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Voorwoord bestuurder 
Avoord staat bekend om haar warme, persoonsgerichte zorg. Die maken we waar dankzij 
onze collega’s, die zich hier ook in 2021 enorm voor hebben ingezet. En dat onder moeilijke 
omstandigheden. Want 2021 was een jaar waarin corona nog veel meer dan gedacht en zeker 
gehoopt aandacht vroeg, en de normale gang van zaken verstoorde. Opnieuw werd er veel 
gevraagd van onze cliënten en medewerkers: minder bezoek en activiteiten voor onze 
cliënten, werk onder bemoeilijkende omstandigheden met extra beschermende middelen, 
oplopend verzuim dat moest worden opgevangen door collega’s, en voor ieder persoonlijke 
zorgen om de eigen gezondheid en die van naasten. We zijn ontzettend dankbaar voor de 
steun van cliënten, hun naasten en de cliëntenraden, en de tomeloze inzet van onze 
medewerkers en vrijwilligers, die ons hebben geholpen de zorg voor onze cliënten waar te 
maken. 
 
Ondanks de druk die corona op ons bleef leggen, hebben we veel stappen gezet om onze 
zorgkwaliteit te blijven verbeteren. Zo hebben we de organisatie van de zorg en ons 
functiehuis verhelderd. Op basis daarvan gaan we in 2022 starten met de invoering van de 
EVV’ers, maar ook met zorgondersteuners, helpenden plus, en de ontwikkeling van onze 
hbo-verpleegkundigen tot kwaliteitsverpleegkundigen. Ook de inzet en samenwerking met 
de gastvrouwen en dagbesteding hebben we voortgezet en verbeterd. 
 
We zetten sterk in op procesoptimalisatie, zowel in de zorg als in de ondersteuning. En ook 
innovaties worden steeds belangrijker. Daarbij besteden we aandacht aan de digitale 
vaardigheden van onze medewerkers en cliënten, en maken we de zorg makkelijker met 
innovaties zoals de BedSense, Medido en robot Maatje. Ook werkplezier, medezeggenschap 
en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijk. Daar hebben we in 2021 in geïnvesteerd met 
diverse scholingen, e-learnings en trainingen, en leer- en inspiratiesessies met het voltallige 
personeel. Met dit soort initiatieven willen we medewerkers binden én boeien. 
 
In 2021 hebben we stilgestaan wij de ontwikkelingen die op ons afkomen. Samen met velen 
hebben we onze visie, kernstrategie, meerjarenplan, meerjarenbegroting en strategisch 
vastgoedplan ontwikkeld. Toekomstbestendige ouderenzorg vraagt een verandering van alle 
betrokkenen. Zelf doen tenzij. Thuis tenzij, tijdelijke zorg tenzij, digitale hulp tenzij zullen 
onze leidende principes zijn. Ook van Avoord professionals vraagt dit een andere rol: minder 
doen en meer laten, en veel meer samen zorgen. Deze nieuwe manier van samen zorgen zal 
bij iedereen moeten landen, en daar gaan we in 2022 verder aan werken.  
 
In dit kwaliteitsjaarverslag laten we zien wie we als Avoord zijn en wat we belangrijk vinden. 
We laten zien hoe wij kwaliteit van zorg bieden, 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 verpleeg-
huiszorg. We kiezen er bewust voor deze verantwoording niet alleen over onze 
verpleeghuiszorg in te vullen. Avoord doet immers meer dan dat en daar zijn we trots op.  
 
Saskia van Opijnen  
  



Inleiding 
 
Wie zijn we?  
Avoord biedt een breed palet aan ouderenzorg aan zo’n 1100 cliënten in de wijk en op onze 
locaties in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Daarbij kijken we altijd naar de zorg die 
iemand nodig heeft, zodat diegene het leven kan blijven leiden zoals hij of zij dat wil. Waar 
dat niet langer zelf of met hulp van anderen lukt, willen wij helpen. Met zorg en 
ondersteuning die aansluit bij de eigen behoeften en gewoonten zoals (medische 
specialistische) thuiszorg, logeren, welzijn, wonen, dagopvang, palliatieve zorg thuis of in 
ons hospice. Wij bieden integrale zorg aan onze cliënten, met als expertise zorg voor mensen 
met dementie en palliatieve zorg. In bijlage 1 staat meer informatie over de diverse locaties. 
 
Visie, missie en kernwaarden 
Avoord zet zich als organisatie in voor optimale, toekomstbestendige ouderenzorg in Etten-
Leur, Zundert en Rijsbergen. Avoord ondersteunt bij het invullen van zelfzorg en samenzorg 
en levert zorg daar waar het nodig is. Dit doet Avoord op afstand waar het kan en zoveel 
mogelijk thuis. Maar ook binnen één van de locaties wanneer het echt moet en tijdelijk waar 
dit kan. Dit doet Avoord met meer dan 1000 medewerkers en 700 vrijwilligers, cliënten, 
naasten, betrokkenen en (regionale) partners in het medische en sociale domein.  
 
In onze visie doet iedereen 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. 
Daarbij willen wij een bijdrage leveren aan het levensgeluk van kwetsbare ouderen en hun 
naasten. Dat is onze missie, die we willen waarmaken door te doen én door 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. Want wij geloven dat juist dát een mens 
gelukkig maakt. 
 
Wat we doen om deze missie te realiseren? 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. Daarbij geloven wij dat werkplezier essentieel is 
voor goede zorg. Alleen als je zelf ervaart dat je ertoe doet, kun je bijdragen aan datzelfde 
gevoel bij cliënten. Persoonsgerichte zorg vraagt dus om persoonsgericht leidinggeven. Regie 
ervaren en geloven in eigen kunnen en mogelijkheden zijn belangrijk, voor iedereen! Aan 
dat werkplezier dragen we allemaal bij.  
 
Avoord handelt hierbij naar de nieuwe kernwaarden die we in 2021 hebben vastgesteld en 
betekenis hebben voor cliënten, medewerkers en de organisatie: respect, nieuwsgierig, durf 
en samen. 
 

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. 



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. 

  

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. 

 

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. 

 
 

Kernstrategie en meerjarenplan 
Om de juiste zorg te blijven bieden aan alle kwetsbare ouderen die echt zorg nodig hebben, 
hebben we een kernstrategie opgesteld waarin we aan de hand van zes principes werken aan 
het realiseren van onze ambitie om duurzame ouderenzorg te bieden. Deze principes zijn: 
 
  



Cruciaal hierbij is samenwerking. Met cliënt zelf, familie, andere naasten en vrijwilligers, 
maar ook zorgpartners in de regio, gemeenten, cliëntorganisaties en woningbouw-
corporaties. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat zelfzorg en samenzorg 
vanzelfsprekend worden, en Avoord (tijdelijk) ondersteunt of professionele zorg biedt en 
daarbij een bijdrage levert aan het levensgeluk van kwetsbare ouderen en hun naasten. Dát 
is waar we als Avoord voor gaan.  

Voor het opstellen van ons meerjarenplan hebben we stilgestaan bij wat de sterke en zwakke 
kanten van Avoord zijn anno 2021. Tevens is gekeken welke kansen we zien en met welke 
bedreigingen we rekening moeten houden. Aan de hand hiervan heeft Avoord zich een beeld 
gevormd van de opgaven voor de komende drie jaar. Deze opgaven zijn nader uitgewerkt, 
doorberekend en vertaald in concrete acties. Dit is uitgewerkt in het meerjarenplan 2021-
2024: ‘Samen slimmer en anders zorgen’. 

 

 
 

  



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 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. We kiezen er bewust voor deze verantwoording niet alleen 
over onze verpleeghuiszorg in te vullen. Avoord doet immers meer dan dat. 
 

Wat hebben we gedaan in 2021?  
Samen met velen hebben we onze visie, kernstrategie, meerjarenplan, meerjarenbegroting 
en strategisch vastgoedplan ontwikkeld. Tegelijk hebben we een deel van onze plannen voor 
2021 uitgevoerd, in een jaar waarin de tegenslag van corona toch meer een hoofdrol heeft 
gekregen dan we met elkaar hadden verwacht. We zijn ontzettend dankbaar voor de steun 
van cliënten en hun naasten, en de tomeloze inzet van onze medewerkers en vrijwilligers.  

