
Zorgen doen
we samen



Zorgen doen we samen

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Dat merken we iedere dag. 

Blijven waar we zijn is dus geen optie. Zeker niet als we alle kwetsbare 

ouderen in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert die dat écht nodig hebben zorg 

willen blijven bieden. Dat vraagt om samen slimmer én anders zorgen!  

We hebben heldere uitgangspunten en weten waar we voor willen blijven 

staan: plukjes geluk voor cliënten en hun naasten, voor medewerkers en 

vrijwilligers. En dat op een manier die past bij onze visie dat iedereen ertoe 

doet. Dit betekent ook dat wij als Avoord dus niet alles kunnen en moeten 

doen, maar dat anderen aan zet zijn. De oudere en diens naasten voorop!

Dus staan we voor samen zorgen – met de cliënt, mantelzorgers, andere 

betrokkenen, vrijwilligers en professionals, zowel van Avoord als van andere 

organisaties. Dit visieboekje maakt duidelijk hoe we dat (willen) doen.  

Doen jullie mee? 

Saskia van Opijnen, bestuurder
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“Vermaak en een beetje “Vermaak en een beetje 
plezier geven, daar doe ik plezier geven, daar doe ik 

het voor.”het voor.”
vrijwilliger van Avoordvrijwilliger van Avoord

GEWOON GOEDE 
GEWOON GOEDE ZORGZORG



De wereld om ons heen 
verandert razendsnel, zeker 
ook op het gebied van zorg 

voor kwetsbare ouderen. Dat 
zorgt voor veel uitdagingen ...

Uitdagingen

76

2020

90+

dementie

dementie

65+
3.400.000

132.000
154.000

65+

90+

330.000

320.000

4.700.000

2040

Meer ouderen en meer 
ouderen met dementie

Want zij worden ouder en hebben zelf hulp nodig.

Minder mantelzorgers

2020 2040

Als we niets veranderen, moeten er straks 1 op de 4 

Nederlanders in de zorg werken. Nu zijn dat er 1 op de 

7. En dat gaat nooit lukken.

Minder zorgmedewerkers

Met complexere zorgvragen tot gevolg.



De gemeenschapszin en 
groeiende behoefte aan 
zingeving
Want veel mensen willen er steeds meer 

voor elkaar zijn.

De ontwikkeling van 
technologie
Met innovaties die de zorg makkelijker, 

efficiënter én leuker maken.

De vele vitale ouderen
Die nog zoveel zelf kunnen en willen 

doen, ook voor anderen.

... maar diezelfde wereld, die 
zo razendsnel verandert, 

biedt ook heel veel kansen!

Kansen
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Hier staan wij voor. 
Onze visie.  
Iedereen doet ertoe. Ook mensen in de kwetsbaarste periode van hun 

leven. Dat is hét uitgangspunt voor onze zorg. Ook bij het waarmaken van 

die zorg doet iedereen ertoe. Optimale ouderenzorg vraagt om zorgen voor 

én met elkaar. Zorgen doen we samen.
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“Mijn man heeft  “Mijn man heeft  
dementie en voelt zich  dementie en voelt zich  
vaak onbegrepen. Het is  vaak onbegrepen. Het is  

fijn als het zorgpersoneel fijn als het zorgpersoneel 
goed naar hem luistert en goed naar hem luistert en 

geduld heeft.”geduld heeft.”
Cliënt van AvoordCliënt van Avoord
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GEWOON GOEDE ZORGZORG



Wij willen een bijdrage leveren aan het levensgeluk van 

kwetsbare ouderen en hun naasten. Door te doen én te laten. 

Met liefde en vakbekwaam. Zó dat onze cliënten nog zoveel 

mogelijk zelf doen en kunnen bepalen. En zo blijven ervaren 

dat zij ertoe doen. Dát maakt een mens gelukkig.

Hier gaan wij voor. 
Onze missie.
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Zo werken wij. 

