
Hospice Marianahof
Hospice Marianahof vierde in 2017 het vijfjarig 
bestaan. Er is een wensenboek ‘wensen voor mijn 
leven in de laatste fase’ voor de cliënt ontwikkeld.

Waardigheid & Trots
Strategisch opleidingsplan gericht op persoonsge-
richte zorg en de stijgende complexiteit van de 
zorgvraag.

SOCAV
Methodiek gericht op het behoud van eigen 
regie bij cliënten met dementie. Op 9 november 
2017 is twee jaar onderzoek afgesloten met 
positief resultaat.

Topcare aspirant lid
Continu verbeteren, focus op kwaliteit van leven 
en de verbinding met de wetenschap staan hoog 
in het vaandel van Topcare. Avoord wil de eerste 
deelnemer voor de doelgroep mensen met dementie 
worden en is met locatie Rijserf sinds november 
2017 aspirant lid van Topcare. 
Meer informatie: www.topcare.nl

Aanmeldportaal
Stichting Elisabeth, Surplus Zorg, De Riethorst 
Stromenland, Thebe, Volckaert en Avoord hebben 
met het aanmeldportaal de krachten gebundeld 
in het belang van de spoedzorg aan 
kwetsbare ouderen.

Overname praktijk fysiotherapie
Froeling & Partners
Door de overname komt Avoord eerder in beeld 
bij toekomstige cliënten zodat er vanuit multi 
disciplinair perspectief meer voor hen betekent 
kan worden en zodanig een grotere bijdrage 
wordt geleverd aan een beter langer thuis.

Welzijn
- Avoord participeert binnen het welzijnsdomein
onder meer in de Meedenkvoorziening,
dementtalent en preventieve huisbezoeken
door vrijwilligers.
- Ontmoeting in het grand café 't warm hart.

Samenwerking met Het Huisartsen Team
Rondom het programma kwetsbare ouderen 

werkt het behandelteam van Avoord intensief 
samen met huisartsen gericht op diagnostiek, 

behandeling en zorg.

Samenwerking met Congregatie
Avoord is trots op de intensieve samenwerking 

tussen Congregatie Zusters 
Franciscanessen van Etten en Avoord.

De MARQ
Stichting Elisabeth, Surplus en Avoord hebben 
in oktober 2017 samen De MARQ opgericht.
De Marq biedt geriatrische revalidatie op de 

verschillende plaatsen in de regio. 

Avoord wil continu verbeteren. In 2017 
lag de focus op persoonsgerichte zorg. 

Scholingstraject 'Wat vindt u belangrijk?'

Transparantere werkwijze medicatie

Lancering Het suc6 van Avoord middels 
de kernwaarden: Zelfregie, Respect 
en Samen Leven

Beter ingericht zorgleefplan

Avoord werkt met het Carenportaal 
waardoor het Zorgleefplan transparant is 
gemaakt voor cliënten, hun naasten en 
zorgprofessionals. Allen hebben toegang 
tot het zorgdossier.

Symposium georganiseerd voor hospicezorg

Symposium georganiseerd voor SOCAV 

Cliënttevredenheid wordt gemeten met de ParelPoets-
methode. Teams ontdekken waar zij goed in zijn (de parel) 
en gaan dit nog verder verbeteren (oppoetsen). 
Immers, datgene waar aandacht aan gegeven wordt gaat 
groeien. Kwaliteit en verbeteren is zo een continu en vast 
onderdeel binnen de teams.  

Kennisontwikkeling en verspreiding

-Programma thuis in het verpleeghuis,VWS,april 2018-

Uitdaging arbeidsmarkt

Werkgebied
en locaties

Jaarbeeld 2017

Medewerkers 
en leerlingen

Huisvesting

Centrale Cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad en Avoord 
werken als partners samen aan de 
kwaliteit van zorg voor de cliënten. De 
CR adviseert Avoord gevraagd en onge-
vraagd en is zeer betrokken bij Avoord 
en de cliënten. 

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van Avoord 
vertegenwoordigt de belangen van de
medewerkers. In 2017 heeft de 
Ondernemingsraad verschillende   
advies- en instemmingsvragen
behandeld. Daarnaast bespreekt de OR 
de signalen die zij opvangen met de 
Raad van Bestuur van Avoord. 

Avoord AanHuis

Vrijwilligers

Scholing 'Wat vindt u belangrijk?': 
methodisch werken en als één team bouwen 
aan zorg in de wijk.  

Verdeling medewerkers 

POPUP Theater
Om de kernwaarden onderdeel uit te laten 
maken van het dagelijks werk van alle 
medewerkers is in 2017 gestart met het POPUP  
Theater: een indrukwekkende ervaring waar alle 
teams op een andere manier aan het denken 
worden gezet over persoonsgerichte zorg.