Er is in 2021 ingezet op werkplezier en welzijn, het vereenvoudigen en versterken van de 
organisatie van de zorg qua functies en processen, en het verbeteren van de (digitale) 
ondersteuning. Daar waar mogelijk hebben we ons gericht op doorontwikkeling van Avoord 
maar dat is ontegenzeggelijk minder voortvarend gegaan dan beoogd. In het kwaliteitsplan 
van 2021 is uiteengezet wat onze speerpunten zijn voor 2021: welke voornemens we hebben 
om de kwaliteit van zorg te verbeteren en waar we de kwaliteitsgelden 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 uitdagingen liggen. Bij de indeling van dit verslag zijn onze 
speerpunten van 2021 leidend.  
 
Besteding kwaliteitsgelden 
Hieronder staan de plannen bij elkaar waarvoor de kwaliteitsgelden wilden inzetten. 85% 
van het kwaliteitsbudget is besteed aan het inzetten van nieuwe functies in de zorg, het 
behouden van eerder extra aangetrokken medewerkers en/of het aantrekken van extra 
deskundige medewerkers. De belangrijkste bouwstenen (zie hoofdstuk 1) zijn: 

• Invoeren nieuwe functie Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) 
• Continueren en uitbreiden van de inzet van gastvrouwen t.b.v. individuele aandacht 

en welzijn 
• Continueren en uitbreiden van de inzet HBO V t.b.v. optimalisatie van kwaliteit van 

zorg en methodisch werken 
• Continueren inzet extra aangestelde verzorgenden en medewerkers dagbesteding 

t.b.v. eigen regie cliënt: doen wat hij/zij wil 
• Continueren van de extra inzet van behandelaars (m.n. verpleegkundig specialisten) 

t.b.v. multidisciplinaire samenwerking. 
 
15% van het kwaliteitsbudget wordt ingezet voor het beschikbaar stellen van extra middelen 
om de zorgmedewerkers te ondersteunen in hun werk. Ook hierin kozen we in 2021 voor een 
bestendige lijn (zie hoofdstuk 2): 

• Het verder uitrollen van het centraal roosteren voor zorgmedewerkers en artsen en 
VS, ten behoeve van een juiste personeelsbezetting en het verlagen van de werkdruk.  



• Blijvend investeren in leren en verbeteren middels scholingsbeleid, het 
verbetertraject persoonsgerichte zorg en de aangegeven deskundigheidsbevordering 
op de diverse locaties 

• De inzet van assessoren voor het toetsen van kennis en uitvoering van de 
voorbehouden handelingen van verpleegkundigen  

• Een verdere invulling geven aan de inzet van ICT middelen om efficiënter en 
flexibeler te kunnen werken in de zorg. 

 

Coronaterugblik 
 
Inzet medewerkers en kwaliteit van zorg 
In 2021 heeft corona meer van ons gevraagd dan we eind 2020 hadden gehoopt. We konden 
niet rustig herstellen maar bleven bezig met nog vele besmettingen en het meermaals 
vaccineren van medewerkers en cliënten. Ook hadden we te maken met een hoog 
ziekteverzuim door de hoge werkdruk en het toenemend aantal COVID-besmettingen, ook 
onder personeel. Het zorgcontinuïteitplan hebben we dan ook met regelmaat in moeten 
zetten.  
 
Met respect, waardering en trots kijken we naar de flexibiliteit en bereidwilligheid die 
medewerkers toonden om klaar te staan voor elkaar en voor onze cliënten. In moeilijke 
omstandigheden hebben we er samen het beste van gemaakt. Juist in de periodes waarin op 
sommige locaties de druk zo groot was dat we de zorgplanning niet (altijd) rond kregen, zijn 
we, door onder andere meer inzet van gastvrouwen en -heren en waar nodig vrijwilligers of 
andere collega’s, in staat geweest onze cliënten de benodigde zorg te blijven bieden.  
 
Ook het project ZETVoord heeft hieraan bijgedragen. Hierin hebben we mensen zonder 
zorgachtergrond zoals lokale horecacollega’s ingezet in de bezetting. Deze ZETVoord-
medewerkers richtten zich op wonen en welzijn, het (voor)bereiden en begeleiden van eten 
en drinken, en het ondersteunen van zorgmedewerkers. Door deze mensen in de zorg in te 
zetten, konden zorgmedewerkers waar mogelijk ontlast worden en hoefden zij niet continu 
de gaten in het rooster op te vullen. Na de vaccinaties van bewoners en medewerkers 
ontstond gaandeweg gelukkig ook weer ruimte om werkzaamheden die ook bij goede zorg 
horen weer op te pakken, zoals het actualiseren van zorgleefplannen, het voeren van 
zorgleefplan-gesprekken en teamoverleggen. Toch zijn dit de zaken die gedurende het jaar 
veelal onder druk stonden.  
 
Het beperken van bezoek en het ontbreken van familieavonden heeft niet geholpen om de 
samenwerking met alle betrokkenen en de samenzorg altijd in stand te houden. We zijn 
daarom enorm dankbaar voor die naasten die zich altijd al, en nu nog meer in tijden van 
personele krapte, hebben ingezet voor hun naasten, en onze zorgmedewerkers 
ondersteunden.  
 
  



Maatwerk 
In 2021 is het ons gelukt sluiting van de dagbesteding en de Warme Harten vrijwel geheel te 
voorkomen, in ieder geval voor bestaande cliënten. Wel hebben we veelal externe bezoekers 
geweerd, groepsgroottes beperkt en veel ingezet op de basisregels zoals hygiëne, afstand 
houden en gebruik van mondkapjes. Dit alles met de bedoeling voor de bestaande cliënten 
het leven nog zo betekenisvol mogelijk te maken. Onze mensen zijn net als in 2020 gelukkig 
creatief geweest in bedenken en doen wat wel mogelijk was. Dat gold ook voor veel naasten 
die weliswaar beperkt waren in bezoekmogelijkheden, vooral qua aantallen, maar veelal 
gelukkig nog wel kwamen. Zo hebben we samen doorlopend gekeken naar hoe het normale 
leven zoveel mogelijk door kon gaan. Waar beperkingen ervan afkonden deden we dat; waar 
maatwerk nodig was deden we dat ook. Dit gebeurde altijd in afstemming en goede 
samenwerking met de CCR, om aansluiting te houden bij de wensen en behoeften van 
cliënten.  
 
Vaccinatiecampagnes en prikstraat  
We zijn trots op de grootschalige vaccinatiecampagne in januari 2021, waarbij we met de 
inzet van vele collega’s in de prikteams alle bewoners van onze locaties hebben 
gevaccineerd. We hebben gekozen om alle bewoners te vaccineren, dus niet alleen zij die 
onder onze medische dienst vallen, om zo vaccinatiegraad in onze locaties zo hoog mogelijk 
te krijgen. Dit huzarenstukje hebben we maar liefst twee keer geleverd, want ook de 
boostercampagne in het najaar hebben we dankzij de inspanningen van vele collega’s 
succesvol uitgevoerd bij alle bewoners.  

 

 
 



Ook kijken we met trots terug op de zeer succesvolle regionale samenwerking eind 2021 bij 
de opzet van de prikstraat in Roosendaal voor alle collega’s om zo te zorgen dat onze mensen 
zo snel als mogelijk ook een boostervaccinatie kregen. Samen met collega-zorgorganisaties 
hebben we in december in anderhalve week bijna 9000 boostervaccinaties gezet. Dankzij de 
inzet en betrokkenheid van flink wat collega’s hebben we daarmee heel veel zorg-
medewerkers kunnen beschermen. Ook is het ons gelukt om zorgvrijwilligers en mantel-
zorgers mee te nemen. De snelheid waarmee we de boosterstraat gerealiseerd hebben en 
de manier waarop alle medewerkers geholpen hebben om zoveel mogelijk prikken te zetten, 
is een prachtig voorbeeld van samenwerking in de regio, en een samenwerking die we in de 
toekomst hard nodig gaan hebben.  
 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 - Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven aan welke speerpunten en ambities we hebben 
gewerkt op het gebied van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Ondanks de 
impact van corona hebben we een aantal mooie stappen gezet. 
 
 



Getrapte zorg 
Niet meer doen dan wat nodig is en de verantwoordelijkheid daar beleggen waar hij hoort; 
dat is getrapte zorg. We werken vanuit vertrouwen in en respect voor ieders vakmanschap. 
Effectief samenwerken betekent daarbij dat zorgteams iedere dienst weer samen de zorg 
moeten organiseren, vanuit de in die dienst aanwezige kennis en kunde. Zo draagt het totale 
team samen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg, de ondersteuning én het 
welzijn van de cliënten.  

Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) 
In 2021 wilden we de functie van EVV invoeren. De EVV heeft een rol in het coördineren van 
de toenemende complexiteit van zorg en in multidisciplinair werken, en is het eerste 
aanspreekpunt voor de cliënt en familie. Dit sluit aan bij onze visie op persoonsgerichte zorg 
en het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het hebben van een vaste 
eerste contactpersoon draagt hieraan bij.  
 
De invoering van de EVV is vertraagd. Begin 2021 zetten we de invoering on hold vanwege 
de werklast die corona bleef veroorzaken. In het voorjaar constateerden we bovendien dat 
eerst de organisatie van de zorg, met helderheid over de kern van iedere functie, verhelderd 
moest worden. In het najaar van 2021 hebben we onze visie op de organisatie van de zorg 
en het daarbij horende functiehuis gepresenteerd aan de organisatie tijdens de leer- en 
inspiratiesessies en voor advies aan de ondernemingsraad voorgelegd.  
 
Naast de invoering van de EVV’ers zullen we ook gaan werken met zorgondersteuners voor 
ADL-werkzaamheden en met helpenden plus naast de helpenden, en zullen de hbo-
verpleegkundigen zich ontwikkelen naar kwaliteitsverpleegkundigen. Belangrijk bovendien 
zijn de principes van “getrapte zorg” (zie kader) en van integrale teams. Hierbij heeft ieder 
een eigen verantwoordelijkheid maar is het team gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van zorg en ondersteuning, en de aandacht voor welzijn en welbevinden.  
 
In 2022 zullen de veranderingen geïmplementeerd worden inclusief het werken met EVV’ers, 
die dan tevens als zorgverantwoordelijke in het kader van de Wet Zorg en Dwang zullen 
werken. Deze rol was bij de specialist ouderengeneeskunde belegd, maar met de invoering 
van de EVV gaat deze rol naar deze functie. De EVV’er heeft een belangrijke taak in het 
zorgproces en kan nadrukkelijker bezig zijn met het vergroten van de vrijheid en het geven 
van vrijwillige zorg die aansluit op wat de cliënt wil. De EVV’ers worden uitgebreid 
geschoold, ook over de Wet zorg en dwang (Wzd) en de bedoeling daarvan. Hiermee 
verwachten we de deskundigheid te verhogen in het team en een snellere ontwikkeling in 
het omdenken van risico denken naar denken in mogelijkheden en vrijheid. 
 

  
 
 
 
  



Gastvrouwen en medewerkers dagbesteding 
De inzet van gastvrouwen hebben we 
gecontinueerd na goede ervaringen in 2019 
en 2020. Zij geven individuele aandacht 
aan cliënten, ze creëren een gemoedelijke 
sfeer in de huiskamers, en ze zorgen voor 
lekker eten en drinken en aanwezigheid in 
de huiskamer. Ook de inzet van 
medewerkers dagbesteding hebben we 
voortgezet.  

 
In 2021 hebben we aandacht besteed aan hoe deze functies nog effectiever in samenhang 
met de zorgteams ingezet kunnen worden. Door bijvoorbeeld het aansluiten in 
werkoverleggen en cliëntbesprekingen van het zorgteam, kan de behoefte van de cliënt 
duidelijk in beeld worden gebracht en kan afgesproken worden hoe ingespeeld wordt op die 
behoefte.  
 
Ook worden gastvrouwen door 
medewerkers dagbesteding gecoacht 
in de begeleiding van de bewoners op 
het gebied van welzijn. Wat kan je 
een bewoner gedurende de dag 
aanbieden? Hoe kun je de behoefte 
van de bewoner achterhalen, ook 
wanneer ze dit zelf niet goed meer 
kunnen aangeven? De meerwaarde 
van deze samenwerking hebben we 
gezien tijdens de cohortperiode, 
toen we gastvrouwen ingezet hebben 
op het gebied van dagbesteding.  
 
De gastvrouwen kenden de bewoners al en wisten waar hun behoeften lagen. Hiermee 
versterken we de persoonsgerichte zorg en de aandacht voor welzijn van onze cliënten. Tot 
slot zijn we tot een verduidelijking gekomen van de rolverdeling in schoonmaaktaken op 
woongroepen tussen medewerkers schoonmaak en gastvrouwen.  
 

Zorg Efficienter (ZoEf) 
We zijn in de zomer van 2021 gestart met het project Zorg Efficiënter (ZoEf), gericht op het 
optimaliseren van de processen, zowel in de zorg als in de ondersteuning. Hierin streven we 
naar een eenduidige en eenvoudige uitvoering van de zorgprocessen en de borging daarvan 
op een inzichtelijke en overzichtelijke wijze. Dit draagt ook bij aan rolduidelijkheid tussen 
de verschillende functies.  
 
Ook verbeteren we de processen binnen de bedrijfsvoering met als doel deze nog meer 
ondersteunend te laten zijn aan de zorg en verspilling van tijd en geld te voorkomen. Zo zijn 



we gestart met het verbeteren van het proces rondom aanvragen van hulpmiddelen en het 
proces inwerken van nieuwe medewerkers. 
Om het juiste resultaat te behalen en de medewerkers bij de veranderingen te betrekken, 
werken we per proces met een multidisciplinair team van (zorg)medewerkers. Zo zorgen we 
ervoor dat de voorgestelde verbeteringen vanuit de werkvloer gedaan worden en zo een 
oplossing bieden voor de ervaren knelpunten van medewerkers. Inmiddels zijn we druk met 
de implementatie van processen rondom de cliënt waaronder het multidisciplinair overleg 
(MDO) en het werken met het zorgleefplan.   
 
Ook in 2022 zetten we in op het verbeteren en efficiënter inrichten van processen waardoor 
we nog beter in staat zijn aan te sluiten bij wat voor de cliënt van waarde is in samenwerking 
met iedereen die voor de cliënt van waarde is. 

 
Verpleegkundige triage en versterken behandeldienst 
In 2021 hebben we de verpleegkundige triage georganiseerd samen met Medisch service 
centrum NAAST. Deze zorgcentrale verzorgt de triage buiten kantoortijden waarmee we de 
triagefunctie hebben versterkt en de beschikbaarheid geborgd. NAAST kan onder andere 
worden benaderd voor een collegiaal overleg om bijvoorbeeld te sparren of bij een niet 
pluis gevoel bij een cliënt. Ze voeren de triage uit en komen dan samen met de 
medewerker tot een plan. Dit kan ook een advies zijn om bijvoorbeeld contact te leggen 
met de dienstdoende arts.  

Om de behandeldienst te versterken hebben we in 2021 in samenwerking met Novicare een 
scan uitgevoerd resulterend in een aantal speerpunten waaronder ontwikkeling van de visie 
op behandeling en het versterken van de 1e lijns activiteiten. Ook kunnen we door 
taakherschikking van de Verpleegkundig Specialist (VS) en Specialist Ouderengeneeskunde 
(SO) de VS inzetten als regiebehandelaar. Hierdoor kunnen we de huidige capaciteit 
optimaal benutten en kunnen we de VS inzetten als voorwacht (met SO in de achterwacht) 
tijdens avond, nacht en weekenden. Binnen Avoord hebben we twee Verpleegkundig 
Specialisten die we inzetten als regiebehandelaar. 

 

Sociale en digitale innovatie 
Avoord richt zich op zowel sociale als digitale/technische innovatie, met als doel de 
zelfredzaamheid te bevorderen, professionele zorg te voorkomen dan wel te verminderen, 
en arbeidsbesparing te realiseren waar professionele zorg wel geboden moet worden. Wat 
betreft de sociale innovatie geven we de voorkeur aan benaderingen die voldoende 
handvatten zoals methodieken en toolkits bieden en meer zijn dan een filosofie. Daarnaast 
richten we ons op digitale innovaties. In alle gevallen gaan we voor bewezen effectieve of 
veelbelovende innovaties; niet experimenteel, niet zelf ontwikkelen, maar maximaal 
benutten van inspanningen, ervaringen en evaluaties van anderen.  
 