We doen én we laten 
Wij helpen ouderen om zoveel mogelijk zelf te doen. Door de eigen regie en 

het netwerk om ouderen heen te behouden en te versterken. Door samen 

te kijken wat werkelijk nodig is om veilig en actief thuis te blijven wonen. 

Met de eigen vertrouwde gewoontes als basis.

We werken met plezier
Werkplezier is essentieel voor goede zorg. Alleen als je zelf ervaart dat 

je ertoe doet, kun je bijdragen aan datzelfde gevoel bij cliënten. Regie 

ervaren en geloven in eigen kunnen en mogelijkheden zijn belangrijk, voor 

iedereen! Aan dat werkplezier dragen we allemaal bij. 

We zetten de mens voorop
We werken vanuit de uitgangspunten van positieve gezondheid. Het accent 

ligt niet op de ziekte, maar op de mens zelf. Niet op iemands beperkingen 

of onmogelijkheden, maar op wat iemand nog wél kan. En vooral: nog wil 

en belangrijk vindt. Dat zie je terug in onze zorg, bij ouderen thuis en op 

onze locaties. 
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“Het zorgpersoneel is “Het zorgpersoneel is 
altijd zo vrolijk.”altijd zo vrolijk.”
Cliënt van AvoordCliënt van Avoord

GEWOON GOEDE 
GEWOON GOEDE ZORGZORG



Respect zit in kleine dingen …
 

“Ik vind dat iedereen belangrijk werk doet, van 

schoonmaker tot arts. Ik benoem dit ook regelmatig naar 

die medewerkers. Zij doen ontzettend belangrijk werk 

en hebben de lastige uitdaging om onze adviezen voor 

verschillende bewoners toe te passen.

 

Daarnaast vind ik het mooi dat iedereen anders is maar dat 

we wel samen hetzelfde doel voor ogen hebben: de beste 

zorg voor onze bewoners. Dat doen we allemaal op onze 

eigen unieke manier en dat is mooi om te zien.” 

Saskia Aarts, logopedist

 

Respect

We respecteren ieders eigenheid, waarden en gewoonten. We staan 

open voor elkaar, waarderen elkaars verschillen maar geloven ook in 

gelijkwaardigheid. We hebben oog voor dat wat een mens uniek maakt en 

bouwen samen aan wederzijds vertrouwen.

En we werken volgens 4 waarden. Onze kernwaarden. 
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Nieuwsgierig

We zijn nieuwsgierig. We zijn oprecht geïnteresseerd in de ander. In wat voor 

hem of haar belangrijk is. In wat we (samen) kunnen leren en verbeteren. En 

in de veranderingen die op ons afkomen. We zijn in voor nieuwe dingen. En 

onderzoeken graag hoe we nog slimmer samen kunnen zorgen.

Nieuwsgierigheid zit voor mij in:
 

“… durven vragen als iets voor mij niet duidelijk 

is of als ik anders naar dingen kijk. Dan zie je 

soms dat zaken anders geïnterpreteerd worden 

en dan kun je het gesprek aangaan. Ik blijf ook 

informeren naar iemands handelen. Dit kan zijn 

naar een bewoner, maar ook naar een collega. 

Daarbij stel ik zoveel mogelijk open vragen en 

oordeel ik niet.”

Sandra Martens,  

kwaliteitsverpleegkundige

“... Open staan en meebewegen. Ik vind 

het belangrijk om naar de wereld om me 

heen te kijken en open te staan voor nieuwe 

ontwikkelingen. Daarbij denk ik ook na over wat 

dit betekent voor de organisatie en wat er nodig is 

om hierop in te spelen.”

Robin van Ginneken,  

zorgverkoper en voorzitter OR
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Durf 

We durven. We hebben het lef om zaken anders aan te pakken. Maar ook 

om grenzen te trekken. Om bepaalde dingen juist niet te doen. Daarbij 

staat het belang van onze cliënten altijd voorop. Een moeilijk gesprek? We 

gaan het niet uit de weg. We durven ook trots te zijn. Op wat we doen én 

op wat we laten. En op wat we samen bereiken.

