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Voorwoord bestuurder 
 
Inzicht geven in de kwaliteit van onze zorg en de ontwikkeling daarin; dat is het doel van dit 
kwaliteitsverslag. Maar hoe geef je inzicht in die kwaliteit als het gaat over een jaar dat zo 
in het teken stond van corona? Een jaar van crisis, waarin teruggevallen moest én kon worden 
op het vakmanschap van onze mensen en de systemen op de achtergrond kwamen, waarin 
infectiepreventie en hygiënemaatregelen hoger dan ooit tevoren op de agenda stonden. Een 
jaar ook waarin in de verpleeghuizen zaken niet meer mochten die als geen ander over 
kwaliteit gaan: wezenlijk contact, elkaar aanraken, samen zijn … kortom, leven aan de 
dagen toevoegen. Een jaar waarin we nog meer dan anders afscheid hebben moeten nemen 
van cliënten die kwamen te overlijden door corona. En ook een jaar waarin meer dan ooit 
onze medewerkers het verschil konden maken. Moesten maken. En dat ook deden.  
 
Met veel inzet, creativiteit, betrokkenheid, risico’s voor henzelf en hun geliefden stonden 
onze professionals er. Met veel passie en liefde voor diegenen die aan hun zorgen zijn 
toevertrouwd. Dat is pas kwaliteit van zorg. Niet goed te meten, moeilijker te duiden. Maar 
wel de kern van waar het in de ouderenzorg om gaat: liefdevolle, veilige zorg die draait om 
welzijn en het leven nog de moeite waard maken, ook in moeilijke omstandigheden. Daarbij 
werden we - helemaal tot in de zomer - enorm geholpen door allerhande acties en gebaren 
vanuit de omgeving. Particulieren, verenigingen, ondernemers: nooit eerder konden we 
rekenen op zoveel belangstelling, warmte en steun! Tegelijk moesten we veel zaken missen, 
en onze cliënten nog meer. Mantelzorg, vrijwilligers … ook voor hen was 2020 een moeilijk 
jaar. En ook al hebben we enorm gezocht naar allerhande zaken die wel konden, we 
realiseren ons dat het voor hen niet genoeg was.  
 
We hebben gereflecteerd op wat de coronacrisis deed en vroeg, maar ook betekent. De kunst 
zal zijn om dat wat het bracht vast te houden. Zaken als de samenwerking in de regio en 
met de medezeggenschap, het belang van mantelzorgers, naasten en vrijwilligers, en de 
noodzaak om ook andere vrijwilligers aan ons te binden. De toegevoegde waarde van 
medezeggenschap dichtbij door professionals. Het belang van snelle, eenduidige en 
handzame communicatie, maar ook reflectie en zorg voor elkaar. De onderkenning dat het 
belang van veiligheid groot is, en we daar – zeker ook naar onszelf – kritisch op moeten 
blijven. De conclusie is dat we bij Avoord sterk zijn in doen en improviseren, beter dan in 
structureren en borgen, terwijl dat voor de zorg wel belangrijk is. De conclusie is dat het 
aankomt op het vakmanschap van onze mensen en hun compassie voor onze bewoners als 
veel zaken wegvallen, en dat dit kan!  
 
Ik ben enorm trots op alle medewerkers van Avoord en hoe zij in 2020 hebben gewerkt aan 
goede, warme zorg. Dit jaarverslag laat zien dat we nog zaken te verbeteren hebben. Maar 
er valt ook veel te koesteren: warmte, betrokkenheid, gemeenschappelijkheid. Oog voor de 
bewoner en wat hij of zij van waarde vindt. Ik wil dit voorwoord van het kwaliteitsverslag 
over 2020 dan ook afsluiten met een welgemeend en zeer verdiend dank je wel aan alle 
Avoord-collega’s. Jullie passie, betrokkenheid en wens om het beste te doen waren en zijn 
geweldig. Jullie verdienen alle respect en waardering. 
 
Saskia van Opijnen 
Bestuurder  
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Inleiding 
 

Wie zijn we?  
 

Avoord biedt ouderenzorg aan 1.100 cliënten in de gemeenten Etten-Leur, Zundert en 
omstreken. We zijn gespecialiseerd in zorg en ondersteuning aan en voor ouderen: bij hen 
thuis, op onze locaties, op de afdeling tijdelijk verblijf en in ons high care hospice 
Marianahof. In bijlage 1 staat meer informatie over de diverse locaties. Aan onze cliënten 
bieden wij integrale zorg, waarbij onze expertise ligt dementie- en palliatieve zorg.  
 
 

Visie, missie en kernwaarden 
 

Wat vindt ú belangrijk? Daar draait het om bij Avoord. 

Samen werken wij elke dag aan maximaal behoud van 

zelfrespect bij onze cliënten. Dit doen we door te 

handelen naar onze drie kernwaarden: zelfregie, respect 

en samen leven.  

• Zelfregie draait erom te kunnen zijn wie u bent. We respecteren en stimuleren zelfregie, 

ook als dit moeilijk is. Wij ondersteunen bij het maken van keuzes en zoeken samen naar 

een oplossing. We denken hierbij in mogelijkheden en kijken naar wat wél kan.  

• Respect voor elkaar is belangrijk. Goed communiceren is essentieel. Luisteren, begrip 

voor elkaar en bouwen aan wederzijds vertrouwen zijn daarom voor ons vanzelfsprekend.  

• Samen leven is de basis voor onze zorg. Cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en medewerker 

geven samen invulling aan de zorg. Daarom ondersteunen en betrekken we actief de 

mantelzorger bij de zorg voor hun naaste. We bouwen een goed contact op en bereiden 

voor op wat komen gaat.  

 

Wij hebben onze kernwaarden vertaald naar gedragsregels (Het suc6 van Avoord), waar 

medewerkers in de dagelijkse praktijk mee werken. Deze gedragsregels staan op de volgende 

pagina. 
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Doel kwaliteitsjaarverslag 
 
In dit kwaliteitsjaarverslag laten we zien wie we zijn en wat we belangrijk vinden. We geven 
een beeld van de wijze waarop wij kwaliteit van zorg bieden in de Verpleeg- en Verzorgings-
tehuizen en Thuiszorg (VVT), waar we succesvol zijn en ook waar onze uitdagingen afgelopen 
jaar hebben gelegen. Met dit verslag voldoen wij aan de wettelijke verplichting om 
verantwoording af te leggen op de thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 
 

De coronacrisis was voor ons de allergrootste uitdaging in 2020. We hebben alles op alles 
gezet om deze crisis het hoofd te bieden en snel in te spelen op wat zich in rap tempo achter 
elkaar aandiende. Veel energie, tijd en aandacht zijn gegaan naar de crisis en het managen 
ervan. Toch zijn ook vele voornemens en speerpunten in 2020 opgepakt. Afgerond zijn ze 
nog niet. Mede daarom is dit verslag niet wezenlijk anders dan het jaar daarvoor.  
 
In hoofdstuk 3 geven we aan welke impact corona heeft gehad en hoe we daarop terugkijken. 
Wat we ervan hebben geleerd en waar we trots op zijn. In hoofdstuk 4 tonen we uitkomsten 
van objectieve klantonderzoeken en de landelijke indicator Zorgkaart Nederland. Hoe 
tevreden zijn onze cliënten? Wat doen we heel goed en waarin te verbeteren? Wat betreft 
veiligheid zetten we in hoofdstuk 5 uiteen wat de uitkomsten van indicatoren basisveiligheid 
& kwaliteit zijn, hoe we dat interpreteren, welke keuzes we hierin hebben gemaakt en waar 
prioriteiten liggen.  
 
In dit verslag zijn verspreid over de hoofdstukken voorbeelden opgenomen van verbeteringen 
die zijn opgepakt, ook binnen specifieke locaties. Tot slot sluiten we het verslag af met een 
vooruitblik en feedback van ons lerend netwerk. Bijlage 1 omvat de locaties van Avoord en 
bijlage 2 de Personeelssamenstelling, evenals een landelijke indicator.  

 

Wat hebben we gedaan in 2020?  
 

In het kwaliteitsplan van 2019 is uiteengezet wat onze speerpunten zijn voor 2020: welke 
voornemens we hebben om de kwaliteit van zorg te verbeteren en waar we de kwaliteits-
gelden voor in willen zetten. Dit kwaliteitsverslag laat zien welke speerpunten en ambities 
zijn gerealiseerd en welke niet, welke ontwikkelingen in gang zijn gezet, waar de gelden 
aan zijn besteed, wat de effecten zijn, en waar onze leerpunten en uitdagingen liggen. Bij 
de indeling van dit verslag zijn onze speerpunten van 2020 leidend.  
 
Besteding kwaliteitsgelden 
 

85% van het kwaliteitsbudget is besteed aan de aanname van extra zorgpersoneel (zie 
hoofdstuk 1). We stelden in 2019 de volgende prioriteiten op het gebied van werving: 

• Gastvrouwen t.b.v. individuele aandacht en welzijn 

• HBO Verpleegkunde (HBO-V) t.b.v. methodisch werken 

• Medewerkers dagbesteding t.b.v. eigen regie cliënt: doen wat hij/zij wil 

• Verpleegkundig Specialisten t.b.v. multidisciplinaire samenwerking. 
 
