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Voorgenomen toetreding TSN tot Espria
Beilen / Zwolle, 28 mei 2019
De Raad van Bestuur van Espria en het Bestuur van ADG dienstengroep hebben het voornemen om
TSN als zelfstandige zorgorganisatie onderdeel te laten worden van Espria. TSN behoort nu nog tot
de ADG dienstengroep. Espria voegt met TSN een ervaren aanbieder van verpleging en verzorging
toe aan haar zorgorganisaties. Deze toetreding geeft Espria en TSN de mogelijkheid om op
onderdelen intensiever samen te werken, bijvoorbeeld bij nachtzorg, acute zorg en specialistisch
verpleegkundige zorg. Voor cliënten draagt dit bij aan continuïteit van zorg, vooral in de
krimpgebieden in Groningen en Drenthe. Bovendien kan TSN met de andere zorgorganisaties binnen
Espria optrekken in belangrijke onderwerpen als vitaliteit van medewerkers, kwaliteit van zorg en
zorginnovaties (zoals e-health).
Samenwerken aan kwaliteit en bereikbaarheid van zorg
John Kauffeld, voorzitter Raad van Bestuur Espria, licht toe: “TSN en de zorgorganisaties die
samenwerken binnen Espria passen goed bij elkaar. Beide partijen werken vanuit de visie dat
welbevinden van cliënten centraal staat. Daarbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen regie
van cliënten. Zorg vindt steeds meer thuis plaats. Espria en TSN hebben beide de uitdaging om in een
kwetsbaar werkgebied met toenemende vergrijzing goede zorg in stand te houden.”
Paul Lafranca, algemeen directeur TSN: “TSN werkt in meerdere regio’s al samen met onderdelen van
Espria. We zien veel overeenkomsten in visie en strategie, en zijn dan ook blij dat we onderdeel
worden van dit strategische samenwerkingsverband. Met deze stap weten we zeker dat we goede
zorg kunnen blijven bieden in onze regio.”
Aanleiding toetreding
Met de toetreding van TSN tot Espria neemt ADG dienstengroep afscheid van haar enige aanbieder
binnen de zorgverlening. Hans Kroeze, algemeen directeur ADG dienstengroep: “Nadat TSN enkele
jaren terug is gestopt met haar huishoudelijke zorgactiviteiten is het accent bij TSN meer en meer
komen te liggen op de hoog complexe, specialistische zorg. ADG voelt zich minder thuis in dit domein.
De activiteiten van TSN zien we dan ook niet meer als onze kernactiviteiten. We zijn daarom op zoek
gegaan naar een ander moederbedrijf, waarbij TSN beter past. Espria heeft echt een focus op
complexe zorg en wij zien in hen hiervoor de aangewezen partij.”
Zelfstandige organisatie
TSN blijft als zelfstandige organisatie bestaan en er zijn geen gevolgen voor arbeidsplaatsen.
Medewerkers van TSN blijven in dienst van TSN en Paul Lafranca blijft aan als algemeen directeur.
Uiteraard wordt wel gekeken naar mogelijke synergievoordelen in de manier van werken.
Afgevaardigden van de TSN medezeggenschapsraden gaan deelnemen in de Centrale
Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad van Espria.
Vervolgstappen voorgenomen besluit
De medezeggenschapsraden van zowel Espria als TSN zijn om advies gevraagd over het voornemen
om TSN te laten toetreden tot Espria. Het voorgenomen besluit wordt extern getoetst door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en vervolgens door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
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Meer over TSN, ADG dienstengroep en Espria:
TSN Verzorging & Verpleging
TSN biedt verzorging en verpleging en diverse gemaks- en comfortdiensten. Ook kunnen cliënten bij
TSN terecht voor personenalarmering. TSN werkt met kleine, professionele wijkteams. De
zorgverleners komen uit de buurt. Bij TSN werken ongeveer 1.800 mensen. Er zijn drie intramurale
locaties: twee in Groningen en een in Hoogezand. TSN biedt thuiszorg in Groningen, Drenthe,
Gelderland, Overijssel en regio Amersfoort, Haarlem, Utrecht en Rotterdam. TSN heeft een eigen
Zorgcentrale met de basis in Zoetermeer.
www.tsn-thuiszorg.nl
ADG dienstengroep
De ADG dienstengroep is actief in het hart van de Nederlandse samenleving. Medewerkers van het
oorspronkelijk Twentse bedrijf maken schoon, voeren de regie over de faciliteiten van klanten,
verzorgen en verplegen mensen en steken als tijdelijke medewerkers de handen uit de mouwen. Het
familiebedrijf is actief in de sectoren Schoonmaak & Facility Management, Zorg & Welzijn en
Personeelsdiensten, en bestaat inmiddels uit elf groepsmaatschappijen met in totaal 50.000
medewerkers met wel 100 nationaliteiten. In alle geledingen van de organisatie is het familiebedrijf
herkenbaar gebleven door het denken in generaties. Zo realiseert de dienstengroep een positieve,
maatschappelijke impact voor de lange termijn.
www.adgdienstengroep.nl
Espria
De zorgorganisaties binnen Espria bieden verschillende soorten zorg: verpleging, verzorging,
thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, verstandelijke gehandicaptenzorg en
zorg op afstand met behulp van technologie. Wat de collega’s bij Espria bindt, is het hart voor
cliënten voor wie het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend vloeiend verloopt. De
zorgorganisaties van Espria hebben als doel om kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in
een zelfgekozen omgeving te laten functioneren. Hierbij is het welbevinden van cliënten en patiënten
het uitgangspunt.
Samenwerken binnen Espria biedt meerwaarde voor zorgorganisaties, medewerkers én cliënten op
het gebied van zorgkwaliteit, goed werkgeverschap, zorginnovaties zoals e-health, en de door het
Shared Service Center (SSC Espria) centraal geregelde administratie, inkoop, automatisering en
informatievoorziening.
www.espria.nl