Ik durf en dat doe ik zo:
 

“Ik krijg allerlei mensen aan mijn bureau die niet 

altijd de gangbare paden hebben bewandeld of die 

uit een burn-out of depressie komen. Ik durf dan 

wel confronterende vragen te stellen om zeker te 

weten of iemand klaar is voor het vrijwilligerswerk. 

En ook wat iemand zou kunnen of willen betekenen 

om het verschil te maken in het leven van een 

ander. Maar ik durf ook ‘nee’ te zeggen als ik in 

mijn ogen niet de juiste persoon ben, of als ik er 

op dat moment geen tijd voor heb – en dan geef ik 

altijd aan wanneer wel.”

Ancella Knoop, vrijwilligerscoördinator

 

“Zelf toon ik durf door af en toe eens wat anders te 

proberen in mijn werk. Daarnaast geef ik anderen 

de ruimte om anders te denken en dit te uiten.”

Marieke Hammer, beleidsadviseur
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Samen

We doen het samen. Iedereen doet ertoe en iedereen is nodig. Dus werken 

we samen aan goede zorg. We zoeken elkaar op. Helpen elkaar waar nodig 

en mogelijk. We durven om hulp te vragen. Zo leren we van elkaar.

Voor mij is samen …
 

“… betrokken en open samenwerken. Ik had een 

keer een opname van een nieuwe cliënt waar we 

met meerdere disciplines voor samenwerkten.  

We informeerden elkaar tijdig en de lijntjes waren 

kort. Daardoor konden we sneller in actie komen. 

Ook de evaluatie was fijn, open en eerlijk.  

Ik voelde me gehoord.”

Rowena Vermeiren,  

mbo-verpleegkundige

Samen met onze collega’s.
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De uitdaging: hoe vertalen we  
de visie in de praktijk?
 

“De Centrale Cliëntenraad (CCR) is betrokken geweest 

bij de totstandkoming van de nieuwe visie en heeft deze 

met open armen ontvangen. Iedereen doet ertoe, ook 

kwetsbare mensen in een vaak moeilijke periode in hun 

leven. En dat vinden wij heel belangrijk. 

Het gaat om goed voor mensen zorgen én om welzijn 

en geluk. De kernwaarden spelen hier een grote rol in. 

In respect hebben voor elkaar en nieuwsgierig zijn naar 

de cliënt en diens levensgeschiedenis. In vragen durven 

stellen. En in samen doen, met alle betrokkenen.

De grootste uitdaging zit in de vertaling naar de dagelijkse 

praktijk. Hoe zorg je ervoor dat de visie terugkomt in 

gedrag en in ieder contactmoment, van zorgverlener 

tot cliënt tot naaste? Hier moet met veel aandacht en 

ondersteuning naar gekeken worden. Ook de CCR gaat 

met de visie aan de slag. Zo willen we nieuw beleid gaan 

toetsen aan de visie. Op die manier kunnen we er samen 

voor zorgen dat de visie een succes wordt.”

Ruud van den Eeden,  

voorzitter centrale cliëntenraad

Dat sociale, daar doe ik het voor
 

“Waarom je vrijwilliger wordt is voor iedereen persoonlijk. 

Voor mij is het eigenlijk de ‘schuld’ van mijn zoon. Die 

ging studeren in Etten-Leur en uiteindelijk zijn mijn 

vrouw en ik hem vanuit ons huis in het puntje van Noord-

Holland gevolgd. Maar goed, eerst had ik een baan, twee 

dansscholen, mijn biljartvereniging, mijn voetbalclub. Dus 

toen ik ons nieuwe huis had opgeknapt en alle dorpen in de 

omgeving had afgelopen, wilde ik graag weer iets te doen 

hebben. En zo ben ik als vrijwilliger begonnen bij Avoord.