15% van het kwaliteitsbudget is besteed aan (zie hoofdstuk 2): 

• Aanname van planners in het kader van centraal roosteren  

• Scholingsbeleid t.b.v. verhogen/onderhouden van kennis & vaardigheden 

• Assessoren voor het toetsen van voorbehouden handelingen door verpleegkundigen/ 
verzorgenden 

• Scholing persoonsgerichte zorg voor gastvrouwen en -heren 

• ICT-applicaties op werkplekken t.b.v. efficiënt en flexibel werken. 
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Hoofdstuk 1 - Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
 
De impact van corona was het afgelopen jaar heel groot en dat heeft ook zijn weerslag gehad 
op het kunnen bieden van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Denk aan de landelijke 
maatregelen waarbij bezoek van familie en naasten niet mogelijk was of waarbij de 
dagbesteding was stil gelegd. Zorgteams hebben zich extra ingespannen om de 
consequenties zoveel mogelijk te verzachten door bijvoorbeeld contacten met familie en 
cliënt op een andere manier te laten plaatsvinden, maar ook de zorgleefplanbesprekingen 
en de activiteiten vanuit dagbesteding. In hoofdstuk 3 lichten we dit nader toe. 
   

Om goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning te kunnen bieden, zijn in 2020 extra 

zorgmedewerkers aangenomen. Hieronder is beknopt uiteengezet waaraan 85% van de 

kwaliteitsgelden zijn besteed. 

 

Gastvrouw/gastheer  
 

In de functie van gastvrouwen/gastheren is 11 fte extra aangesteld voor het bevorderen van 
de huiselijke, gemoedelijke sfeer en het geven van individuele aandacht aan cliënten. De 
gastvrouw/gastheer is met name in de huiskamer aanwezig voor de cliënt en zijn familie. 
Bovendien is er extra aandacht voor lekker eten en drinken. Zorgmedewerkers kunnen zich 
daardoor volledig richten op de zorg- en dienstverlening aan cliënten.   

 

HBO-V 
 

In het voorjaar van 2020 zijn er 2 fte extra HBO-V aangenomen, waardoor we nu op volle 
formatie zijn. HBO–V’ers hebben een belangrijke rol in het optimaliseren van de kwaliteit 
van zorg, door het ondersteunen en borgen van methodisch werken. Dit is belangrijk gezien 
de toenemende complexiteit van zorg. Alle teams zijn uitgerust met de juiste disciplines om 
gezamenlijk de zorg aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van bewoners.  
 
Door corona hebben de HBO-V’ers hun belangrijke rol in kwaliteit van zorg laten zien, zij 
het deels anders dan voorzien. Denk aan het ondersteunen en coachen van teams bij cohort-
verpleging, meewerken in de zorg, testen van medewerkers en cliënten in de speciaal 
ingerichte ‘teststraat van Avoord’, en het voorbereiden en uitvoeren van vaccinaties. 
 

Medewerkers dagbesteding  
 

Er zijn 2 fte extra medewerkers dagbesteding aangesteld in 2020 om de daginvulling passender 
te maken voor de cliënt. Al in 2019 is de intramurale dagbesteding verder ontwikkeld en 
anders georganiseerd. Medewerkers dagbesteding zijn onderdeel geworden van de zorg-
teams of werken er nauw mee samen. Er is meer ruimte gekomen voor diverse activiteiten, 
die toegespitst zijn op de wensen en behoeften van de cliënt en diens achtergrond.  
 

Verpleegkundig Specialisten  
 

In 2020 zijn er meerdere Verpleegkundig Specialisten (VS) aangenomen en daarmee zijn wij 

nu op volle kracht. Er is in Nederland een tekort aan Specialisten Oudergeneeskunde en de 

verwachting is dat dit in de toekomst verder oploopt. De komst van de VS-en heeft de 

medische dienst versterkt en levert een bijdrage aan het methodisch en multidisciplinair 

werken. Om het multidisciplinair werken efficiënter en meer gestructureerd te laten 

verlopen is eind 2019 een werkgroep ingesteld. In 2020 zou de eerste pilot van start gaan op 

twee locaties; door corona is dit verplaatst naar medio 2021. 
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Bij corona-uitbraken spelen de VS-en een belangrijke rol in het goed opstarten en begeleiden 
van de cohort- en quarantainegroepen, en de inzet van alle middelen en maatregelen die 
daarmee gepaard gaan. De pandemie heeft, met alles wat deze van ons vraagt, zonder 
twijfel bijgedragen aan een snelle en goede positionering van VS-en. 
 

Leerpunten  
 

Bij de toenemende complexiteit van de ouderenzorg en de ‘schaarste’ aan Specialisten 

Oudergeneeskunde past het aannemen van functionarissen zoals VS, HBO-V en MBO-V. Voor 

het geven van individuele aandacht aan de cliënten zijn medewerkers dagbesteding en 

gastvrouwen/gastheren een grote toegevoegde waarde. 

 

Tegelijkertijd is het met het toevoegen van zoveel nieuwe functies een uitdaging om alles 

onderling goed af te stemmen in het zorgteam: Wat is goede en persoonsgerichte zorg? Wie 

doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor? Welke verwachtingen hebben we van elkaar? 

Dat vraagt om een pas op de plaats, om onderlinge afstemming en het opnieuw goed 

inregelen met elkaar. Avoord gaat extra tijd en ruimte maken om goed te bedenken wat van 

iedereen wordt verwacht, wie welke functie in kernprocessen vervult en hoe het geheel aan 

professionals integraal kan samenwerken. Ook de goede positionering van onze verpleeg-

kundig specialisten vraagt nadere aandacht.  

 
 

Voorbeelden van mooie initiatieven 

’t Warm contact brengt familie en bewoners Avoord bij 
elkaar 

Na weken zonder bezoek is het voor de bewoners van Avoord vanaf vrijdag 1 mei 
2020 mogelijk om hun naasten weer te ontmoeten. Niet digitaal maar in het echt, 
in de tent ’t warm contact.  

 

“Het is moeilijk voor onze bewoners en hun 
naasten,” vertelt Carla Brander, 
waarnemend bestuurder bij Avoord. 
“Iedereen kent de risico’s van het virus, 
maar tegelijkertijd wordt het gemis van de 
naasten steeds groter. Bij Avoord zagen we 
dit en hebben we de koppen bij elkaar 
gestoken: wat kunnen we doen om contact 
mogelijk te maken en toch geen risico’s te 
nemen? Zo is het idee van de tent 
ontstaan.” 

 

De tent ’t warm contact staat tegen het gebouw aan. Bezoekers nemen plaats in 
de tent en kunnen via het gesloten raam hun naasten eindelijk weer in het echt 
ontmoeten. ’t warm contact heeft een huiselijke sfeer en is tevens voorzien van 
de nodige veiligheidsmaatregelen om besmetting met het coronavirus te 
voorkomen. 
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Koppelbedden voor Avoord 
 

Avoord krijgt 6 koppelbedden dankzij Roparunteam Swietelsky Go4Life. Dit team 
heeft daar vorig jaar met hun deelname aan de Roparun aandacht voor gevraagd.  

Een koppelbed is een logeerbed dat van een 
eenpersoons hoog-laag zorgbed in een 
handomdraai een volwaardig tweepersoons-
bed maakt. Op deze manier is het mogelijk om 
als naaste nog fysiek dicht bij een cliënt te 
zijn, ook wanneer diegene in een zorg-
omgeving moet verblijven. Zo kunnen zij net 
als thuis een hand vasthouden, tegen elkaar 
aankruipen of samen naar muziek luisteren. 

Stichting Roparun verspreidt 500 koppelbedden in Nederland. Avoord krijgt in totaal 
6 koppelbedden, waarvoor we Roparun erg dankbaar zijn!  

 

 

 
De Nachtwacht komt naar Avoord 
 

In de zomer van 2020 heeft het Rijksmuseum, in samenwerking met Founder 
Philips, een levensgrote Nachtwacht naar Avoord gebracht. Het idee was om de 
kunst naar de ouderen te brengen, aangezien uitjes naar culturele instellingen 
niet mogelijk zijn. Het is een geweldige kans voor onze bewoners, bewoners in 
de wijk, vrijwilligers, medewerkers en andere kunstliefhebbers om dit 
meesterwerk ‘in levenden lijve’ te bewonderen. 

Naast de Nachtwacht zijn er levensgrote replica’s van 
enkele andere Rembrandt-topstukken te bewonderen, 
mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van Avoord. 
Ook is er een expositie van schilderijen die gemaakt zijn 
door deelnemers van de dagbesteding en het Buitenhuis 
van Avoord. Uiteraard zijn zij hierbij geïnspireerd door 
Rembrandt. Als kers op de taart geeft een kunstexpert 
deze ‘Week van de Nachtwacht’ enkele presentaties over 
de Nachtwacht voor onze bewoners en naasten. Een week 
waar nog lang over gepraat wordt!                                                                                                  
 

 

Avoord & Buurtsportcoach organiseren 4e rollatorloop 

Ieder jaar vindt in september de rollatorloop plaats op alle 

locaties. Door corona in 2020 in aangepaste vorm: heerlijk 

bewegen in de buitenlucht op het terrein van Avoord, en 

met elkaar.  