Intramuraal hebben we innovatie onder andere in samenwerking met Anders Werken in de 
Zorg binnen Avoord geïntroduceerd. Dit deden we door te starten met de implementatie van 
de Wolk, een heupairbag die ervoor zorgt dat cliënten als ze vallen geen heupfractuur 
oplopen. Deze heeft in 2021 meer dan 50 valincidenten opgevangen en droeg bij aan meer 
vrijheid en zelfstandigheid voor de cliënt. Daarnaast zijn we gestart met een pilot omtrent 
de BedSense, een sensor onder het matras die inzicht geeft in onder andere het slaapgedrag. 



Dit resulteert in een vermindering van het aantal nachtrondes, meer privacy voor de cliënt 
en persoonsgerichte ochtendzorg. Ook draagt het bij aan inzicht voor de behandelaren en 
kan het ervoor zorgen dat interventies gerichter en sneller ingezet worden. Dit zijn 
innovaties die breed ingezet kunnen worden en daar gaan we in 2022 mee aan de slag.  
 
In 2021 hebben we ook gekeken bij welke zorgvragen technologie ondersteunend kan zijn 
zoals bij persoonsgebonden innovatie. Dit is een persoonsafhankelijke innovatie gericht op 
het individu. Zo zijn we een pilot gestart met als doel om onrust tijdens de verzorging te 
verminderen door middel van projectie. Hierbij worden beelden of filmpjes geprojecteerd 
op het plafond of de muur. Door het focussen op beeld en geluid zien we dat dit het 
onbegrepen gedrag van cliënten kan verminderen en bij sommigen de zorg hierdoor 
vergemakkelijkt wordt.  
 
Ook zijn we op zoek gegaan naar een technologie die inzicht geeft in de dagstructuur, 
waardoor roepgedrag vermindert. Robot Maatje geeft de cliënt op vaste momenten 
instructies zoals ‘u kunt zo gaan eten’, maar is ook een gesprekspartner en kan op bepaalde 
termen of zinnen reageren. We kijken wat de effecten zijn en of we “profielen” kunnen 
creëren, waardoor we beter inzichtelijk krijgen wanneer we bepaalde persoonsgerichte 
innovaties kunnen inzetten en mogelijk succesvol kunnen zijn. Hier zullen we in 2022 verder 
op ontwikkelen. Daarnaast gaan we de innovaties die in pilot succesvol zijn gebleken borgen 
en opschalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om de medicatieveiligheid te vergroten hebben we zowel intramuraal als extramuraal 
stappen gezet door de inzet van de Medimo. Middels een app kunnen zorgmedewerkers de 
medicatie toediening digitaal ondertekenen en wordt de medicatie automatisch besteld. Dit 
voorkomt verwarring en levert tijdswinst op. In 2022 wordt Medimo in alle teams verder 
uitgerold. Ook de inzet van de Medido zijn we in het kader van medicatieveiligheid aan het 
vergroten. Op deze manier kunnen we zorg op afstand leveren en de zelfstandigheid van 
cliënten vergroten. In 2021 hebben we de Medido alleen extramuraal ingezet. Voor 2022 is 
de intentie om dit ook intramuraal in te gaan zetten.   
 
Om de zelfstandigheid van onze cliënten te vergroten zijn we binnen de Thuiszorg gestart 
met het programma Langer Actief Thuis. Dit programma start zodra een cliënt in zorg komt 
en is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid of het weer verkrijgen hiervan. Binnen 
12 weken wordt gewerkt aan specifieke doelen, die samen met de cliënt en een 
multidisciplinair team zijn opgesteld. Deze doelen zijn gericht op het zelf doen, minder zorg 
overnemen en alleen ondersteunen waar nodig.  

Robot Maatje geeft de cliënt op vaste 
momenten instructies zoals ‘u kunt zo 
gaan eten’, maar is ook een gespreks-
partner en kan op bepaalde termen of 
zinnen reageren. Dit biedt ondersteuning 
en een bepaalde vorm van gezelschap 
aan cliënten. 



Een voorbeeld hiervan is een cliënt die wenst om binnen 12 weken volledig zelfstandig te 
kunnen douchen, trap te kunnen lopen, een boodschappenlijstje te kunnen schrijven en een 
handtekening te kunnen zetten. Dit na een val van de trap in huis, waarna de cliënt zijn 
rechterschouder gebroken heeft. Het multidisciplinair team werkt samen met de cliënt aan 
het bereiken van deze doelen.  

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 – Medewerkers & Medezeggenschap  
 
Welke ontwikkeling hebben we doorgemaakt op het gebied van 
capaciteitsmanagement? Wat hebben we gedaan aan scholing en 
deskundigheidsbevordering van onze medewerkers? En welke stappen hebben we 
gezet in het ontwikkelen van medezeggenschap binnen Avoord? Daar wordt in dit 
hoofdstuk antwoord op gegeven.  



Centraal roosteren en capaciteitsmanagement 
In 2020 hebben we het centraal roosteren van medewerkers ingevoerd waardoor zorgteams 
hun tijd maximaal aan de zorg kunnen besteden. Om dat effectief te kunnen doen is een 
eenduidig roosterbeleid van belang. Dat hebben we in 2021 met een aantal collega’s samen 
ontwikkeld, in combinatie met een visie op flex. Hiermee hebben we duidelijke uitgangs-
punten gecreëerd omtrent roosteren en de inzetbaarheid van medewerkers, met de ruimte 
voor onze zelfstandige teams een passend basisrooster te maken, rekening houdend met hun 
cliënten en hun eigen wensen wat bijdraagt aan de bevordering van hun werkplezier.  
 
Ook hebben we een belangrijke stap gezet in capaciteitsmanagement. Voor bewoners is het 
belangrijk om gekend te worden, steeds dezelfde gezichten te zien en dat de personele inzet 
is afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners gedurende de dag. Door de 
beschikbaarheid van stuurinformatie zijn we in staat kort cyclisch te sturen op een goede 
bezetting, passend bij de cliëntpopulatie en binnen financiële kaders. In 2022 gaan we het 
capaciteitsmanagement doorontwikkelen waardoor we nog beter in staat zijn te anticiperen 
op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, de veranderende zorgvraag en toenemende 
zorgzwaarte. Dit draagt bij aan de kwaliteit en continuïteit van de zorg en aan de duurzame 
inzetbaarheid van onze medewerkers. 

 
Scholing en deskundigheidsbevordering 
Jaarlijks kiezen we voor extra investeringen in scholing en deskundigheidsbevordering. Dat 
past bij onze ambitie op het gebied van kwaliteit van zorg en de constatering dat we te 
maken hebben met een complexere zorgvraag. In 2021 hebben we de extra opleidingskosten 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis en kunde bij de aankomende EVV. Met name het 
verder ontwikkelen van hun communicatie vaardigheden sluit aan bij de reden waarom we 
voor deze nieuwe functie hebben gekozen. Een goede invulling vraagt om de juiste kennis 
en kunde en daarin hebben we in 2021 geïnvesteerd. Dat zal doorgaan in 2022 want met de 
toenemende complexiteit van zorg bij onze cliënten en de hoge verwachtingen van hun 
naasten vragen we veel van degenen die de brug vormen tussen cliënt en organisatie.  
 
Voor gastvrouwen hebben we de e-learning ‘Persoonsgerichte zorg’ ingezet en hebben we 
twee trainingen ‘Omgaan met cliënten met dementie’ verzorgd. In 2022 gaan we voor 
gastvrouwen, medewerkers dagbesteding, helpenden (plus) en verzorgenden een e-learning 
en training in voedselveiligheid verzorgen met als doel het eten en drinken voor mensen met 
kauw- en slikproblemen veiliger te maken.  
 
Voor vrijwilligers hebben we in het eerste kwartaal van 2021 een e-learning gelanceerd met 
speciale aandacht voor dementie en palliatieve zorg. Deze e-learning ontvangen alle nieuwe 
vrijwilligers zodat ze nog beter voorbereid zijn op hun vrijwilligerstaken bij Avoord.  
 
Leer- en inspiratiesessies 
Samen zorgen, anders zorgen en slimmer zorgen waren een paar van de onderwerpen die 
aan bod kwamen tijdens de leer- en inspiratiesessies die we voor alle medewerkers van 
Avoord organiseerden. Hierin werden zij meegenomen in de nieuwe visie op zorg en werden 
zij uitgedaagd mee te denken en mee te praten. Tijdens de workshop ‘(On)vrijwillige zorg’ 
werd stilgestaan bij de Wet zorg en dwang. Wat betekent (on)vrijwillige zorg precies? En 



hoe ga je daarmee om? Doel was het vergroten van het bewustwording over het verschil 
tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg. Het begin van een cultuurverandering om meer te 
denken vanuit vrijheid en levensgeluk, en veiligheid niet als het hoogste goed te 
beschouwen.   
 