Al vijftien jaar ben ik nu actief als vrijwilliger; eerst 

als huismeester, nu vooral met computerlessen en 

evenementen, maar ook administratieve ondersteuning en 

klussen op Centraal Kantoor. Ik kan hier wel in mijn hokkie 

gaan zitten en muziek luisteren, maar daar word ik niet 

gelukkig van. Als vrijwilliger geniet ik van de afwisseling 

en van alle sociale contacten. Voor mij is het echt een 

uitlaatklep: lekker bezig zijn en je ei kwijt kunnen. Maar 

ook samenwerken, alsof je toch weer collega’s hebt. Dat 

sociale, daar doe ik het voor.”

Jaap van Gijzen,  

vrijwilliger bij Avoord

Samen met onze vrijwilligers. En samen met andere belangrijke partijen,
zoals onze centrale cliëntenraad.
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Hier gaan we voor.
Onze strategie.

Onze kernstrategie beschrijft wat we de komende jaren 

moeten doen om optimale ouderenzorg in ons werkgebied 

waar te maken. We hebben daarvoor een aantal 

uitgangspunten vastgesteld. Zo willen wij bijdragen aan 

zelfzorg en samenzorg (oftewel: zelf doen tenzij). Waar 

nodig vullen we dat aan met professionele zorg. Thuis 

wanneer het kan en bij Avoord wanneer het moet (thuis 

tenzij). Op afstand en met inzet van technologie wanneer 

dat kan en in de onmiddellijke nabijheid wanneer het 

moet (digitaal tenzij). Waar mogelijk is onze zorg slechts 

tijdelijk (tijdelijk tenzij). 

Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij wat iemand nog 

zelf kan doen of met hulp van anderen kan organiseren. 

Bij wat iemand belangrijk vindt en bij zijn of haar 

individuele waarden en gewoonten (maatwerk tenzij). 

Uiteraard binnen de mogelijkheden die we hebben.

Want iedereen doet er toe. Zorgen doen we voor elkaar 

én met elkaar.
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“Zoals jullie “Zoals jullie 
het hier doen!”het hier doen!”

Cliënt van AvoordCliënt van Avoord

GEWOON GOEDE 
GEWOON GOEDE ZORGZORG



Zorgen voor 
eigentijdse zorg

We gaan meer zorgen dát en minder 

zorgen vóór. Daarbij werken we 

bijvoorbeeld aan ondersteuning voor 

mantelzorgers, eigentijdse vormen van 

dagbesteding en nieuwe vormen van 

tijdelijke zorg, thuis en bij Avoord.

Op naar  
zorgeloos zorgen

Goede zorg vraagt goede 

ondersteuning. Een heldere organisatie 

van de zorg, duidelijke processen 

en een sterke samenwerking over 

afdelingen heen.

Wij gaan digitaal
We investeren in technologie en we 

werken aan de digitale vaardigheden 

van medewerkers, vrijwilligers, 

cliënten en naasten. Zo kunnen 

we professionele zorg voorkomen, 

beperken of uitstellen.

Onze aanpak. 
De actielijnen voor  
de komende jaren.
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Duurzaam wonen 
op maat

We werken aan passend wonen,  

samen met onze bestaande en  

nieuwe partners. Dit doen we met 

ruimte voor zelfzorg en samenzorg, én 

eigenheid. Thuis en bij Avoord thuis en 

in een Ander Thuis.

Met plezier 
aan de slag

Samen slimmer en anders zorgen 

kunnen we alleen met betrokken, 

enthousiaste medewerkers en 

vrijwilligers die plezier hebben in hun 

werk. Zorg voor anderen begint bij 

zorgen voor jezelf.



Wij willen bijdragen aan langer veilig, vertrouwd 
en zo actief mogelijk thuis blijven wonen. Dat 

vraagt om andere oplossingen. 

Zoals Tijdelijke zorg thuis, bijvoorbeeld na een 
verblijf in het ziekenhuis, of pitstopzorg bij Avoord: 

een kortdurend intensief verblijf waarbij we de 
cliënt en diens naasten helpen weer op de been 
te komen en vooral kijken naar wat nog wel kan. 

Maar ook ‘gewoon’ goede zorg thuis en eigentijdse 
vormen van dagbesteding. 