Reportage van Omroep Brabant 

 

http://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3254172/geen-rondje-om-de-kerk-maar-om-het-bejaardenhuis-bij-rollatorloop-in-zundert
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Hoofdstuk 2 - Medewerkers & ondersteuning ICT 
 
Corona heeft een enorme impact. Het is bewonderenswaardig hoe de medewerkers zich 
staande houden, enorm flexibel zijn en zich volledig inzetten om er het beste van te maken. 
Belangrijke vraagstukken hierbij zijn: Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers het 
volhouden? Hoe steunen we hen? Hoe gaan we om met een hoog ziekteverzuim? In hoofdstuk 
3 gaan we hier verder op in. Ondanks de coronapandemie hebben de beoogde bestedingen 
van de 15% van de kwaliteitsgelden doorgang gevonden: 

• Aanname van planners in het kader van centraal roosteren  

• Scholingsbeleid t.b.v. verhogen/onderhouden van kennis & vaardigheden 

• Assessoren voor het toetsen van voorbehouden handelingen door verpleegkundigen/ 
verzorgenden 

• Scholing persoonsgerichte zorg voor gastvrouwen en -heren 

• ICT-applicaties op werkplekken t.b.v. efficiënt en flexibel werken. 
 

Centraal roosteren  
 

In 2020 is het centraal roosteren van medewerkers volledig op de rit gezet. Alle vacatures 
van professionele planners zijn vervuld. Hun opgave: het gezond én efficiënt inzetten van 
medewerkers, gebaseerd op de zorgbehoefte van cliënten. Inmiddels worden planners ook 
ingezet op andere fronten zoals voor artsen en voor de horeca. In coronatijd ondersteunen 
de planners de teams met het maken van een coronarooster, het vinden van extra personeel 
en het registreren van gemaakte e-learning uren. 
 
Binnen de flexpool zijn 2 fte planners aan de slag om een juiste koppeling te maken tussen 
openstaande diensten en de benodigde deskundigheid. Een tool is hiertoe ontwikkeld waarbij 
de planner met een berekening efficiënt flexpool-medewerkers kan inzetten binnen Avoord.   
 

Scholingsbeleid  
 

Avoord wil een klimaat scheppen waar blijvend wordt geleerd door iedereen, en waar leren 
continu en op elk moment kan plaatsvinden. Een open leerklimaat draagt daaraan bij, zodat 
medewerkers en teams zich vrij en uitgenodigd voelen om kennis te delen en elkaar van 
feedback te voorzien in een multidisciplinaire setting. 
 
In 2020 is een nieuw LeerManagementSysteem (LMS) geïmplementeerd dat bijdraagt aan het 
onderhouden en verhogen van de kennis van onze medewerkers: GroeiVoord. Het nieuwe 
LMS maakt het makkelijker voor medewerkers om zelf de regie te nemen in hun leerproces. 
Daarnaast zijn er diverse vrijwillige workshops beschikbaar, hetgeen bijdraagt aan de 
kennisverdieping en -verbreding.  
 

Assessoren 
 

Sinds de pilot in 2019 zijn er 3 assessoren aangenomen om de bevoegdheid en bekwaamheid 
van voorbehouden en risicovolle handelingen op een uniforme, objectieve manier te toetsen. 
De vaardigheden worden op de werkplek getoetst, zodat de assessoren ter plekke 
medewerkers kunnen coachen en begeleiden. Tijdens de twee coronagolven heeft dit 
stilgelegen omwille van de veiligheid van cliënten en zijn alleen de noodzakelijke 
assessments uitgevoerd.  
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Scholing persoonsgerichte zorg voor gastvrouw/gastheer  
 

Er is een scholing persoonsgerichte zorg voor gastvrouwen en -heren ontwikkeld: Wat is 
persoonsgerichte zorg? Wat is daarin jouw rol? Hoe doe je dat? Door de coronapandemie is 
het geven van deze collectieve scholing uitgesteld en is er meer aandacht geweest voor leren 
op en in het werk. De destijds geplande scholing zal in het voorjaar van 2021 beschikbaar 
zijn, en is gebaseerd op de scholing die al voor vakantiekrachten en vrijwilligers bestaat.  
 

ICT-applicaties op werkplekken   
 

Binnen Avoord is verder invulling gegeven aan de inzet van ICT-middelen voor zorg-
medewerkers om zo het flexibel werken in de zorg te ondersteunen. Inmiddels zijn de 
meeste applicaties toegankelijk via IntrAvoord middels eenmalig inloggen. Ook zijn er volop 
voorbereidingen getroffen om mobiele werkplekken mogelijk te maken (en niet meer via 
Citrix), zowel op kantoor als in de zorg. Dat betekent dat er ook in de zorg meer laptops en 
mobiele devices zullen komen waarmee op verschillende plekken kan worden gewerkt. 
Hiermee wordt de bereikbaarheid en flexibiliteit van en voor medewerkers een stuk groter. 
Vanaf de tweede helft van 2021 willen we de nieuwe werkplek op de locaties uitrollen.   
 

Leerpunten 
 

Het aannemen van professionele planners heeft veel betekend voor het beter en efficiënter 
laten verlopen van roostering. Ook de assessoren leveren een grote bijdrage aan de 
professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden in de uitvoer en kennis rondom 
voorbehouden handelingen.  
 
Scholing van vrijwilligers, vakantiekrachten en zeker ook de nieuwe functies gastvrouw/-heer 
blijkt onmisbaar. Denk aan hygiëne & infectiepreventie, voedselveiligheid en onbegrepen 
gedrag bij ouderen. Hierin zijn belangrijke stappen gezet, waar we op doorpakken. Met name 
de invulling van persoonsgerichte zorg krijgt aandacht: wat houdt dat in en hoe doe je dat? 
 
Het daadwerkelijk uitrollen van de nieuwe werkplek is, na alle stappen die in 2020 zijn 
gezet, een belangrijke verbetering die we in 2021 willen realiseren. Aandacht voor het 
daadwerkelijk gebruiken van de digitale middelen is daarbij van belang, want niet iedere 
medewerker doet dat even gemakkelijk. 

 

Voorbeeld succesvol scholingstraject 

 

Eerste geslaagden verkorte opleiding verzorgende IG 

Het is feest voor de eerste groep leerlingen van de verkorte interne opleiding 
verzorgende IG van Avoord! Zij rondden dit intensieve leer-werktraject succesvol af 
en hebben hun diploma in ontvangst mogen nemen. 

In september 2018 startte de eerste groep deze verkorte interne opleiding tot 
verzorgende IG; de meeste leerlingen zonder zorgachtergrond, maar wel met een 
grote behoefte om in de zorg te werken. “Ik heb eigenlijk vanaf de middelbare school 
al de wens gehad om in de zorg te gaan werken. En nu had ik zoiets van: ik kan meer, 
ik wil meer en ik wil me inzetten voor de ouderen in onze samenleving, dus dit traject 
was voor mij een uitkomst!” aldus één van de leerlingen. 
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Hoofdstuk 3 - Corona 
 
Niemand zag het aankomen. Vanuit het niets was daar ineens de coronapandemie. Corona 
zette de wereld op zijn kop en veranderde de context van onze zorg- en dienstverlening 
compleet. Hoe is dat gelopen bij Avoord? Hoe is dat geweest voor betrokkenen? En hoe kun 
je de kwaliteit dan nog waarborgen? Daar blikken we op terug. Met punten waar we trots op 
zijn en zaken waar we van hebben geleerd om mee te nemen in de toekomst.  
 

Terugblik 
 

In het begin van de crisis was er nog weinig bekend over corona (COVID-19) en wat er stond 
te gebeuren. Dit bracht zorgen, angst en onzekerheid met zich mee. Direct is het Crisis-
ManagementTeam (CMT) opgericht om in te spelen op wat zich aandiende. Het vertalen van 
landelijke richtlijnen, het voorkomen van coronabesmettingen bij cliënten en medewerkers, 
het zo goed mogelijk behandelen van de ziekte en het borgen van voldoende hulpmiddelen: 
daar lag de focus op.  
 
Het CMT moest verschillende scenario’s uitdenken om in te spelen op de veranderende 
landelijke maatregelen en op de organisatie bij een nieuwe uitbraak. De communicatie naar 
medewerkers, vrijwilligers, familie en de buitenwereld vroeg veel inspanning, evenals het 
vergaren en verspreiden van kennis over corona.  
 
Tijdens de eerste golf werd het beschermen van medewerkers bemoeilijkt door wereldwijde 
schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook testen waren beperkt beschikbaar 
en werden alleen gebruikt in specifieke situaties. Tijdens de tweede golf was er meer bekend 
over corona en de ziekte. Er kwamen versoepelingen en vooral meer ruimte voor maatwerk, 
en daar moest het CMT op in spelen. Werkwijzen en protocollen moesten worden aangepast. 
Een eigen teststraat werd ingericht, en de vaccinatieprogramma’s werden voorbereid en 
uitgevoerd. Dat is een enorme organisatie geweest. Hoe kijken we op dit alles terug? 
 

Trots 
 

We zijn trots op: 

• de enorme inzet van alle medewerkers, de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen. 

Hoe de zorgmedewerkers deze heftige en intensieve zorg kunnen blijven bieden. En 

tot bijzondere oplossingen weten te komen om het voor de bewoners en cliënten zo 

draaglijk mogelijk te maken.  
 