Ook hebben we de medewerkers 
meegenomen in de toekomstige 
organisatie van de zorg met het 
nieuwe functiehuis. Doel: mensen 
informeren over de visie en 
aankomende veranderingen, en hen 
laten ervaren hoe belangrijk het is 
helder te hebben wie waarvan is. Ook 
‘getrapte zorg’ kwam hier aan bod; 
niet meer doen dan echt nodig is, de 
taken beleggen bij wie die aankan en 
niet nodeloos naar boven delegeren.  
 
Beweging naar kwaliteitsverpleegkundigen 
De functie van hbo-verpleegkundige in de Avoord-huizen verandert in 2022 naar 
Kwaliteitsverpleegkundige. Daarbij is de kern te werken aan en bij te dragen aan de kwaliteit 
van zorg door zorgteams en individuele teamleden te coachen op inhoud. Om hun rol te 
verstevigen zijn we in 2021 gestart met het opleidingsprogramma Kwaliteitsverpleegkundige 
in het verpleeghuis.  
 
GroeiVoord 
GroeiVoord is ons digitale LeerManagementSysteem (LMS) met als doel deskundigheids-
bevordering, door leren gemakkelijker, overzichtelijker én leuker te maken voor alle 
medewerkers. Het geeft inzicht in welke leeractiviteiten een medewerker behaald heeft en 
welke nog uitgevoerd moeten worden. Er staan vakinhoudelijke e-learnings in en online 
trainingen over allerlei verschillende onderwerpen. Van vitaliteit tot omgaan met conflicten, 
van feedback vragen tot een taal leren, van brainstormen tot digitale vaardigheden. 
 
In 2021 hebben we op GroeiVoord ‘Avoord Vitaal’ gelanceerd. Hier staat informatie over 
thema’s zoals gezonde voeding, meer bewegen en goede werk-privé balans. Ook zijn hierin 
een inspirerende wandelroute en ontspannende workshop opgenomen. Ook in 2022 blijven 
we trainingen toevoegen die relevant zijn voor werk én privé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GroeiVoord in de prijzen!  
Avoord is genomineerd met GroeiVoord voor de 'Learning Experience' van 
het jaar 2021. In totaal waren er vijf zorginstellingen genomineerd voor 
deze prijs. Avoord was genomineerd vanwege de manier waarop we de 
leerpaden hebben ingericht. We zijn erg verheugd dat we een prijs in de 
categorie beste 'Learning Experience' Nederland hebben gewonnen!                                                                   
 



Medezeggenschap en inspraak 
We zijn trots op de start van de Verpleegkundigen en Verzorgenden AdviesRaad (VVAR) in 
2021. Ook zijn stappen gezet om te komen tot oprichting van een vrijwilligersraad en de 
vorming van een adviesraad van (para)medici (PAR). Zo versterken we binnen Avoord de 
medezeggenschap vanuit verschillende perspectieven, in aanvulling op de 
Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de lokale cliëntenraden waarmee we al veel 
langer samenwerken. Daarnaast zijn in 2021 over diverse onderwerpen interne 
klankbordgroepen ingezet. De nieuwe visie, de ontwikkeling van de kernstrategie en de 
plannen voor de nieuwe werkplek zijn voorbeelden hiervan. Deze manier van inspraak zal 
ook in 2022 veelvuldig worden benut. Zo sturen we bij Avoord meer samen, zoals we ook 
samen zorgen. 
 
Verpleegkundigen en Verzorgenden AdviesRaad  
Avoord staat voor goede, persoons-
gerichte zorg. Dat maken we waar 
met en dankzij onze professionals. 
Daarom is het ook belangrijk dat zij 
gehoord worden, op verschillende 
manieren. De VVAR zorgt voor een 
formele stem van onze grootste 
groep professionals: de verpleeg-
kundigen en verzorgenden. Zij 
zullen de bestuurder gevraagd en 
ongevraagd adviseren over zaken 
die de beroepsgroep aangaan en die 
betrekking op de werkvloer hebben.  
 
De adviezen die de VVAR kan geven, zijn gebaseerd op ervaringen en kennis vanuit de directe 
praktijk. De eerste trainingsdagen hebben plaatsgevonden waarbij gezamenlijk is gekeken 
naar de missie en visie, werkafspraken en onderlinge rollen.  
 
Vrijwilligersraad 
Door de inzet van vrijwilligers kunnen we samen dat beetje meer doen voor onze cliënten. 
Vaak zorgen ze voor wat extra aandacht. Om iets mogelijk maken dat anders niet zou lukken 
zoals een wandeling met een cliënt buiten in het zonnetje. Veel dagbestedingsactiviteiten 
zijn mogelijk dankzij vrijwilligers. Maar ook is het heel fijn als iemand ‘gewoon’ een ‘bakkie 
komt doen’ bij een cliënt.  
 
Net als voor onze professionals is het ook voor vrijwilligers belangrijk dat zij zich gezien en 
gehoord voelen. Daarom zijn we in 2021 gestart met de voorbereidende werkzaamheden 
voor de oprichting van de vrijwilligersraad. Denk aan het werven van vrijwilligers die in de 
raad willen zitten, het opstellen van een regelement hoe we de vrijwilligersraad vorm willen 
geven en wat het doel is van de raad. Door corona is het niet gelukt om fysiek bij elkaar te 
komen. In 2022 zal de eerste bijeenkomst op locatie zijn. 
 
 
 



Cliëntmedezeggenschap 
Gedurende 2021 kwamen we met de CCR tot overeenstemming over de reglementen, 
aansluitend op de nieuwe wetgeving die goede cliëntmedezeggenschap wil borgen. Een 
eerste bijeenkomst met alle leden van de verschillende cliëntenraden in het najaar was een 
waardevolle investering in elkaar kennen en het versterken van de inzichten in wat 
cliëntmedezeggenschap kan betekenen. 
 

ICT: werkplek 2.0 en digicoaches   
In 2021 hebben we werkplek 2.0 gedeeltelijk uitgerold in de organisatie. In 2022 gaan we 
werkplek 2.0 verder implementeren in de zorg. Er worden mobiele werkplekken gecreëerd 
en er komen meer laptops/mobiele devices waarmee op verschillende plekken kan worden 
gewerkt. Veilig inloggen wordt ook vergemakkelijkt. Hiermee wordt de bereikbaarheid en 
flexibiliteit van en voor medewerkers een stuk groter en het digital werken vergemakkelijkt. 
Aandacht voor het daadwerkelijk gebruiken van de digitale middelen is daarbij van belang 
want niet iedere medewerker doet dat even makkelijk.  
 
Om het digitaal werken te stimuleren en ondersteunen hebben we daarom twee digicoaches 
aangesteld. Zij helpen en ondersteunen medewerkers om digitaal vaardiger te worden. Er 
wordt hulp geboden op elk niveau. Van digitale starter tot iemand die ergens in een bepaalde 
applicatie of programma vast loopt. Daarmee willen we het werken makkelijker, sneller en 
fijner maken.  
 
 
De digicoaches aan het woord 
Wij willen bijdragen aan het plezier dat mensen ervaren 
in het verbeteren van hun digitale vaardigheden,” vertelt 
digicoach Nancy. “Mensen binnen Avoord zijn ontzettend 
goed in hun vak, maar ze worden soms tegengehouden 
door hun eigen digitale ontwikkeling. Dat is jammer. Door 
hen hierin te ondersteunen, kunnen we ze een stuk 
zelfvertrouwen en plezier in hun werk teruggeven.”  
 
Digicoach Rosewieta vult aan: “Het uiteindelijke doel is meer aandacht voor de cliënt. 
Wanneer het personeel niet langer belemmerd wordt door digitale vaardigheden, kan er 
namelijk nóg meer aandacht aan de cliënt worden gegeven.” 
 