En gaat het echt niet meer thuis? Dan bieden we 
zorg Thuis bij Avoord, eveneens met ruimte voor 

zelfzorg en samenzorg.

Zorgen voor 
eigentijdse 

zorg
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Thuis zolang het kan

“Zolang mogelijk thuis blijven wonen, daar willen wij aan 

bijdragen. Met een multidisciplinair team van onder andere een 

wijkverpleegkundige, het thuiszorgteam en ikzelf als ergotherapeut 

werken wij aan ‘Langer Actief Thuis’. Daarbij kijken we hoe we de 

zelfstandigheid van cliënten kunnen vergroten zodra deze in zorg 

komen bij Avoord. 

Samen met de cliënt bepalen we persoonlijke doelen rond de  

algemene dagelijkse levensverrichtingen. Denk aan douchen, koken en 

traplopen. Het doel is dan om deze activiteiten in maximaal 12 weken 

zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. De zorg ondersteunt waar nodig, 

maar de focus ligt bij het zelfstandig uitvoeren door de cliënt. Op deze 

manier is er veel minder tot geen zorg meer nodig en, zo blijkt uit de 

evaluaties, wordt dit steuntje in de rug veelal als prettig ervaren.”

Anisa Michielsen, 

ergotherapeute



De Schijf van 5 ondersteunt medewerkers om vanuit de nieuwe visie tot

een passende aanpak te komen die past bij de wensen, verwachtingen en

grenzen van de cliënt, hun naasten en Avoord. Hierin vertrekken we altijd

vanuit de eigen regie van de cliënt.
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Positieve gezond bij Avoord: 
meer dan weer een methode

“Het spinnenweb van positieve gezondheid biedt 

zorgverleners een eenvoudige manier om het gesprek aan 

te gaan met een cliënt over wat voor hem of haar een 

betekenisvol leven is. En over wat diegene nodig heeft 

om de eigen situatie te verbeteren. Zo kom je met elkaar 

tot ideeën waar je in eerste instantie misschien niet aan 

gedacht zou hebben.

Het past uitstekend in onze nieuwe visie, waar we doen 

maar ook mogen laten. Tegelijkertijd is het een kans voor 

medewerkers om ook naar de eigen positieve gezondheid te 

kijken en daar bewust mee aan de slag te gaan. Want als je 

zelf goed in je vel zit, draag je dat ook uit op je werk.”

 Ancella Knoop,  Marloes Graumans,

 vrijwilligerscoördinator  zorg- en woonbemiddelaar

   

Wat kan ik zelf?1

Welke techniek 
helpt mij?2

Wat kunnen mijn 
mantelzorgers?3Wat kunnen het 

sociale netwerk 
en de buurt? 4

Wat kan de 
zorgprofessional 
van Avoord?5

Schijf 
van5
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Onmisbaar voor cliënten  
én mantelzorgers

“Het Buitenhuis is een huis voor mensen met een brede sociale 

interesse, en met beginnende dementie of niet-aangeboren 

hersenletsel. Een deelneemster vertelde laatst hoe blij ze is met 

Het Buitenhuis. Dat ze durft te discussiëren en daardoor het gevoel 

heeft dat ze weer meetelt. Want hier is iedereen gelijk, terwijl ze 

op een verjaardag bang is om fouten te maken. Dat raakt je in het 

hart, want mensen voelen dat ze er weer toe doen.”

Astrid van Ameijde, medewerker dagbesteding

Jezelf mogen zijn 
staat voorop

“De eigentijdse dagbesteding is een ruimte waar cliënten  

kunnen deelnemen aan activiteiten die bij hun interesses passen, 

en waar ze zich thuis voelen. De krant lezen, creatief bezig zijn, 

muziek maken of luisteren, bewegen of een lezing volgen. Niets 

moet, deelnemen mag. Zo blijven onze cliënten sociaal actief 

binnen de samenleving en doen zij ertoe. Want jezelf mogen zijn 

is zó belangrijk.”