• de persoonsgerichte/maatwerkbenadering: telkens is gekeken of er mogelijkheden 

waren, ook al mocht er van alles niet. Zoals bezoek toestaan voor cliënten waarbij de 

situatie verslechterd was, of cliënten toch zoveel als mogelijk dagbesteding geven, ook 

wanneer de cliënt in isolatie op de eigen kamer moest blijven.  
 

• de saamhorigheid: we doen het samen en we gaan het voor elkaar krijgen! Dat gevoel 

was er vanaf het begin van de crisis en is er nog steeds. Tijdens de eerste golf stond 

alles in het teken van isoleren en zo weinig mogelijk op de afdelingen komen om 

besmettingen te voorkomen. Dit is zwaar geweest voor de zorgteams. Door uitgebreide 

evaluatie is dit in de tweede golf anders aangepakt. Managers tonen meer 

betrokkenheid en gaan naar de teams toe. Dagstarten zijn opgezet waarbij de        

HBO-V’er, VS en manager bij het team aanwezig zijn om snel te kunnen schakelen. 

Nieuwe afspraken en werkwijzen kunnen direct worden afgestemd. Ook bij het 

opstarten van cohortverpleging werkt dit goed. Dit doen we samen! 
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• de corona-informatielijn waar zowel bewoners, cliënten, naasten als medewerkers 

telefonisch terecht kunnen voor vragen, suggesties en opmerkingen. Betrokkenen 

kunnen hun hart luchten of antwoord krijgen op prangende vragen. Ook is de 

informatielijn een belangrijk doorgeefluik voor het CMT. Zaken die opvallen of waar 

veel vragen over komen, leiden tot aanpassing van de communicatie of beleids-

afspraken. 
 

• het vaccineren en testen: Avoord heeft een eigen teststraat opgezet om (grote) 

uitbraken te voorkomen. Er kan snel getest worden en de uitslag is snel beschikbaar, 

waardoor het CMT kan anticiperen en verdere besmettingen worden voorkomen. Het 

vaccineren heeft het CMT voortvarend voorbereid: toestemmingen werden geregeld 

en het vaccineren kon van start. Ook dit vroeg flexibiliteit, doordat niet bekend was 

wanneer vaccins geleverd zouden worden en dit tot op de laatste dag nog kon 

wijzigen. 
 

• de aandacht voor veiligheid van medewerkers en hun welzijn, zoals het beschikbaar 

hebben van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), hoe de voorraad 

op peil te houden en PBM op een duurzame en veilige manier in te zetten. En de 

teststraat van Avoord, om snel de uitslag te weten en uitbraken te voorkomen, en te 

weten of je kunt werken zonder anderen in gevaar te brengen.  

Daarnaast is er steeds aandacht voor het welzijn van de medewerkers door de inzet 
van teamcoaches, psychologen en geestelijk verzorgers. Via een apart 
telefoonnummer kunnen medewerkers in gesprek met één van de genoemde 
ondersteuners, voor steun en een vangnet op het moment dat het voor medewerkers 
te veel wordt. Daar is beperkt gebruik van gemaakt. Daarom zijn, in navolging van 
de dagstart, de teamcoaches en geestelijk verzorgenden naar de teams toe gegaan. 
Door op de afdeling aanwezig te zijn, hun gezicht te laten zien en te vragen hoe het 
gaat, is er actievere ondersteuning. De mate van behoefte verschilt per team. 

 
De extra presentjes die medewerkers krijgen en de blijk van waardering in 
communicatieberichten helpen voor het ‘gezien worden’ en erkenning voor het werk.  
 

• de regionale samenwerking, die al snel startte en veel betekend heeft en nog 
betekent in de regio. Avoord heeft hier actief aan bijgedragen, maar ook van mogen 
profiteren, bijvoorbeeld in de vorm van collegiaal advies en hulp bij beschermings-
middelen.  
 

Leerpunten 
 

Wat had anders gekund en wat kunnen we ervan leren: 

• Het meest ingrijpende was de eerste lockdown, waarbij niemand op bezoek mocht 
en locaties gesloten waren. Face-to-face-contact tussen cliënten en hun naasten 
niet mogelijk was daardoor niet mogelijk; het meest dierbare werd afgenomen. Dit 
heeft veel leed veroorzaakt. Bij cliënten, hun naasten en ook onze medewerkers, die 
voor de opgave stonden het gemis op te vangen waar mogelijk. Het zette ook een 
streep door “samenzorg”, hetgeen Avoord zo belangrijk vindt en wat voor veel 
cliënten en hun naasten een essentieel onderdeel is van hun leven.  

 
Natuurlijk waren de richtlijnen van de overheid helder en waren de onbekendheid 
van het virus en de risico’s te groot om ongehoorzaamheid echt te overwegen. Maar 
het is voor de toekomst interessant om te kijken of tegendraads denken in dergelijke 
crises een plek zou kunnen krijgen voor een scherpere afweging, of zelfs het 
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overwegen van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Ook in de periode na de zomer 
hebben we moeten constateren dat de behoefte aan veiligheid ook bij ons groot is, 
met het risico dat de aandacht voor kwaliteit van leven onder druk komt te staan. 
Hier moeten we steeds weer scherp op te zijn. 

 

• Medewerkers hadden tijdens de eerste golf een gevoel van onzekerheid in 
bescherming en ervaarden een gemis aan contact. Sommigen hebben zorgen gehad 
of er voldoende PBM beschikbaar waren en of zij hier gebruik van zouden kunnen 
maken. Ondanks dat hier veelvuldig over is gecommuniceerd en er gelukkig nooit een 
moment is geweest dat we te weinig PBM op voorraad hadden. Het feit dat hier toch 
onzekerheid over heeft bestaan, nemen we mee om hier in de toekomst waar nodig 
meer helderheid over te geven. 
 
Daarnaast was er bij medewerkers tijdens de eerste golf het gevoel niet voldoende 
in contact te staan met elkaar, met bewoners en cliënten, met mantelzorgers en ook 
met leidinggevenden en Centraal Kantoor. Dit heeft gevolgen gehad voor de mate 
waarin medewerkers wisten bij wie ze terecht konden met vragen. Het is voor 
medewerkers van wezenlijk belang dat hun manager proactief warm, belangstellend 
contact legt en onderhoudt. Dat heeft bij de tweede golf onze aandacht gekregen en 
het contact is toen beter verlopen, onder andere middels de dagstart. 

 

• We hebben continu en blijvende aandacht gehad voor de wijze van communicatie. 
Door de snelle en impactvolle veranderingen moest er veel worden gecommuniceerd. 
Van beleid met betrekking tot het gebruik van PBM, de bezoekregelingen, testen en 
vaccineren tot het omgaan met boodschappen en wasgoed.  

 
Bewoners, cliënten en eerste contactpersonen zijn steeds per brief of e-mail 
geïnformeerd. Medewerkers en vrijwilligers kregen informatie via IntrAvoord, de 
website, social media en het digitale dossier ONS. Het doel was om onze medewerkers 
als eerste te informeren, zodat zij ook de vragen van bewoners, cliënten en naasten 
konden beantwoorden.  
 
Helaas bleek dat het voor medewerkers niet altijd mogelijk was als eerste de kennis 
te vernemen. Medewerkers kwamen er niet aan toe om aan het begin of tijdens de 
dienst nieuws op IntrAvoord te lezen. Daarnaast waren het veel instructies achter 
elkaar. Sinds de tweede golf is hier gericht aandacht voor, zodat medewerkers de 
informatie tijdig, makkelijk vindbaar en overzichtelijk krijgen. Onder andere door de 
dagstart en de directe ondersteuning van de teams door HBO V is dit beter gaan 
lopen. Toch blijft communicatie een continu aandachtspunt wat betreft tijdigheid, 
veelheid, toon en stijl; het blijft zoeken wat passend is.  

 

• De protocollen zijn in het begin van de crisis in snel tempo opgezet en goed 
bijgehouden. Tijdens de tweede golf is dit door uitval van cruciale functionarissen 
tijdelijk stil komen te liggen. Dat is snel gesignaleerd en opgepakt door externe 
ondersteuning, maar toch blijft het een valkuil. We zijn goed in doen, in doorpakken 
en improviseren. Structureren en borgen kost ons meer moeite.  
 

• De klankbordgroep is tijdens de tweede golf opgezet om meningen van verschillende 
gremia over bepaalde dilemma’s mee te nemen in de besluitvorming. Achteraf bezien 
hadden we dit al tijdens de eerste golf moeten inzetten. Het is belangrijk om diverse 
meningen mee te laten tellen.  

 

• Waar tijdens de eerste golf nog werd geklapt voor de zorg en voluit lof werd gegeven, 
is dat grimmig geworden en tijdens de tweede golf soms ook omgeslagen in onbegrip. 
De tegenstellingen in de maatschappij namen toe, en daarmee de verharding. 
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Supportlijn voor medewerkers 

Beste medewerkers, 

Het is een hectische, rare tijd. We kunnen ons voorstellen dat het pittig voor jullie is. 
Wil je je verhaal kwijt, heb je behoefte aan een luisterend oor, zit je iets dwars of 
loop je ergens tegenaan? Dan kun je op onderstaande dagen contact opnemen met 
een van de volgende medewerkers. Zij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 16.30 uur en 
zijn beschikbaar voor jou!  