Het volledige interview lees je hier. 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.digivaardigindezorg.nl/avoord-het-uiteindelijke-doel-van-het-verbeteren-van-digitale-vaardigheden-is-meer-aandacht-voor-de-client/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 - Cliënttevredenheid  
 
Voor cliënttevredenheid is vanaf 2021 Zorgkaart Nederland leidend als indicator, met als 
doel dat potentieel toekomstige cliënten recensies kunnen lezen om een goede keuze te 
kunnen maken. Cliënttevredenheid wordt gemeten middels de Totaalscore. Dit is een 
gemiddelde score op zes vragen over de accommodatie, kwaliteit van leven, afspraken, 
luisteren, omgang medewerkers en kwaliteit van verpleging. Met deze gegevens wordt 
landelijk vergelijkbare informatie over cliëntenwaardering openbaar beschikbaar. 



Zorgkaart Nederland 
In 2021 hebben we Zorgkaart Nederland actief onder de aandacht proberen te brengen bij 
familieleden/cliënten tijdens de zorgleefplanbesprekingen. Door corona is dat minder goed 
gelukt dan beoogd. Om een nog beter beeld te krijgen hoe cliënten de zorg van Avoord 
waarderen zijn daarom door een extern bureau, telefonische interviews gehouden met 
cliënten of hun vertegenwoordiger. In 2021 heeft Avoord 94 waarderingen ontvangen op 
ZorgkaartNederland. Het gemiddelde cijfer is 8.2. In 2022 blijven we het verkrijgen van een 
hoge response stimuleren.  

 

Uitkomsten cliënttevredenheid (parelpoetsen) 
Naast ZorgKaart Nederland werkt Avoord met de applicatie CareRate voor het meten van 
klanttevredenheid en het verbeteren ervan. Cliënten kunnen via de applicatie rechtstreeks 
feedback geven aan de teams. Het team ontdekt waar het goed in is (de parel), en gaat deze 
nog mooier maken (oppoetsen). Door deze parelpoets methodiek worden kwaliteit en 
verbeteren een vast onderdeel binnen de teams.  
 
Ieder kwartaal stellen we onze cliënten en hun vertegenwoordigers een aantal vragen 
omtrent onze kernwaarden en thema’s van het kwaliteitskader: persoonsgerichte zorg, 
wonen en welzijn. Zo kunnen we de invoering van het kwaliteitskader monitoren en vanuit 
cliëntperspectief onze kernwaarden toetsen. In de grafiek op pagina 25 staat de uitkomst 
over kwartaal één t/m vier.  
 

“Onze vader word met goede zorg en 
persoonlijke aandacht omringd. Hij 
geeft, ondanks beginnende dementie, 
aan dat hij het goed naar zijn zin heeft 
op zijn zorgappartement. En hij geniet 
van het eten in het Warm Hart.” 
 

- Naaste van cliënt, De Willaert 
 
 
“Rijserf is wat mij betreft een voorbeeld voor andere zorglocaties. Door de kleinschaligheid 
zijn medewerkers heel betrokken bij hun inwoners. Mede dankzij hun optimale inzet en 
goed observeren van mijn moeder is het met extra zorg gelukt om mijn moeder tot het 
laatste moment in haar zorgappartement te laten wonen. Petje af voor deze medewerkers 
en nogmaals ontzettend bedankt voor jullie geweldige hulp en altijd luisterende oor.” 
 

- Naaste van cliënt, Rijserf 
 

 

“De medewerkers zijn heel erg zorgzaam en 
attent. Ze letten goed op mijn vader. Mijn 
vader voelt zich comfortabel bij hen. 
Daarnaast is de communicatie richting de 
familie ook heel erg goed sinds er gebruik 
gemaakt wordt van het systeem ‘Caren’.” 
 

- Naaste van cliënt, Het Anbarg 



 
 

Overall beoordeelt ruim 90% van de cliënten (of eerste contactpersonen) alle aspecten 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 gaan over communicatie, persoonlijke aandacht, activiteiten, vast 
team en meer (zichtbaar) personeel.  
 
In de applicatie van CareRate is de gehele PDCA-cyclus inzichtelijk te maken. Hieruit blijkt 
dat in 2021 ongeveer één derde van de verbetersuggesties van cliënten zijn opgepakt door 
het team, besproken met de cliënt en opgevolgd (PDCA-cyclus rondgemaakt). Het opvolgen 
van deze verbetersuggesties is belangrijk, want dit is wat onze cliënten en bewoners 
belangrijk vinden.  
 
In 2022 gaan we onderzoeken hoe we de teams kunnen ondersteunen en faciliteren in het 
volledig doorlopen van de PDCA-cyclus. Kunnen we het meten van cliënttevredenheid 
vereenvoudigen? Kunnen we meetinstrumenten effectiever inzetten? Hoe zorgen we voor 
een goede opvolging en borging van verbetersuggesties? 

 

 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Respect en compassie Respect uniek zijn en
wooncomfort

Zelfregie en zinvolle
tijdsbesteding

Zorgdoelen en
familieparticipatie

Resultaat inhoudelijke vragen tevredenheid cliënten 
appartementen en woongroepen 

somatiek/psychgeriatrie 2021 (N=162)

Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht

Voorbeeld van een opgepakte verbetersuggestie van een cliënt op Het Anbarg 
Mevrouw wil moeilijkere vragen bij de geheugenactiviteiten, zodat ze meer uitdaging heeft. 
Hierop heeft een dagbestedingsmedewerker op de woongroep een spel en mapje met 
moeilijkere vragen meegebracht waar mevrouw mee aan de slag kan. Ook bij de activiteiten 
op de dagbesteding wordt rekening gehouden met de behoefte van mevrouw.  

 
 



Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers 
In januari 2021 is een tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers gehouden. Zo’n 40 vragen 
op alle vlakken van het vrijwilligersbeleid zijn gesteld. Zo kwamen vragen aan bod over onze 
kernwaarden, de begeleiding van de coördinatoren en van onze collega's op de werkvloer, 
de aard van de werkzaamheden en de attenties die vrijwilligers ontvangen. Ook waren 
vragen opgenomen met betrekking tot corona. Ruim 300 vrijwilligers hebben deelgenomen 
aan het onderzoek. Met een score van 8,4 hebben we een heel mooi resultaat behaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 – Veiligheid 
 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft thema’s benoemd die belangrijk zijn 
voor de veiligheid van cliënten. Op deze thema’s zijn door Verenso en V&VN 
indicatoren basisveiligheid ontwikkeld met als doel het leren en verbeteren in teams 
op deze thema’s een impuls te geven. 



Verplichte en gekozen indicatoren  
Drie indicatoren basisveiligheid zijn verplicht voor de VVT sector: ‘Advance Care Planning’ 
(ACP), ‘aandacht voor eten en drinken’ en ‘bespreken medicatie-incidenten in het team’. 
Deze worden hieronder toegelicht. Vervolgens komen de gekozen indicatoren aan bod. Dat 
zijn decubitus en werken aan vrijheidsbevordering. 
 

Advance Care Planning (ACP) 
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 bijwerkingen en mogelijk schadelijke gevolgen van dien. 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? Hiervoor is een doorlopend gesprek met 
cliënt en familie nodig over de door hen gewenste en medisch gezien mogelijke zorg rondom 
het levenseinde. Alle nieuwe cliënten bij Avoord hebben uiterlijk 6 weken na opname 
hierover een gesprek met hun behandelend arts. Daarnaast is het een vast bespreekpunt 
tijdens zorgleefplan besprekingen. De medische beleidsafspraken, zoals niet-reanimeren 
beleid en ziekenhuisopname ja/nee, worden vastgelegd in het elektronisch cliëntdossier.  
 

Indicator - vraagstelling en antwoordmogelijkheden 
Aantal cliënten op de locatie waarbij ten minste één beleidsafspraak over behandeling rond 
het levenseinde in het zorgdossier is vastgelegd. 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; zoals antibiotica, beademing, sondevoeding en opname IC. 

 
Indicator - uitkomst 
Locatie 2021 

Het Anbarg  96,9% 

De Willaert 97,6% 

Franciscushof 98% 

Kloostergaard 92,5% 

Rijserf 94,1% 

Contrefort 95,2% 

 
Bij 96,4% van de cliënten van Avoord is ten minste één beleidsafspraak rondom het 
levenseinde vastgelegd in het zorgdossier. Het gaat met name om wel/niet reanimeren  en 
ziekenhuisopname ja/nee. In sommige gevallen zijn daarnaast nog afspraken vastgelegd over 
antibiotica, beademing, grote operatieve procedures en opname IC.  
 