“Ik onderging het POPUP Theater 
met een lach en een traan maar 

het is echt een bewustwording voor ons 
als medewerkers die zorg verlenen aan de 

zorgbehoeftige ouderen onder ons. 
Met als belangrijkste boodschap: 

zelfreflectie.”
-Een medewerker van Avoord-

Projecten

“Zelfs met mensen die al verder 
in het proces van dementie 

zitten lukt het om 
weer contact te krijgen. 
Dat is echt bijzonder.”

-Een medewerker van Avoord-

Samenwerken

www.avoord.nl

Continu verbeteren wordt bij Avoord ondersteund 
door een HKZ ISO; 9001 certificering. 

Kwaliteit

Meer informatie over de activiteiten van de 
CCR en OR? Zie jaarverslag CCR 2017 en 
jaarverslag OR 2017.
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Medezeggenschap

Aantal cliënten

Langdurige zorg (Wlz)  688
Eerste Lijns Verblijf (ELV)  149
Wijkverpleging  1010
Dagopvang (Wmo)  124

Gedurende 2017 heeft Avoord zorg 
verleend aan deze cliënten

○ Directie, management 3,3%
○ Stafdiensten 16,3%
○ Zorg & ondersteuning 80,4%

In 2017 is veel aandacht besteed aan het opleiden
van (toekomstige) medewerkers in de zorg.
Bij Avoord is altijd ruimte voor leren en ontwikkelen.

In 2017 is Avoord een weg ingeslagen naar 
duurzame locaties, daarom is een energie audit 
uitgevoerd.

Avoord heeft diverse verbouw- en nieuwbouw 
activiteiten uitgevoerd. Zo zijn de woongroepen op 
Het Anbarg gerenoveerd en is Franciscushof uitgebreid 
met 6 studio's.

“Nu sluit de inrichting 
van de etage nog beter aan

 bij mijn woonwensen”
-Een cliënt van Avoord-

Advies uitgebracht Uitkomst

Werkwijze benoeming lid Raad van Toezicht

Overname fysiotherapiepraktijk 
Froeling & Partners

Uitbreiding Tijdelijk Verblijf en 
uniformering etages locatie Het Anbarg

Inrichting coöperatie GRZ

Aanstelling nieuwe leden

Besluiten Centrale Cliëntenraad

Verzuimbeleid

Werken met zelfstandige teams

Invoering van team-ontwikkelgesprekken

Instemming verleend

Vastgoed en Facilities

Herinrichting ICT

Aanstelling nieuw lid Raad van Toezicht 

Intentieovereenkomst aanmeldportaal 

 

Gevraagd advies

Aanstelling nieuwe leden  

 

“De activiteiten houden mij bezig. 
Ik heb altijd wel wat te doen. 
Mijn vrijwilligster zou van mij wel 
een 100 kunnen krijgen. Ze doet alles 
voor me. Het eten is goed en de 
bediening is vriendelijk” 

-Een cliënt van Avoord-

“De instelling van de verzorgenden: 
Ze zijn vrolijk, ze blijven vriendelijk, 
optimistisch en zijn heel gemotiveerd”

-Een cliënt van Avoord-

“Ik ben er erg positief over, ik 
geniet van alles, ik heb veel steun 
van jullie en ik ben blij wanneer 
jullie binnen komen.”

-Een cliënt van Avoord-

Avoord is trots op al haar 700 vrijwilligers die zich 
elke dag met veel betrokkenheid inzetten voor het 
welzijn van de cliënten. 

In 2017 heeft Avoord een recruiter aan 
gesteld. Zij zet zich volledig in op het 
vinden, binden en boeien van nieuwe 
zorgmedewerkers. Dit heeft geleid tot 
instroom van extra medewerkers. 

�

“Een voorbeeld van hoe zorginstellingen en wetenschap 
gezamenlijk tot betere zorg komen is Avoord. Samen met Radboud 
UMC, VU en Universiteit Tilburg heeft Avoord een nieuwe manier 

ontwikkeld om de eigen regie bij mensen met geheugenproblemen te 
vergroten en hen te helpen bij het behouden van vaardigheden. 

Zorgverleners worden getraind in het observeren van bewoners en 
leren daarop in te spelen, bijvoorbeeld door zaken uit het verleden 

van mensen in herinnering te roepen.” 

https://www.avoord.nl/files/Over_ons/Medezeggenschap_2017_CCR.pdf
https://www.avoord.nl/files/Over_ons/Medezeggenschap_2017_OR.pdf