 

 

 

Maatregelen werden niet door iedereen serieus genomen en/of niet nageleefd. 
Helaas heeft Avoord beveiliging moeten inschakelen om het naleven van maatregelen 
te bevorderen en de triage aan de voordeur te borgen. 

 

• Het thuiswerken is door de meesten als prettig ervaren. Wel was er behoefte aan 
meer duidelijkheid: Wie moet wel of juist niet thuiswerken? Hoe gaan we om met 
het ontbreken van werkoverleggen? We zijn blij dat we de technische middelen in 
huis hebben waardoor thuiswerken mogelijk is. Belangrijk is dat we ervoor zorgen 
dat de thuiswerkende collega’s in contact blijven met elkaar en met het team. 
Thuiswerken mag geen afbreuk doen aan het gevoel van saamhorigheid.   

 
Wat overheerst als we terugkijken op de coronapandemie, en wat dit vroeg en betekende, 
is het vertrouwen dat we moesten maar ook konden stellen in onze medewerkers. Het is een 
belangrijke en waardevolle conclusie, die oproept tot dankbaarheid en waardering. Maar 
ook tot reflectie: hoe geven we dat vertrouwen ook in ‘normale tijden’?  
 
 

Voorbeeld 
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Hoofdstuk 4 - Klanttevredenheid  
 

Ontwikkelingen 
 

Voor cliënttevredenheid wordt vanaf 2021 Zorgkaart Nederland leidend als indicator, met 
als doel dat toekomstige cliënten recensies kunnen lezen om een goede keuze te maken. 
Het jaar 2020 gold als een overbruggingsperiode, waarin we Zorgkaart Nederland actief 
onder de aandacht zouden brengen bij familieleden en cliënten tijdens de zorgleefplan-
besprekingen. Door corona is dat minder goed gelukt dan beoogd.  
 

ZorgkaartNederland  
 

In 2020 heeft Avoord 51 waarderingen ontvangen op ZorgkaartNederland. Het gemiddelde 
cijfer is een 9,0 en 98% beveelt Avoord aan. Een samenvatting van de jaarrapportage en 
enkele positieve recensies staan hieronder weergegeven. 

 

 
 

 
 
 

Naaste van cliënt, De Willaert 
 
“Onze echtgenote en moeder heeft in De 
Willaert gewoond. Alle aandacht gaat 
daar echt uit naar de bewoners en hun 
naasten. De zorgmedewerkers hebben 
humor, en zijn lief en zorgzaam. Door de 
goede communicatie voelden wij ons 
zeer betrokken bij het wel en wee van 
onze echtgenote en moeder. 

Naaste van cliënt, Rijserf 
 
“Ik ben zeer tevreden over 
de bejegening van de 
aanwezige verzorgenden en 
gastvrouwen. Erg lief, vol 
aandacht, betrokken en 
belangstellend.” 

 

Naaste van cliënt, Het Anbarg 
 
“We hebben een positieve ervaring met de woongroep. De verpleging is 
zorgvuldig. Er is veel aandacht voor een prettige leefomgeving. Op de 
woongroep wordt zelf gekookt door een gastvrouw. Mijn moeder had een grote 
kamer. Het personeel doet enorm haar best. Mooie sfeer in het restaurant. 
Zelfs speelgoed voor de kleinkinderen!” 
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Net Promoter Score 
 

Bij de tevredenheidsmetingen vragen wij aan de cliënt of diens vertegenwoordiger in 
hoeverre zij Avoord zouden aanbevelen bij familie en vrienden. Dit kunnen zij aangeven met 
een cijfer van 0 tot 10. In 2020 heeft 77% van de ondervraagden (in totaal 277), Avoord een 
8, een 9 of een 10 gegeven; dit is 8% hoger dan in 2019.  
 
 
Over het algemeen waarderen cliënten Avoord met een hoog cijfer. Uitgaande van de Net 
Promoter Score (NPS) zitten alle locaties in de plus. Dat betekent dat er naar verhouding er 
meer promotors zijn (heel positief, met een 9 of 10) dan detractors (negatief, die een 6 of 
lager geven). Onze NPS-score is +28; dat is ook hoger dan in 2019 (+20). De gemiddelde 
waardering voor de zorg geboden door Avoord is een 8,2.  
 
Onderstaande tabel toont het percentage cliënten dat de zorglocatie aanbeveelt met een 
waarderingscijfer van 8, 9 of 10 in 2020 en bijbehorende NPS-score. 
 

Zorglocatie 
 

2020 NPS-score 

Het Anbarg  
 

72% +26 

De Willaert 
 

86% +15 

Franciscushof 
 

85% +40 

Kloostergaard 
 

77% +30 

Rijserf 
 

64% +32 

Contrefort 
 

79% +38 

 

Uitkomsten cliënttevredenheid (parelpoetsen) 
 

Avoord werkt met de applicatie CareRate om de klanttevredenheid te meten en deze te 
verbeteren. Cliënten kunnen via de applicatie rechtstreeks feedback geven aan de teams. 
Het team ontdekt waar het goed in is (de parel) en gaat dit nog mooier maken (oppoetsen). 
Door deze parelpoets-methodiek worden kwaliteit en verbetering vaste onderdelen binnen 
de teams.  
 
Ieder kwartaal stellen we onze cliënten en -vertegenwoordigers een aantal vragen omtrent 

onze kernwaarden en thema’s van het kwaliteitskader: persoonsgerichte zorg, en wonen en 

welzijn. Zo kunnen we de invoering van het kwaliteitskader monitoren en vanuit cliënt-

perspectief onze kernwaarden toetsen. Om zorgmedewerkers te ontlasten heeft het CMT 

besloten om in kwartaal twee van 2020 geen cliënttevredenheid te meten. In de grafieken 

op de volgende pagina staan dus alleen de uitkomsten over kwartaal één, drie en vier.  
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Overall beoordeelt ruim 90% van de cliënten (of eerste contactpersonen) alle aspecten van 

onze dienstverlening met een voldoende, goed of uitstekend. Het onderdeel respect en 

compassie scoort het meest positief. Het onderdeel zelfregie en zinvolle tijdsbesteding 

scoort het minst positief.  

De top vijf verbetersuggesties gaat over: 

1. Communicatie 
2. Persoonlijke aandacht 
3. Activiteiten 
4. Vast team 
5. Meer (zichtbaar) personeel 
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In de applicatie van CareRate is de gehele PDCA-cyclus inzichtelijk te maken. PDCA staat voor 
Plan, Do, Check, Act; het is een structurele, cyclische aanpak die vaak gebruik wordt in 
verbetertrajecten. 
 
Hieruit blijkt dat in 2020 ongeveer één derde van de verbetersuggesties van cliënten is 
opgepakt door het team, besproken met de cliënt en opgevolgd (PDCA-cirkel rondgemaakt). 
Het is echter mogelijk dat dit aantal hoger ligt omdat teams meer verbetersuggesties hebben 
opgepakt maar niet hebben geregistreerd in CareRate. Het aanmaken en opvolgen van 
verbetersuggesties in het systeem heeft aandacht nodig. Daarnaast is het belangrijk dat de 
uitkomsten van metingen en ingezette verbeteracties een structureel bespreekpunt vormen 
voor de directeur zorg en de manager zorgeenheid, maar ook voor het zorgteam zelf.  

 

Voorbeelden van cliëntbehoeften en opgepakte verbeteracties 
 

Leerpunten 
Avoord scoort beter op de onderdelen ‘respect en compassie’ dan op de onderdelen 
‘zelfregie en zinvolle tijdsbesteding’. De top vijf verbetersuggesties gaat over communicatie, 
persoonlijke aandacht, activiteiten, vast team en meer (zichtbaar) personeel. Het opvolgen 
van deze verbetersuggesties is een prioriteit, want dit is wat onze cliënten en bewoners 
belangrijk vinden. Avoord gaat ook onderzoeken hoe het komt dat verbetersuggesties 
onvoldoende worden opgepakt en hoe teams hierin kunnen worden ondersteund en 
gestimuleerd. 
  
Op Zorgkaart Nederland hebben we een hoge waardering en daar zijn we trots op. De respons 
is echter laag. In 2021 maken we daarom werk van het verkrijgen van een hogere respons.  
 

Naaste van cliënt, De Willaert 
 
Behoefte: “Mijn vader wil graag 
meer naar buiten.” 
 
Verbeteractie: voor de bewoner is 
een vrijwilliger geregeld die 1x per 
week mee gaat fietsen. Daarnaast 
heeft de dochter van de bewoner 
uitleg gekregen over de Duofiets, 
zodat zij ook met hem op pad kan. 

Cliënt, Het Anbarg 
 
Behoefte: “Ik wil graag iedere 
ochtend geïnformeerd worden 
over wat ik die dag kan gaan 
doen.” 
 
Verbeteractie: dit is benoemd 
in het werkoverleg. Voortaan 
wordt dit iedere ochtend met 
de bewoner besproken. 

 

Naaste van cliënt, Franciscushof 
 
Behoefte: “Ik wil graag meer betrokken worden bij de evaluatie van de 
medicatie van mijn partner.” 
 