De locatie bestaat uit woongroepen en appartementen. Op de woongroepen verblijven 
voornamelijk cliënten met behandeling, waarvoor onze specialist ouderengeneeskunde/ 



verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde de beleidsafspraken rondom het levenseinde 
vastlegt in het dossier. In onze appartementen wonen grotendeels cliënten zonder 
behandeling. De huisarts van betreffende cliënt legt afspraken rond het levenseinde vast in 
het eigen systeem en niet in ons ECD. De verpleegkundigen niveau 4/5 binnen Avoord hebben 
de bevoegdheid om voor cliënten zonder behandeling, na overleg met de huisarts, de 
afspraken rond het levenseinde vast te leggen in het ECD van Avoord. 
 

Aandacht voor eten en drinken  
Voor het merendeel van onze cliënten zijn afspraken terug te vinden in het zorgleefplan 
omtrent 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 (bijv. sondevoeding) of bij bepaald 
dieet/intoleranties.   
 
Indicator - vraagstelling 
Percentage cliënten op locatie waarbij voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden 
besproken en vastgelegd in het zorgdossier? 
 
Indicator - uitkomst 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Locatie 2021 

Het Anbarg  

Wel vastgelegd en besproken 83% 
Niet vastgelegd en besproken - 
Onbekend of het is vastgelegd en besproken 17% 
De Willaert 

Wel vastgelegd en besproken 64,8% 
Niet vastgelegd en besproken - 
Onbekend of het is vastgelegd en besproken 35,2% 
Franciscushof 

Wel vastgelegd en besproken 84% 
Niet vastgelegd en besproken - 
Onbekend of het is vastgelegd en besproken 16% 
Kloostergaard 

Wel vastgelegd en besproken 62,5% 
Niet vastgelegd en besproken - 
Onbekend of het is vastgelegd en besproken 37,5% 
Rijserf 

Wel vastgelegd en besproken 78,4% 
Niet vastgelegd en besproken - 
Onbekend of het is vastgelegd en besproken 21,6% 
Contrefort 

Wel vastgelegd en besproken 85,7% 
Niet vastgelegd en besproken - 
Onbekend of het is vastgelegd en besproken 14,3% 



Om de aandacht voor eten en drinken verder te verbeteren is in 2021 een aparte vraag over 
voedselvoorkeuren opgenomen in de profiellijst van het zorgleefplan. We constateren dat in 
2021 nog niet optimaal gewerkt is met deze voorkeursvraag. Om de persoonsgerichte zorg 
op het gebied van eten en drinken te verbeteren gaan we hier in 2022 extra aandacht aan 
besteden onder andere door IDDSI (International Dysphagia Diet Standardization Initiative). 
Daarnaast 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 op basis daarvan te leren en te 
verbeteren.   
 
De meldingen rondom (bijna) incidenten (MIC) worden minimaal 1x per kwartaal besproken 
in de teamoverleggen met verzorgenden en verpleegkundigen. Daarnaast komt de MIC 
commissie per kwartaal bijeen om trends te signaleren zoals gezondheidsklachten van 
cliënten  t.g.v. incidenten of de aantallen of oorzaken, en maken hiertoe halfjaarlijks een 
rapportage. Aan de MIC commissie neemt ook een arts deel.  
 
Indicator - vraagstelling 
Percentage afdelingen waar medicatiefouten tenminste één keer per kwartaal 
multidisciplinair worden besproken met medewerkers van de afdeling op basis van 
meldingen die zijn gedaan. 
 
Indicator - uitkomst 
Op alle locaties wordt dit 100% uitgevoerd. 
 
Verbeteringen rondom het medicatieproces, zoals de uitrol van de elektronische 
toedienregistratie (Medimo), hebben geleid tot een daling van incidenten. Hetzelfde geldt 
voor incidenten waarbij verkeerde medicatie is geleverd of geen leveringen zijn gedaan. 
Daarnaast hebben we interne audit op medicatieveiligheid uitgevoerd gebaseerd op de 
Veilige Principes in de medicatieketen. Verbeterpunten zijn afgesproken en worden 
gemonitord.   
 
In 2022 wordt het MIC proces herzien in het kader van project ZoEf (Zorg Efficiënter). Doel 
is te komen tot een eenduidig en eenvoudig proces met duidelijke taken/bevoegdheden 
zodat we nog beter van incidenten kunnen leren en verbeteren.  
 

Decubitus 
Indicator - vraagstelling 
Percentage cliënten op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger. 
 
Indicator - uitkomst 
Het percentage decubitus is zeer laag. Bij Avoord worden preventief antidecubitus maat-
regelen getroffen. Als er toch decubitus dreigt of wordt ontwikkeld wordt er multidisciplinair 
met een ergotherapeut, diëtiste en wondverpleegkundige een plan van aanpak gemaakt en 
vindt er een casuïstiek-bespreking plaats. 



 
Locatie 2021 

Het Anbarg  4,1% (8) 

De Willaert 2,4% (3) 

Franciscushof 2% (1) 

Kloostergaard 5% (2) 

Rijserf 1,9% (1) 

Contrefort 9,5% (2) 

 

Werken aan vrijheidsbevordering 
Indicator - vraagstelling 
Wijze waarop de organisatie nadenkt over vrijheidsbevordering van cliënten. 
 
Avoord levert persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen en heeft de 
ambitie bij te dragen aan het levensgeluk van de client. De uitgangspunten van de Wet zorg 
en dwang (Wzd) sluiten hier goed op aan. In 2021 draaide veel rondom de zorg en 
maatregelen met betrekking tot corona. In quarantaine zijn staat haaks op “Leven in 
vrijheid”. Dit maakte het realiseren van een andere denkwijze lastig. Ondanks deze situatie 
zijn stappen gezet in vrijheidsbevordering van cliënten: 

• Warme overdracht: in april 2021 zijn we gestart met de warme overdracht middels 
een thuisbezoek aan de cliënt door de zorg- en woonbemiddelaars van CSB, 
voorafgaand aan een opname. Zo zien en horen we hoe de thuissituatie is en leren 
we de client kennen. Er wordt geluisterd naar de wensen en behoeften van de client, 
vastgelegd in een concept zorgleefplan, wat de basis vormt voor het bieden van 
persoonsgerichte vrijwillige zorg.  
 

• Gedragsvisites: in 2021 zijn we gestart met gedragsvisites die steeds meer informatie 
opleveren over het gedrag van de cliënt, wie de client is en zijn wensen en 
behoeften. Dit om te zoeken naar alternatieven ter voorkoming van onvrijwillige 
zorg. Samen met arts, psycholoog, medewerker dagbesteding en verzorgende (GVP) 
wordt het gedrag geanalyseerd en worden afspraken gemaakt die vastgelegd worden 
in het ZLP. 
 

• Zelfscan Wzd:  in mei 2021 heeft er een zelfscan plaatsgevonden door bureau 
Harrewijn en Broens met de volgende vragen: 

o Past het Avoord beleid op het gebied van veiligheid en vrijheid en sluit het 
aan bij de bedoeling van de wet? 

o Wat is de status van de implementatie? 
o Werken we in de praktijk conform de wet en het beleid?  

 

Conclusie was dat het beleid compleet is en voldoet aan de wet, maar niet voorziet 
in de gedachtegang “Leven in vrijheid”. Teams vertellen met overtuiging zich in te 
zetten voor maximale keuze vrijheid van cliënten in het dagelijks leven. Er is veel 
vrijheid voor cliënten gewonnen maar een deel van de aspecten is niet bekend/ er 
wordt niet mee gewerkt.  
 

 



De belangrijkste adviezen van de zelfscan waren: 
1. Maak naast het formele beleid een simpele verkorte versie van het beleid met 

een aantal heldere uitgangspunten. 
2. Beleg de rol van zorgverantwoordelijken bij de EVV functie. Zij maakt onderdeel 

uit van het zorgproces waardoor men veel nadrukkelijk/natuurlijker bezig kan 
zijn met vergroten van vrijheid.  

3. Bespreek de schriftelijke halfjaarlijkse analyse van de onvrijwillige zorg en de 
adviezen van de Wzd-commissie met het bestuur zodat deze analyse en adviezen 
onderdeel worden van de kwaliteitsverbetercyclus. 
 