Suzanne Oonincx, verpleegkundige dagopvang



Duurzame ouderenzorg vraagt om 
een organisatie die de zorg werkelijk 
ondersteunt zodat “zorgeloos zorgen” 

mogelijk is. Dat vraagt om een 
goede inrichting, van de processen 
én de organisatie zelf, met daarbij 
een passende bemensing. Ook voor 

werkplezier, wat we net zo belangrijk 
vinden als het levensgeluk van onze 

cliënten, is dit van belang. 

Op naar 
zorgeloos 

zorgen
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Cliënt
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Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan

“Op 15 januari 2018 werd de Servicedesk geopend. Voordat ik daar 

solliciteerde had ik geen idee wat zo’n Servicedesk inhield, want 

ik heb altijd in de zorg gewerkt. Maar ik had geen betere keuze 

kunnen maken!  De diversiteit aan werkzaamheden waarmee wij 

bijdragen aan het ‘zorgen voor de cliënt’ en het helpen van de 

zorg zijn voor mij erg waardevol. 

Inmiddels zijn we Avoord Infobalie. Als doel hebben we dat we 

iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij Avoord, de 

weg te wijzen binnen de organisatie.”

Rian van Steen, 

medewerkster Avoord Infobalie

Werken vanuit welzijn én zorg

“Hoe fijn is het als we onze bewoners het gevoel kunnen 

geven dat ze er WEL mogen ZIJN? We werken gelukkig steeds 

meer vanuit welzijn en niet meer alleen vanuit zorg. Hiervoor 

is het belangrijk om bewoners goed te kennen en samen met 

alle collega’s (zorg, gastvrouwen en dagbesteding) te kijken 

hoe we bij kunnen dragen aan hun fijne oude dag. Ik hoop dat 

ik hier in mijn rol een bijdrage aan kan leveren.”

Tessa Lourier, 

sociaal pedagogisch hulpverlener



Vrijwel iedereen wil zo lang mogelijk in 
zijn eigen huis blijven wonen en Avoord 

ondersteunt die wens. Voor degenen die bij 
Avoord een thuis vinden, moeten onze huizen 

plekken zijn waar iedereen zich prettig en 
veilig voelt, de vrijheid heeft zichzelf te zijn 
en te gaan waar hij/zij wil. De kwaliteit van 
leven voor onze cliënten staat altijd voorop.

Daarnaast willen we zuinig omgaan 
met energie en andere hulpbronnen en 

onze omgeving en het milieu zo min 
mogelijk belasten. Waar we met onze 

duurzaamheidsambities voorop kunnen lopen, 
zullen we het niet nalaten. In elk geval 

voldoen we aan wat wet- en regelgeving op dit 
gebied van ons verlangt.

Duurzaam 
wonen 

op maat
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Anders zorgen met innovaties

“Met innovaties kunnen wij een bijdrage leveren aan de vrijheid, 

veiligheid en zelfredzaamheid van onze cliënten. Bijvoorbeeld met een 

heupairbag waardoor ze weer vrijer en minder angstig kunnen bewegen. 

Of door slaapgedrag te observeren en waar mogelijk verbeteren. Niet 

altijd hoeft een innovatie een stekker te hebben: het kan ook gaan om 

het anders (aan)leren van handelingen waardoor je weer zelfstandig 

wordt of blijft, in hun eigen thuis of bij ons thuis. 

Een innovatie kan nooit de lieve woorden, de hand op de schouder of 

een luisterend oor vervangen. Maar innovatie kan wel ondersteunen en 

de wereld een beetje vergroten, zodat iedereen de aandacht en vrijheid 

krijgt die hij of zij verdient. 

Mijn taak is om innovatie voor de cliënt en de medewerker te laten 

werken in plaats van andersom. Zo hoop ik bij te dragen aan meer 

verbinding en geluk voor onze cliënten  

en medewerkers.”