Verbeteractie: er is een afspraak gepland tussen de cliënt, de partner en de 
behandelend arts. 

https://www.leaninfo.nl/pdca-plan-do-check-act/
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Hoofdstuk 4 - Veiligheid  
 

Indicatoren  
 

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de 
veiligheid van cliënten, de zogenaamde indicatoren. Ons doel was om het leren en 
verbeteren in teams op deze indicatoren een impuls te geven: Wat vertelt deze uitkomst? 
Herkennen we deze uitslag? Zien we een trend? Vinden we het goed genoeg of gaan we actie 
ondernemen? Om de uitkomsten van de indicatoren te kunnen duiden en ervan te kunnen 
leren, zijn deze begin 2021 besproken met de HBO-V, het medisch team en de zorgmanagers. 

 

Verplichte indicatoren  
 

Drie indicatoren basisveiligheid zijn verplicht voor de VVT-sector: ‘Advance Care Planning’, 
‘aandacht voor eten en drinken’ en ‘het bespreken van medicatie-incidenten in het team’. 
Deze worden hieronder toegelicht. Vervolgens komen de zelfgekozen indicatoren aan bod. 

 

Advance Care Planning 
 

Bij Advance Care Planning worden de wensen en behoeften van cliënten en hun naasten rond 
het levenseinde besproken en vastgelegd. Voor kwetsbare ouderen zijn behandelingen 
ingrijpend, met diverse bijwerkingen en mogelijk schadelijke gevolgen van dien. Alle nieuwe 
cliënten bij Avoord hebben uiterlijk 6 weken na opname hierover een gesprek met hun 
behandelend arts. Medische beleidsafspraken, zoals het niet-reanimeren-beleid en 
ziekenhuisopname ja/nee, worden vastgelegd in het elektronisch cliëntdossier.  
 

Indicator – vraagstelling en antwoordmogelijkheden 
Welke beleidsafspraken met de cliënt zijn vastgelegd in het zorgdossier? 

• Wel of niet reanimeren  

• Wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen, zoals 
antibiotica, bloedproducten en preventieve medicatie 

• Wel of geen ziekenhuisopname  

• Anders 
 

Indicator - uitkomst 
Onderstaande tabel toont het aantal cliënten per locatie waarbij ten minste één beleids-
afspraak over behandeling rond het levenseinde in het zorgdossier is vastgelegd. 
 

Zorglocatie 
 

2020 

Het Anbarg  
 

93,8% 

De Willaert 
 

92,3% 

Franciscushof 
 

100% 

Kloostergaard 
 

86,3% 

Rijserf 
 

90,3% 

Contrefort 
 

100% 
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Zoals te zien is in de tabel, zijn op twee locaties bij alle cliënten de medische beleids-
afspraken vastgelegd. Op de locaties waar dit niet 100% is, is er een duidelijke oorzaak. Het 
betreft cliënten die in appartementen wonen zonder behandeling, waarbij de huisarts van 
de betreffende cliënt de afspraken rond het levenseinde vastlegt in het eigen systeem en 
niet in het ECD van Avoord. De verpleegkundigen niveau 4/5 binnen Avoord hebben de 
bevoegdheid gekregen om voor deze cliënten, na overleg met de huisarts, de afspraken rond 
het levenseinde vast te leggen in ons ECD. Dit is in enkele gevallen nog niet gebeurd, omdat 
de verpleegkundige hierin afhankelijk is van de huisarts.  
 

Leerpunten 
 

Het doel van ACP is te stimuleren dat goede, zorgvuldige gesprekken plaatsvinden: Wanneer 

houdt medisch ingrijpen op om zinvol te zijn en is andere zorg passender? Wat is de kwaliteit 
van leven voor de cliënt en welke zorg past hierbij? Hiertoe is een doorlopend gesprek met 
cliënt en familie nodig over de door hen gewenste en medisch gezien mogelijke zorg rond het 
levenseinde. Avoord wil dit een vast onderwerp laten zijn tijdens zorgleefplanbesprekingen, 
zodat het gesprek doorlopend wordt gevoerd en de familie erin wordt meegenomen.  

 

Aandacht voor eten en drinken  
 

Vorig jaar is de nieuwe indicator voor aandacht voor eten en drinken van cliënten ontwikkeld. 
Voor het merendeel van onze cliënten zijn afspraken terug te vinden in het zorgleefplan 
over hun voorkeuren van eten en drinken. Het betreft vaak de gewenste hulp bij eten en 
drinken, de tijd en plaats, en bijvoorbeeld alertheid bij bepaalde ziektebeelden (zoals 
diabetes), attentie bij het bereiden ervan (bijvoorbeeld sondevoeding) of bij bepaalde 
diëten of intoleranties.   

 
Indicator - vraagstelling 
Bij hoeveel cliënten op de locatie zijn voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden 
besproken en vastgelegd in het zorgdossier? 
 
Indicator – uitkomst 
 

Zorglocatie 
 

2020 

Het Anbarg  
 

Wel vastgelegd en besproken 
 

97% 

Niet vastgelegd en besproken 
 

- 

Onbekend of het is vastgelegd en besproken 
 

3% 

De Willaert 
 

Wel vastgelegd en besproken 
 

95% 

Niet vastgelegd en besproken 
 

- 

Onbekend of het is vastgelegd en besproken 
 

5% 
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Zorglocatie 
 

2020 

Franciscushof 
 

Wel vastgelegd en besproken 
 

100% 

Niet vastgelegd en besproken 
 

- 

Onbekend of het is vastgelegd en besproken 
 

- 

Kloostergaard 
 

Wel vastgelegd en besproken 
 

97% 

Niet vastgelegd en besproken 
 

- 

Onbekend of het is vastgelegd en besproken 
 

3% 

Rijserf 
 

Wel vastgelegd en besproken 
 

92% 

Niet vastgelegd en besproken 
 

- 

Onbekend of het is vastgelegd en besproken 
 

8% 

Contrefort 
 

Wel vastgelegd en besproken 
 

100% 

Niet vastgelegd en besproken 
 

- 

Onbekend of het is vastgelegd en besproken 
 

- 

 

Opmerking Avoord: in het ECD kunnen we terugvinden in hoeverre voedselvoorkeuren zijn 
vastgelegd. Van de cliënten waarbij dit niet is gebeurd, is niet bekend in hoeverre de voedsel-
voorkeuren wel zijn besproken in de zorgleefplanbespreking die minimaal eens in de 6 maanden 
plaatsvindt. 

 
Leerpunten 
 

Om de aandacht voor eten en drinken verder te vergroten vanuit een persoonsgerichte visie, 
wordt in 2021 een aparte vraag over voedselvoorkeuren opgenomen in de profiellijst van het 
zorgleefplan. Ook krijgen we regelmatig feedback uit metingen van klanttevredenheid. Op 
basis hiervan is onder andere het aanbod en assortiment in eten en drinken aangepast.  

 

Bespreken van medicatie-incidenten in het team 
 

De indicator betreft de vraag in hoeverre teams ten minste ieder kwartaal informatie over 
incidenten en bijna-incidenten krijgen teruggekoppeld, om daarvan te leren en te 
verbeteren. De meldingen van (bijna-)incidenten (MIC) worden minimaal eens per kwartaal 
besproken in de teamoverleggen met verzorgenden en verpleegkundigen. Daarnaast komt 
de MIC-commissie elk kwartaal bijeen om trends te signaleren, zoals gezondheidsklachten 
van cliënten door incidenten, of de aantallen of oorzaken, en daarover halfjaarlijks een 
rapportage te maken. Aan de MIC-commissie neemt ook een arts deel.  
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Indicator - vraagstelling 
Worden medicatiefouten ten minste eens per kwartaal multidisciplinair besproken met 
medewerkers van de afdeling op basis van meldingen die zijn gedaan?  
 

Indicator - uitkomst 
Op alle locaties wordt dit 100% uitgevoerd. 

 

Leerpunten 
 

Verbeteringen rondom het medicatieproces, zoals de pilot elektronische toedienregistratie, 

hebben geleid tot een daling van het aantal incidenten. Ook incidenten waarbij verkeerde 

medicatie is geleverd of waarvoor geen leveringen zijn gedaan, zijn in overleg met de 

apotheker onderzocht, wat heeft geleid tot een halvering van incidenten. In 2021 moeten 

we hierop doorpakken. Aansluitend is het initiatief genomen tot observerende audits rond 

medicatie op twee locaties, om zicht te krijgen op oorzaken van incidenten rondom het 

delen, aftekenen en doseren. Er waren duidelijke verschillen in oorzaken en risico’s, zoals 

werkomstandigheden die te veel afleiding geven of het niet bekend zijn met de afspraken 

in het handboek. Verbeterpunten zijn afgesproken en worden gemonitord. 

 

Een ander leerpunt is dat medicatie-incidenten tot op heden alleen gemeld worden door het 
zorgteam. Het medisch team wil voortaan ook MIC-meldingen doen, naast het bespreken en 
evalueren dat al in de praktijk gebeurt. 
 
Ten slotte blijkt uit de rapportages dat het vergeten van medicatietoediening nog steeds 
een aandachtspunt blijft. De uitrol van medimo ondersteunt de verbetering op dit vlak en 
wordt afgerond in 2021. 

