik doe ook een duit in het zakje. Het was dus
een ‘raar’ jaar dat 2020. Voor ons als Comfortzorg was het een jaar waarin onze
plannen flink moesten worden bijgesteld. Nieuwe en lastige problemen op ons
pad kwamen en nieuwe oplossingen moesten worden verzonnen. 

De vraag naar onze hulpverlening daalde even maar vond ook weer doorgang.
Mooi vond ik de manier waarop we hebben samengewerkt; veel snelle overleggen
en een grote mate van beschikbaarheid om vooral te communiceren met elkaar.
Geen directieven maar gesprek over de beste manier van handelen. Laat zien dat
we elkaar nog steeds goed weten te vinden en dat we flexibel zijn. Per saldo was
2020 voor Comfortzorg een alleszins bevredigend jaar, afgezet tegen de zeer
slechte vooruitzichten die vanaf maart de markt dicteerden. We zijn toch maar
mooi gegroeid!  Bij terugkijken hoort natuurlijk ook vooruitzien. Dit jaar zie ik deels
als het uitgestelde 2020 wat we dan nu gaan aanpakken.

Onze primaire processen gaan  we ‘vullen’ met nieuwe trajecten. De kennis die
nodig is halen we op bij experts én via onze eigen mensen door middel van
kenniskringen. Onze trajecten hebben we te bewegen op een markt die ook grillig
en soms onzeker is. De beperking is altijd budget. De juridisering zet verder in.
Maar met onze trajecten en onze mensen zie dit alles vooral als een spel wat wij
niet hebben bedacht, maar wat we wel uitmuntend gaan spelen. Het is in 2021
vooral de uitdaging om onze cliënten, partners en opdrachtgevers te voorzien van
een antwoord waarin wij doen wat nodig is met het budget wat beschikbaar is.

Voor Comfortzorg is bovenstaande een kans. Onze toegevoegde waarde is bij
spannende en ingewikkelde tijden groot. Het zorgen en 
begeleiden is een zaak van betrouwbaarheid 
geworden, inhoudelijk en financieel. Actief 
onze mensen diensten en producten 
laten ontwikkelen en gelijktijdig juist 
en voldoende onze budgetten inzetten 
is qua management spitsroeden lopen 
maar een  enorme kans wat mij betreft. 

Samengevat kijk ik met vertrouwen naar 
komend jaar. Het zal nog steeds een ‘raar’ 
jaar zijn maar één met meer zekerheden 
dan afgelopen jaar. Maar het zal ook een 
jaar zijn waarin een ding constant zal blijven:
‘accept, adapt and move on’. Ik kijk er naar uit.       

Ch
ris

 V
iss

er
 - 

Re
gio

manager



Friendships are a good place to build your social 
skills, and building stable relationships with others 
can help you determine what you want in 
friendships and  you may pursue.

Samen vooruit.
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