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Aan de leden van de raad

Op verzoek van wethouder Koster stuur ik u onderstaand bericht door met bijgaande verklaring van Careyn.

Careyn is onlangs in het nieuws geweest. Daarop heeft Careyn gereageerd met een verklaring.

Deze verklaring stuur ik u hierbij.

Op 26 juni heb ik gesproken met de districtsdirecteur Careyn Utrecht West en de regiomanager.

De toen gemaakte afspraak was dat Careyn mij (en via mij de raad) na de zomer op de hoogte zou brengen van actuele ontwikkelingen.

Deze afspraak is in het gesprek dat ik op 24 augustus met de districtsdirecteur en de manager voerde, geconcretiseerd: 

Een dezer dagen verschijnt het inspectierapport (van de bezoeken die in de afgelopen weken zijn afgelegd).

Careyn zal daarop reageren en duidelijk maken wat het rapport voor de organisatie betekent.

        Daar heeft Careyn enkele weken voor nodig. 

Voor eind september komt Careyn met de reactie naar het college; deze ontvangt u dan via mij.  

De directeur heeft aangegeven te willen toelichten tijdens een commissievergadering. 

Vriendelijke groet,

Yolan Koster

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | adjunctgriffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

 

 

 

VERKLARING CAREYN INZAKE PUBLICATIE ALGEMEEN DAGBLAD 

 

Careyn is geschrokken van het artikel dat op zaterdag 12 augustus in het Algemeen Dagblad is 

verschenen en de manier waarop daarin een zeer eenzijdig beeld van de organisatie wordt 

neergezet. Wij nemen afstand van dat beeld. 

 

Duidelijk is dat Careyn het moeilijk heeft. Zowel om de kwaliteit van zorg op orde te krijgen als om 

financieel weer gezond te worden. Dat is een hard gevecht, maar wij zijn er van overtuigd dat we dat 

gevecht gaan winnen. Er wordt door gemotiveerde mensen keihard gewerkt en niet zonder succes. 

Het is belangrijk te benadrukken dat alle inspanningen in de organisatie zijn gericht op de kwaliteit 

van de zorg en het borgen van onze overeengekomen dienstverlening. En daarin slagen we ook. 

 

Transparantie en steun 

In de ondernemingsraad, in de cliëntenraad, in de VVAR en op vele andere plaatsen wordt 

constructief kritisch meegedacht. De brief van de VVAR, waaruit het AD citeert, is voor bestuur en 

directie een blijk van betrokkenheid en van bezorgdheid. Die betrokkenheid waarderen we zeer en 

vanzelfsprekend delen we de bezorgdheid. Deze onderstreept dat het een moeilijke opgave is 

waarvoor wij staan en die we niet uit de weg gaan. 

Wij zijn volstrekt open naar onze externe stakeholders. Zo zijn het Ministerie van VWS, de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg, de zorgkantoren,  zorgverzekeraars en de bank allemaal op de hoogte van 

onze grote uitdaging. En waar dat kan denken zij met ons mee en proberen ons waar mogelijk ook te 

helpen. Voorbeelden daarvan zijn het interventieteam, de extra gelden van het Ministerie van VWS 

en de inzet van het programma Waardigheid en Trots.  

 

Proces voortgang 

Het AD-artikel doet vermoeden dat de komende maand beslissend is voor ons voortbestaan. Dat is 

beslist niet zo. Welke uitspraak de inspectie in september over ons zal doen weten wij niet. Er is veel 

verbeterd binnen Careyn, maar zelf hebben we de IGZ geschreven dat we er nog niet zijn. 

Vanzelfsprekend zal de uitspraak wel mede  richtinggevend zijn voor ons beleid. 

 

In het najaar zullen wij onze visie, plannen en de doorrekening daarvan met de bank bespreken en 

met hen nieuwe afspraken maken over de toekomst. Hoe de plannen er uit zien wordt in de 

komende periode duidelijk. Ook hier geldt dat de ondernemings- en cliëntenraad met ons 

meedenken. 

 

We zijn er nog niet, maar de steun en de eerste tekenen van herstel zijn bemoedigend. Natuurlijk 

hebben we nog een behoorlijke weg te gaan. Maar dit geeft ons het vertrouwen om vol energie door 

te gaan met het zekerstellen van de toekomst van deze mooie organisatie in het belang van 

iedereen. Wij blijven alle betrokkenen op de hoogte houden van de vorderingen die we maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. M.C.(Maudy) Hylkema 

Districtsdirecteur Careyn Utrecht West 

 

15 augustus 2017 
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