 

Gekozen indicatoren  
 

Naast de verplichte indicatoren kan de organisatie zelf kiezen (minimaal 2) uit 7 indicatoren. 
Hierbij is het medisch team betrokken, evenals de managers en directeur zorg, en het 
managementteam. Daarnaast is de cliëntenraad over deze keuze geïnformeerd. 
 
Avoord heeft gekozen voor een tweetal indicatoren. Leidend bij de keuze in indicatoren is 
de vraag geweest: van welke indicatoren kunnen we nog veel leren en verbeterstappen 
maken? Dit geldt voor de twee indicatoren van ‘gemotiveerd omgaan met 
vrijheidsbeperking’: 1) Hoe werken wij aan vrijheidsbevordering voor cliënten die zorg 
ontvangen op basis van de Wet Zorg en Dwang? En 2) In hoeverre zijn middelen en 
maatregelen rond vrijheid toegepast? 

 

Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking 
 

Gezien de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) heeft Avoord verhoogde aandacht voor 
onvrijwillige zorg. Sinds 2019 kiest Avoord voor de indicator ‘gemotiveerd omgaan met 
vrijheidsbeperking’, aangezien het stuurinformatie geeft en we ervan kunnen leren: Is het 
met de juiste indicatie ingezet? Wat is het doel en wat wil je ermee bereiken? Is het 
proportioneel, effectief en tijdig ingezet? Zijn er afdoende alternatieven gezocht en is er 
geëvalueerd? 
 
Avoord streeft ernaar om met de grootste zorgvuldigheid naar onvrijwillige zorg te kijken. 
Regelmatig worden de maatregelen die zijn genomen op basis van de Wzd geëvalueerd in 
een multidisciplinaire commissie.  
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Indicator - vraagstelling 
Hoe werkt de organisatie aan vrijheidsbevordering voor cliënten die zorg ontvangen op basis 
van de Wet Zorg en Dwang?  
 
Indicator uitkomst 
Avoord vindt maximaal behoud van zelfrespect bij cliënten belangrijk. Dit doen we door 
cliënten zelf de regie te geven, zodat zij kunnen zijn wie zij zijn. We luisteren goed naar 
hen, naar hun wensen en behoeften. En we denken hierbij in mogelijkheden en kijken naar 
wat wél kan. 
  
De verpleeghuislocaties bieden een beschermde woonomgeving. Dat is van belang voor 
veiligheid en geborgenheid. En tegelijkertijd geven we cliënten zoveel mogelijk vrijheid 
om hun leven in te richten zoals zij en hun familie dat willen, binnen de grenzen van 
hun gezondheidssituatie. 
 
Cliënten krijgen alle mogelijkheden voor een goede daginvulling door middel van 
dagbesteding of om bijvoorbeeld buiten een wandeling te kunnen maken met familie, de 
dagbesteding of een vrijwilliger. Cliënten kunnen vrij rondlopen op de etage en in een 
binnentuin, of bijvoorbeeld bij een andere huiskamer binnenlopen en een bakje koffie 
drinken. De wens van de cliënt staat centraal. 
 
Indicator - vraagstelling 
Zijn er de afgelopen 30 dagen bij de cliënt op de afdeling middelen en maatregelen rond 
vrijheid toegepast? 
 
Indicator - uitkomst 
Onderstaande tabel geeft per locatie de ingezette middelen en maatregelen rond vrijheid 
weer. 
 

Ingezette middelen  
en maatregelen 
 

Het 
Anbarg 

De 
Willaert 

Francis-
cushof 

Klooster-
gaard 

Rijserf Contre-
fort 

Mechanisch (zoals  
bedhekken)  
 

5,7% - - - - 8,7% 

Fysiek (zoals iemand  
met fysieke kracht  
in bedwang houden) 
 

0,5% - - - - - 

Farmacologisch 
 

3,6% 2,3% - - - 4,3% 

Psychologisch  
(dwingend spreken) 

- - - - - - 

Elektronisch  
(alarm of camera- 
bewaking) 
 

17,5% 10% 12,8% 2,3% 9,7% 30,4% 

Eén-op-één toezicht 
 

- - - - - - 

In een ruimte  
afzonderen 
 

- - - - - - 

Andere maatregel 
 

- - - - - - 
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Bij een aantal locaties wordt er verhoudingsgewijs meer onvrijwillige zorg toegepast. Een 

verklaring kan zijn dat er op sommige locaties alleen psychocheriatrische (PG) cliënten 

verblijven, en op andere locaties PG- én somatische cliënten. Alle cliënten met zzp 4 t/m 

10 zijn meegenomen, want het kwaliteitskader is richtinggevend.  

De sensoren worden bij Avoord standaard geregistreerd als onvrijwillige zorg, totdat de 
volgende evaluatie van de wetgeving heeft plaatsgevonden en er meer helderheid komt: valt 
de inzet van een sensor wel of niet onder onvrijwillige zorg op basis van de Wzd?  

 
Leerpunten 
 

Tijdens diverse overleggen met functionarissen (zoals HBO-V, VS en SO) over de interpretatie 
van de indicatoren blijkt dat er verschillend wordt gekeken naar de Wzd. Er is discussie over 
wat wel of niet onvrijwillige zorg is (zoals ‘farmacologisch’ of ‘sensor’) en met welk doel je 
het inzet. De e-learningmodule rondom de Wzd, waarin dit aan de orde komt, blijkt nog niet 
afdoende om het in de praktijk helder te hebben. Er dient een vervolg op te komen binnen 
de zorgteams om te duiden wanneer sprake is van toepassing van de Wzd en wat de 
vervolgstappen zijn, bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek-bespreking.  
 
Feitelijk laat de discussie al zien dat we nog wat te doen hebben als het gaat om de invoering 
van de Wet zorg en dwang. Immers, de inzet van genoemde middelen is niet per se 
onvrijwillige zorg. Bijvoorbeeld als een client dit zelf wenst. Het belangrijkste is dat 
iedereen leert te zien wanneer er sprake is van onvrijwilligheid en dat zoveel mogelijk 
probeert te voorkomen. In 2021 gaan we hiermee aan de slag vanuit de overtuiging dat de 
Wzd ons in de kern ondersteunt om persoonsgerichte zorg waar te maken. Dit om cliënten 
zoveel mogelijk vrijheid te gunnen, mits het verantwoord is. Vooral het persoonsgericht 
vastleggen van vrijwilligheid en onvrijwilligheid is hierbij van belang. 

 

Leren binnen teams 
 

De indicatoren, maar ook informatie uit allerlei andere metingen geven belangrijke 
informatie aan managers, aandachtsvelders, experts en het medisch team: Wat vertelt een 
uitkomst ons? Herkennen we deze uitslag? Zien we een trend? Vinden we het goed genoeg of 
gaan we actie ondernemen? Dit moet bij Avoord verder ontwikkeld worden; er is een directe 
link met het thema managementinformatie, dat een belangrijke plaats inneemt binnen het 
jaarplan Avoord voor 2021.  
 
Verder is Avoord nog zoekende in hoe het verbeteren in de teams vorm kan krijgen op een 
uniforme manier: Welke informatie is belangrijk? Wanneer en op welke wijze koppelen we 
terug? Hoe kunnen teams verbeteren? Maar ook: hoe delen we onderling successen en hoe 
leren we van elkaar? Het is belangrijk om dat meer boven tafel te krijgen, en het leren en 
verbeteren een stimulans te geven om er continu mee door te gaan.  
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Vooruitblik 

 
Door het jaar heen hebben we er flink de schouders onder gezet. De coronapandemie heeft 
een enorme impact gehad op onze cliënten en medewerkers, maar ook op onze organisatie 
en ambities. Dit verslag laat zien dat we naast alle aandacht voor corona ook stappen hebben 
gezet in het verder verbeteren van onze dienstverlening. Maar ook dat verdere stappen nodig 
zijn in 2021. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld: 

• Afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe functies zoals gastvrouw/heer, HBO-V en VS 
erbij gekomen. Hier is ook de nieuwe functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 
(EVV) aan toegevoegd: cliënten krijgen een vast aanspreekpunt, wat de 
communicatie versterkt en bijdraagt aan professionalisering. Vragen die hierbij horen 
zijn: Hoe kunnen we alle nieuwe functies effectief en in samenhang inzetten? Wat 
is goede en persoonsgerichte zorg? Wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk 
voor? In 2021 gaan we aan de slag om de zorgvisie, de diverse functies met taken en 
verantwoordelijkheden, en de zorgprocessen aan te scherpen en het samenspel goed 
in te regelen.  
 

• Het multidisciplinair werken is onvoldoende verankerd, terwijl dit de basis vormt 
voor goede zorg aan kwetsbare ouderen. In 2021 krijgt dit hoge prioriteit. 
 

• Binnen heel Avoord mist het structureel methodisch werken. Plannen zijn er altijd 
en overal; de kunst is om de plannen uit te voeren, te monitoren en te evalueren, 
om bij te kunnen stellen. Dit gebeurt nog onvoldoende. In 2021 worden duidelijke 
prioriteiten gesteld in ambities. Op organisatieniveau wordt de PDCA-cyclus versterkt 
met kwartaalrapportages en -gesprekken met verantwoordelijke managers. Ook 
rondom projecten wordt een goede structuur ingeregeld. Methodisch werken krijgt 
verder nadrukkelijk aandacht in de verbeterslag rondom de samenhang van functies.  
 