Wirna van Gastel, adviseur beleid, 

kwaliteit en innovatie



We willen voorop lopen in het toepassen
van sociale én digitale vernieuwing in

de ouderenzorg. Daarbij vinden we het
wiel niet opnieuw uit, maar maken we

gebruik van succesvolle of veelbelovende
methoden en technieken In 2024 leveren

we 20% van onze zorg via de digitale weg. 
In 2035 is dat zelfs 35%.

Wij gaan 
digitaal
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Digitale zorg is efficiënter 
én leuker

“De digitale veranderingen om ons heen gaan snel en ook bij 

Avoord werken we met allerlei digitale innovaties waar we trots 

op zijn. Denk aan de automatische medicijndispenser Medido en

de Momo BedSense. Maar ook aan het optimaliseren van 

werkprocessen en de middelen om die processen uit te voeren.

Het is van groot belang dat iedere medewerker hiermee  

kan werken. Daarom zorgen we voor scholingen voor ieder 

niveau en voor digicoaching. Maar ook cliënten, mantelzorgers 

en vrijwilligers leren we omgaan met technologie en digitale 

innovaties. Zo maken we de zorg makkelijker, leuker  

en efficiënter.” 

Olga Nouws, manager zorgeenheid 

en verandermanager digitaal
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Samen werken aan 
vaardigheden en vertrouwen

“Veel collega’s zijn minder digitaal vaardig en vinden het 

eng, moeilijk of spannend dat we steeds meer digitaal 

moeten gaan werken. Er zijn ontzettend veel vragen en we 

vinden het belangrijk om onze medewerkers een luisterend 

oor te bieden. Maar ook om bij te dragen aan het plezier 

dat mensen ervaren in het verbeteren van hun digitale 

vaardigheden. Zo kunnen we ze een stuk zelfvertrouwen en 

plezier in hun werk teruggeven. Met uiteindelijk meer rust 

én meer aandacht voor de cliënt.”

Rosewieta Fernandes & Nancy Michielsen, 

digicoaches



Alleen als medewerkers en vrijwilligers met 
plezier aan het werk zijn, kunnen ze bijdragen 

aan het levensgeluk van onze cliënten. 
Alleen als zij zelf ervaren dat zij ertoe doen, 

kunnen zij bijdragen aan datzelfde gevoel 
bij onze cliënten. Daarom investeren wij 

in het werkgeluk en de zingeving van onze 
medewerkers en vrijwilligers. En willen we de 
goede mensen vinden, maar hen ook blijven 

boeien en binden.

Met plezier 
aan de slag

4746
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Een nieuwe manier 
van denken en werken

“Aandacht voor werving en selectie, onboarding, het ontwikkelen 

van medewerkers en hun vaardigheden voor de toekomst en 

natuurlijk het tegengaan van verzuim en een focus op vitaliteit. 

Vanuit de nieuwe visie gaan we naar een nieuwe manier van 

denken waarin ‘het diploma’ niet meer als de heilige graal wordt 

gezien. Waarin persoonlijkheid, drive, capaciteiten en potentie 

zwaarder gaan wegen, zodat meer medewerkers de kans krijgen 

om zich te bewijzen. 

We gaan (nieuwe) collega’s gericht opleiden voor specifieke taken 

en vervolgens ontdekken welk groeipad bij ze past. Laten we 

er samen voor zorgen dat we de komende jaren met plezier de 

zorgvraag kunnen beantwoorden.”

Désiree Lutgendorff, 

functionaris P&O



Zorgen doen we samen!



Zorgen. 

Spreek je uit.

Soms zacht, soms luid.

Zorgen moet je niet maken, 

maar doen voor elkaar om 

dichterbij te geraken.

Zorgen doe je samen, niet alleen.

Van je hart, naar je hoofd

tot aan je teen. 

Zorgen doe je samen, met elkaar en 

nooit alleen. Ik wil zo graag beginnen, 

niet morgen maar meteen.

Zorgen doen we samen,  

voor jou, voor mij en iedereen. 

Zorgen doen we samen.  

Dat maakt ons samen, één.

www.avoord.nl