• Herziening beleid Wzd: als follow-up van de zelfscan hebben we besloten het Avoord-
beleid aansluitend bij de Wzd te herzien en veel meer te formuleren vanuit de 
ambitie persoonsgerichte vrijwillige zorg te bieden en vanuit die ambitie invulling te 
geven aan de verplichtingen volgend uit de Wet Zorg en dwang, maar ook en vooral 
aan de bedoeling. Dit beleid (“samen werken aan vrijheid, veiligheid en 
levensgeluk”) is voorgelegd aan de CCR en het ontvangen advies heeft geleid tot een 
verdere aanpassing van het beleid waarbij de kern is en blijft: inzetten op 
persoonsgerichte vrijheid en het bijdragen aan levensgeluk. 
 

• Implementatieplan: op basis van de zelfscan en het herziene beleid is een 
implementatieplan geschreven om vervolgstappen te maken als het gaat om het 
doorleven en goed toepassen van de uitgangspunten.  
 

• Workshops vrijwillige en onvrijwillige zorg: tijdens de leer- en inspiratiesessies in 
oktober zijn voor alle medewerkers workshops gegeven over wat vrijwillige en 
onvrijwillige zorg inhoudt met praktische voorbeelden. Doel was het vergroten van 
het bewustwording over de inhoud van vrijwillige en onvrijwillige zorg. Het begin van 
een cultuurverandering om te denken vanuit vrijheid, veiligheid en levensgeluk. 
 

• Scholing: in 2021 hebben vrijwel alle zorgmedewerkers scholing gehad over 
vrijwillige en onvrijwillige zorg. De e-learning, presentatie in de werkoverleggen en 
de gevolgde workshops zijn een eerste belangrijke stap geweest in wat vrijwillige 
zorg is en wat “Leven in vrijheid” betekend voor de cliënt. De scholing voor de 
gastvrouwen is eind 2021 gestart. 
 

• Aansluiting bij Radicale Vernieuwing Zorg en het actieteam op het gebied van de 
Wzd: per 2022 sluit Avoord aan bij de beweging Radicale Vernieuwing Zorg en onder 
meer het actieteam dat zich richt op het toepassen van de Wzd op een manier die 
maximaal aansluit bij de leefwereld van de cliënt.  

 

Leren binnen teams 
De indicatoren, maar ook informatie uit allerlei andere bronnen zoals meting 
cliënttevredenheid,  interne audits en incidentmeldingen, geven belangrijke informatie voor 
managers, aandachtsvelders/kwaliteitscommissies en het medisch team: Wat vertelt deze 
uitkomst? Herkennen we deze uitslag? Zien we een trend? Vinden we het goed genoeg of 
gaan we actie ondernemen?  
 
Verder blijft Avoord zoekende in hoe het verbeteren in de teams vorm kan krijgen op een 
uniforme manier: welke informatie is belangrijk? Wanneer, op welke wijze, en aan wie 
koppelen we terug? Hoe kunnen we de PDCA-cyclus volledig doorlopen en continu 



verbeteren? Maar ook het onderling successen delen, en leren van elkaar. Dit moet bij Avoord 
verder ontwikkeld worden en neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen het jaarplan 
2022. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooruitblik 
 
De coronapandemie heeft ook in 2021 een enorme impact gehad op onze cliënten, 
medewerkers, maar ook op onze organisatie en ambities. Dit verslag laat zien dat 
we naast alle aandacht voor corona stappen hebben gezet in het verder verbeteren. 
Maar ook dat verdere stappen nodig zijn in 2022. Dit gaan we doen vanuit onze 
kernstrategie en meerjarenplan 2021-2024: ‘Samen slimmer en anders zorgen’. De 
vijf actielijnen die daar leidend in zijn staan weergegeven op pagina 36 en 37. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totstandkoming  
Onze ambities en speerpunten zijn opgenomen in het organisatiebrede jaarplan van Avoord. 
Dit betekent dat onze ambities en speerpunten in het vizier blijven en worden gemonitord. 
Speerpunten die specifiek zijn voor bepaalde locaties, zijn geborgd in de jaarplannen van 
de managers zorgeenheid. Op deze manier zijn plannen 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.  
 
Ook de OR, de Centrale Cliëntenraad, PAR/VVAR en de Raad van Toezicht zijn geraadpleegd. 
Het kwaliteitsjaarverslag is besproken in het MT en vastgesteld door de bestuurder.  



 

Het Franciscushof heeft op de eerste 
verdieping 20 kamers waar 20 mensen 
wonen in twee kleinschalige, beschermde 
woonvormen. Op de begane grond zitten 24 
studio’s voor ouderen met lichamelijke 
beperkingen. Ook zijn er twee woonkamers 
en ontmoetingsruimte ‘de zoete inval’. 
Verder wonen de Zusters Franciscanessen in 
het gebouw, met hun eigen woonruimtes, 
kapel en aula. 
 

Bijlagen 
 

Bijlage 1 - Algemene informatie over de diverse locaties van Avoord 
 
De locaties van Avoord staan hieronder weergegeven per gemeente.  
 

 
 
Etten-Leur 
  
Het Anbarg heeft 88 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.   
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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.  
 
  
 
 

 
Hospice Marianahof geeft een gastvrij 
onthaal aan mensen die in hun laatste 
levensfase verkeren. Wanneer thuis sterven 
om welke reden dan ook geen optie is, is 
een omgeving die het meest de sfeer van 
thuis benadert, zoals hospice Marianahof, 
een waardevol alternatief. 

 

 
Rijsbergen 
  
Het 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. 
  

 
 

 
Zundert 
 
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.  



Bijlage 2 – Personeelssamenstelling 
 
Het personeelsbestand maken we inzichtelijk op basis van peildatum 31 december 2021 en 
vergelijken dat met voorgaande jaren. Er zijn 494 fte medewerkers werkzaam voor de 
langdurige zorg. Dat is een toename in 2020 van 67 fte. Van de medewerkers had 16% een 
tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit betreft een lichte afname (2%) in vergelijking met 2020.  
 
De veruit grootste groep medewerkers betreft niveau 3 (verzorgenden en medewerkers 
dagbesteding) met 54,3%. Daarna medewerkers van niveau 2 (medewerkers zorg-
ondersteuning en aspirant verzorgenden) met 15,1% en niveau 1 met 11,9%.  
 
We hebben 2,3% FTE verpleegkundigen niveau 6 in dienst. In vergelijking: twee jaar geleden 
betrof dit 1,6%. 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.  
 

 
 
Het verzuimpercentage is afgenomen van 10% in 2020 naar 8,07% in 2021. Dit is lager dan 
het landelijk ziekteverzuim van 8,46%. 
 
In- en uitstroom zorgmedewerkers 
Wanneer we kijken naar de in- en uitstroom van zorgmedewerkers dan zien we dat de 
instroom van nieuwe medewerkers (22,5%) lager is geweest dan de uitstroom van 
medewerkers (25,1%). Mede hierdoor is het inzetten van PNIL/uitzendkrachten toegenomen 
van 6% in 2020 naar 7% in 2021.  
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Behandelaren/(para-)medisch Overig zorgpersoneel Leerlingen



Ten opzichte van 2020 is de uitstroom toegenomen met 2,8% en de instroom afgenomen 
met 4,6%. De doorstroom is met 0,6% toegenomen. Verloop onder medewerkers, 
waaronder sleutelfunctionarissen, in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt stelt 
ons voor uitdagingen. We zien dat een leven lang werkzaam zijn bij een werkgever 
zeldzamer wordt, waarbij we degenen die dat wel doen koesteren en inzetten op binden 
én boeien van medewerkers. In 2021 hebben we stappen gezet om het verloop van onze 
medewerkers te analyseren om vervolgens daarop actie te kunnen ondernemen. De 
combinatie werk/privé, werkdruk en planning/roosteren zijn redenen die medewerkers 
opgeven voor vertrek maar ook een gebrek aan ontwikkelmogelijkheden. Dit zijn zaken 
waar we in 2021 aandacht aan hebben besteed en we zullen dat in 2022 blijven doen.  
 
 
 

  
 
Vrijwilligers 
Bij Avoord werken ruim 600 vrijwilligers op basis van een vrijwilligersovereenkomst. Veel 
vrijwilligers zijn op meerdere afdelingen actief. 

Intramuraal: 438 (woongroepen, dagbesteding, evenementen) 
Extramuraal: 57 (dagopvang en Avoord Aan Huis) 
Hospice: 76 
Overig: 78 (warm hart, facilitair, dierenweide, reisbureau, preventieve huisbezoeken) 
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