• Op het gebied van kwaliteit van zorg vinden heel veel metingen plaats. Zoveel, dat 
er onvoldoende scherpte is in het monitoren, het evalueren en het verbeteren 
van kwaliteit van zorg. In 2021 willen we focus brengen in de stuurinformatie en 
die beschikbaar stellen op alle niveaus, ook voor de teams.  
 

• Om medewerkers te behouden en duurzame inzetbaarheid te bevorderen, willen we 
capaciteitsmanagement (strategisch, tactisch en operationeel) invoeren. Dit 
draagt ook bij aan vaste teams en dus meer bekende gezichten voor cliënten. 
Daarnaast wordt ingezet op de aanpak van het verzuim en de inzetbaarheid. 
Daarbij past het aannemen van een verzuimcoach.  
 

• Prioriteit krijgt ook het betrekken van onze professionals bij beleidsontwikkeling 
door middel van meedenken en medezeggenschap, bijvoorbeeld door middel van 
een verpleegkundige en verzorgende adviesraad.  
 

• Ten slotte zullen we in 2021 aandacht besteden aan het doorkomen en herstellen van 
de coronapandemie, maar ook van het vasthouden van die zaken die deze crisis ons 
gebracht hebben.  
 

Belangrijke punten zijn de wijze van samenwerken met ondernemingsraad (OR) 
en centrale cliëntenraad (CCR), het ook thuis en op afstand kunnen vergaderen 
en ontmoeten, de inzet van technologie zoals de slimme bril, de samenwerking 
in de regio en effectieve samenwerking van verschillende disciplines en directe 
advisering vanuit hen richting directie en bestuur, iets wat zonder meer als een 
effectieve vorm van ‘shared governance’ betiteld kan worden. 
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Totstandkoming  
 

Onze ambities en speerpunten zijn opgenomen in het organisatiebrede jaarplan van Avoord. 
Dit betekent dat deze scherp in het vizier blijven en continu worden gemonitord. Speer-
punten die specifiek zijn voor bepaalde locaties, zijn geborgd in de jaarplannen van de 
managers zorgeenheid. Op deze manier zijn plannen ook ingebed in de beleidscyclus. 
 
Hieruit afgeleid wordt het kwaliteitsplan met speerpunten opgesteld, en de verantwoording 
leggen we vast in het kwaliteitsjaarverslag. Voor dit verslag is nadere input verkregen via de 
managers, medici, adviseurs en verpleegkundigen. Vervolgens zijn teksten aan iedereen 
voorgelegd voor feedback. Het concept is gedeeld voor feedback met Atlant, een collega-
zorginstelling uit Apeldoorn en omgeving. Zij zijn net als Avoord gespecialiseerd in 
ouderenzorg en dementie, maar ook in de ziekte van Huntington, syndroom van Korsakov en 
Chronische Psychiatrische. Zij herkennen Avoord in het verslag en vinden dat een groot 
pluspunt. Verder is het volledig en bevat het alle elementen van het kwaliteitskader VVT. 
 
Ook de OR, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht zijn geraadpleegd. Het 
kwaliteitsjaarverslag is besproken in het MT en vastgesteld door de bestuurder.   
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Bijlagen 

Bijlage 1 - Algemene informatie over de diverse locaties van Avoord 
 
De locaties van Avoord voor langdurige zorg staan weergegeven in onderstaande tabel. 
Uitgebreide informatie over onze locaties staat op de website: www.avoord.nl/locaties. 
 

Locaties langdurige zorg  
(appartementen en woongroepen) 
 

Aantal cliënten 

Etten-Leur: Het Anbarg 
 

186 

Etten-Leur: Kloostergaard 
 

38 

Etten-Leur: Franciscushof 
 

50 

Etten-Leur: Contrefort 
 

25 

Zundert: De Willaert 
 

106 

Rijsbergen: Rijserf 
 

43 

 

 
Etten-Leur 
 

 

 
 

 

Het Anbarg heeft 87 comfortabele 

appartementen voor ouderen die 

zelfstandig willen blijven wonen, ook 

wanneer zij direct of in de toekomst zorg 

nodig hebben. Daarnaast zijn er 24 

groepswoningen waar 144 ouderen 

kleinschalig beschermd wonen.  

 

Kloostergaard heeft 94 comfortabele 

appartementen; ook voor mensen met of 

zonder zorgindicatie. 

http://www.avoord.nl/locaties
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Rijsbergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zundert 

  

 

Contrefort is een kleine locatie waar we 

zorg leveren op drie woongroepen met 

ieder zes éénpersoonskamers waar 

ouderen kleinschalig beschermd wonen. 

Er zijn daarnaast nog twee grotere 2 

kamer appartementen voor echtparen 

beschikbaar.  

 

Franciscushof heeft op de eerste verdieping 

20 kamers waar mensen wonen in twee 
kleinschalige, beschermde woonvormen. Op 

de begane grond zitten 24 studio’s voor 

ouderen met lichamelijke beperkingen. 

Verder zijn er twee woonkamers en één 

ontmoetingsruimte ‘de zoete inval’. Ook de 

Zusters Franciscanessen wonen in het pand, 

met eigen woonruimtes, kapel en aula. 

 

 

 

Rijserf heeft 94 comfortabele 

appartementen voor mensen met of 

zonder zorgindicatie. Daarnaast zijn er 

twee groepswoningen waar 12 ouderen 

kleinschalig beschermd wonen met een 

gezamenlijke binnentuin. 

 

De Willaert heeft 135 comfortabele 

appartementen voor mensen met en 

zonder zorgindicatie. Daarnaast zijn er 

acht groepswoningen waar 60 ouderen 

kleinschalig beschermd wonen. Het 

betreffen zes woongroepen voor PG-

cliënten en twee woongroepen voor 

somatische cliënten.  

 



36 
 

Bijlage 2 – Personeelssamenstelling 
 
Het personeelsbestand maken we inzichtelijk op basis van peildatum 31 december 2020 en 

vergelijken dat met voorgaande jaren.  

 

Er zijn 427 fte medewerkers werkzaam voor de langdurige zorg. Dat is een toename in 2020 

van 65 fte. Van de medewerkers had 18% een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit betreft 

een lichte afname (5%) in vergelijking met 2019.  

 

De veruit grootste groep medewerkers betreft niveau 3 (verzorgenden en medewerkers 

dagbesteding) met 53%. Daarna volgen medewerkers van niveau 2 (medewerkers zorg-

ondersteuning en aspirant verzorgenden) met 13 % en leerlingen met 10%.  

 

We hebben 2% fte verpleegkundigen niveau 6 in dienst. In vergelijking: twee jaar geleden 

betrof dit 0,1%. De toename is te verklaren doordat meer verpleegkundigen zijn aangenomen 

ten behoeve van de teamprofielen; zij werken team-overstijgend en ondersteunen de teams 

in het bieden van veilige, persoonsgerichte zorg en het methodisch werken. Alle vacatures 

zijn ingevuld.  

 

 
 

Het verzuimpercentage is toegenomen van 8,1% in 2019 naar 10% in 2020. Landelijk ligt het 

ziekteverzuim lager, namelijk op 8% in 2020. Daarnaast is er bij Avoord een relatief groot 

personeelsverloop geweest van 22,3%. Mede hierdoor is het inzetten van PNIL/uitzend-

krachten toegenomen van 4,8% naar 6%.  

 
In- en uitstroom zorgmedewerkers 
 

Wanneer we kijken naar de in- en uitstroom van zorgmedewerkers dan zien we dat de 

instroom van nieuwe medewerkers (27,1%) groter is geweest dan de uitstroom van 

9,3%

12,5%

53,1%

7,3%

0,0%
2,0%

2,6%

0,5%

10,0%

Personeelssamenstelling % fte

Niveau 1 zorg en welzijn Niveau 2 zorg en welzijn Niveau 3 zorg en welzijn

Niveau 4 zorg en welzijn Niveau 5 zorg en welzijn Niveau 6 zorg en welzijn

Behandelaren/(para-)medisch Overig zorgpersoneel Leerlingen
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medewerkers (22,3%). Ten opzichte van 2019 is de uitstroom toegenomen met 8,2% en de 

instroom met 4,6%. De doorstroom is met 1,5 % afgenomen. 

  

 

 

Vrijwilligers 
 

Bij Avoord werken ruim 461 vrijwilligers op basis van een vrijwilligersovereenkomst. Dat zijn 

32 minder vrijwilligers dan vorig jaar.   
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Bijlage 3 – Lijst met afkortingen 
 
CCR  Centrale CliëntenRaad 

CMT  CrisisManagementTeam 

EEV  Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 

fte   fulltime-equivalent 

HBO-V  HBO Verpleegkunde 

ICT  Informatie- en CommunicatieTechnologie 

IG  (Verzorgende) Individuele Gezondheidszorg 

LMS  LeerManagementSysteem 

MBO-V  MBO Verpleegkunde 

MIC  Meldingen van (bijna-)InCidenten 

NPS  Net Promoter Score 

OR  OndernemingsRaad 

PBM  Persoonlijke BeschermingsMiddelen 

PDCA  Plan, Do, Check, Act 

PG  Psychocheriatrisch 

VBM   Brijheidsbeperkende Middelen 

VS  Verpleegkundig Specialisten 

VVT  Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 

Wzd  Wet zorg en dwang 

 


