
Kwaliteit van zorg Preventie in de praktijk

Fusie Zorgcentrale 
Noord en NAAST

Slimme Zorg Estafette Nieuwe organisatie 
voor Thuisbegeleiding

We werken aan het bevorderen van het lerend vermogen 
van professionals, teams en de organisatie. Binnen de VVT-
organisaties is een kwaliteitsdashboard ontwikkeld. Hiermee 
kan op elk niveau worden gestuurd op kwaliteit van zorg.

We hebben veel praktijkgericht onderzoek 
gedaan op het gebied van preventie, 
bijvoorbeeld naar valpreventie, familiezorg 
en slim incontinentiemateriaal.

In 2021 heeft Zorgcentrale Noord 
(ZCN) samen met NAAST verder 
toegewerkt naar een fusie tussen 
beide zorgcentrales. Met de 
fusie bundelen ZCN en NAAST 
hun krachten in de markt van 
zorg op afstand en werken ze toe 
naar een nog steviger digitaal 
zorgbedrijf.

In februari 2021 deden we mee met 
de landelijke Slimme Zorg Estafette. 
In ons werkgebied konden 
geïnteresseerden in e-health 
en zorgtechnologie drie 
weken lang meedoen aan 
activiteiten en webinars om 
kennis te maken met wat 
we op dit gebied allemaal 
doen en in huis hebben.

In 2021 zijn de ambulante teams van De Trans en het 
onderdeel Thuisbegeleiding van Icare samengevoegd 
tot een nieuwe organisatie 
van ruim 200 professionals 
die met kennis van 
opvoedondersteuning, LVB, 
autisme en allerlei vormen 
van psychische en sociale 
kwetsbaarheid.

een veerkrachtig jaar

We blikken terug op het jaar 2021, dat het beste beschreven kan worden als 
‘veerkrachtig’. Een jaar waarin ons aanpassingsvermogen groter bleek dan ooit, 
evenals onze behoefte om de ander bij te staan en verder te helpen. We zijn trots 
op onze professionals en hebben ongekende waardering voor de veerkracht die 
hen, en daarmee heel Espria, zo sterk maakt.

Lees meer

2021jaarbeeld

€ 11,7 miljoen

De corona-steunmaatregelen 
maken hiervan deel uit. 
Hiermee is de begroting 
gerealiseerd. Omdat 2021 
nog grotendeels in het teken 
stond van de bestrijding van 
de coronapandemie, is minder 
geïnvesteerd in projecten, 
zoals Digitaal aan Zet.

Noot voor de lezer: Waar we cliënten noemen, bedoelen we ook patiënten, bewoners, klanten en kinderen 
en hun ouders of verzorgers zoals in verschillende sectoren en zorgorganisaties gebruikelijk is.

Cijfers 2021

Zorgtechnologie
Met het programma Digitaal aan Zet maken we Espria digitaal 
toekomstbestendig en bundelen we onze activiteiten voor de 
toenemende digitalisering in de zorg. In 2021 zijn we vanuit 
het programma gestart met de eerste concrete projecten, 
waaronder Digitale Vaardigheden en Digitale Werkomgeving.

Zorg en wonen
Voor de komende jaren worden forse tekorten 
voorzien in de huisvesting voor de doelgroepen 
waarop Espria zich richt. In 2021 is een kwartiermaker 
Zorg en Wonen aangetrokken om te komen tot een 
toekomstbestendige meerjarenstrategie.

2.394  in verpleeghuizen

18.410  in wijkverpleging

9.035  in behandeling bij GGZ

480  in woonlocaties voor gehandicapten

Cliënten Medewerkers

Geconsolideerd resultaat

+/- 17.000 (9629 fte)

Jaarrekening Jaarverslag Raad van Commissarissen

Beter door samen Samen maken we de zorg elke dag iets beter. Dat is het uitgangspunt van Espria 
en haar (zorg)organisaties. Een greep uit de parels van samenwerkingen uit 2021:

daar 
maken we 
een punt 

van


