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Inleiding 
Als Avoord bieden wij zorg in de gemeenten Etten-Leur, Zundert en omstreken. We zijn 

gespecialiseerd in ouderenzorg, dementiezorg, (medische specialistische) thuiszorg, tijdelijk 

verblijf, welzijn en palliatieve zorg thuis of in ons high care hospice.  

 

De naam ‘Avoord’ symboliseert een veilige overgang van zelfstandig wonen, naar wonen met zorg in 

een veilige omgeving. De naam is samengesteld uit het woord ‘voorde’ en de naam van het riviertje 

de Aa. 'Voorde' betekent ‘een veilige doorwaadbare plaats in een rivierbedding’. Zo maken wij ook 

in onze naam duidelijk dat Avoord meegroeit in de veranderende behoefte aan ondersteuning die 

cliënten ervaren.  

Dit kwaliteitsverslag is onderdeel van het jaarbeeld 2017 van Avoord. In dat jaarbeeld en in dit 

verslag laten we zien wie we zijn en wat we belangrijk vinden. We geven een beeld van de wijze 

waarop wij kwaliteit van zorg geven, waar we succesvol zijn, maar ook waar onze uitdagingen 

afgelopen jaar hebben gelegen. Het is een uitnodiging om een kijkje te nemen in de organisatie van 

Avoord waar wat ú belangrijk vindt centraal staat. Tegelijkertijd voldoen wij met dit verslag aan de 

wettelijke verplichting om verantwoording af te leggen op de thema’s van het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitsverslag richt zich dan ook op onze langdurige zorg (WLZ) en niet op 

de thuiszorg, het hospice of de dagopvang.  

 

Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van onze zorgvisie en kernwaarden. Vervolgens geven we in 

hoofdstuk 2 kort aan welke locaties we hebben en aan hoeveel cliënten we zorg leveren. Hoofdstuk 

3, 4 en 5 gaan over kwaliteit van zorg. En hoofdstuk 6, 7 en 8 nemen ons mee in het traject leren en 

verbeteren, leiderschap en medewerkers. Als laatste staat in hoofdstuk 9 en 10 informatie over 

middelen en reflectie.  
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1. Zorgvisie en kernwaarden 
In ons strategisch beleidsplan (Strategisch beleid Avoord 2017-2020) hebben we onze visie en 

kernwaarden als volgt beschreven: 

 

Visie 

Wat vindt ú belangrijk? 
Iedere (potentiële) cliënt beschouwen wij als een uniek persoon. Wij zijn er voor de cliënt. Dat 

betekent dat we ons handelen aanpassen aan wat de cliënt belangrijk vindt. We noemen dat 

klantwaarde. Het gaat hierbij om de inhoud van de dienst of het product, de manier waarop we die 

leveren en het gevoel dat de cliënt daarbij heeft. De cliënt zet dat af tegen de prijs van de dienst 

en de moeite die hij er voor heeft moeten doen. Cliënten verschillen in wat zij belangrijk vinden, 

ook wat betreft de zorg. Bij alles wat we doen, vragen we de cliënt wat hij belangrijk vindt. 
 

We respecteren de (potentiële) cliënt zoals hij is met zijn levensgeschiedenis, gewoontes en 

onhebbelijkheden. We streven naar het behoud van zelfrespect, ook als dit moeilijk is door ziekte. 

De cliënt heeft altijd de regie gehad. Ook nu hij ziek is, respecteren en stimuleren we de eigen 

regie van de cliënt. We zoeken altijd naar een oplossing in de vorm van zorg, welzijn of een andere 

dienst of product. We zijn daarin creatief. Of de oplossing nu publiek of privaat wordt gefinancierd 

doet er niet toe. De cliënt bepaalt of de oplossing passend is. 
 

De cliënt deelt zijn leven met anderen, in het gezin, in de straat en in de wijk. Het sociale systeem 

vormt een essentieel onderdeel van het leven van de cliënt, ook als hij niet langer thuis kan blijven 

wonen. We erkennen dat het wonen in een woon-zorgcomplex of het verloop van de ziekte effect 

heeft op het sociale systeem. Daarom spannen we ons extra in het sociale systeem in stand te 

houden. Het wonen in een woon-zorgcomplex impliceert het wonen in een wijk. Samen met de 

andere wijkbewoners maken onze cliënten deel uit van de samenleving in die wijk. 
 

De kwaliteit van zorg wordt bepaald in de directe relatie en interactie tussen de cliënt en 

medewerker. Dat betekent continu in gesprek zijn met elkaar. In die kwaliteit investeren we. De 

medewerker is in staat feedback te ontvangen en ervan te leren. De teamleden houden elkaar 

scherp en weten ondersteuningsvragen te stellen. We willen de goede dingen doen en daar extra 

goed in zijn. We bieden een breed pallet aan zorg thuis, in de wijk of in woon-zorgcomplexen voor 

inwoners binnen de gemeenten Etten-Leur en Zundert. In de verzorging en behandeling van mensen 

met dementie en mensen die palliatieve zorg nodig hebben, zijn we bovengemiddeld goed. 
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Missie 

Wij werken aan maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten 
Bij alles wat wij doen, streven wij naar maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten. Dit 

doen wij door te handelen naar onze kernwaarden Zelfregie, Respect en Samen Leven. Deze 

waarden hebben betekenis voor onze cliënten, medewerkers en de organisatie. 

 

Kernwaarden 

Zelfregie: De cliënt staat zoveel mogelijk in zijn kracht 
Zelfregie betekent dat wij de cliënt zoveel mogelijk in zijn kracht willen zetten. De cliënt beslist 

zoveel mogelijk zelf, maakt zijn eigen keuzes en is zoveel mogelijk zelfredzaam. We denken hierbij 

in mogelijkheden, naar wat wel kan ondanks de ziekte of aandoening die men heeft. Kunnen zijn 

wie je bent. 

 

Respect: Serieus nemen en serieus genomen worden 
Respect staat voor iedereen in zijn waarde laten. De cliënt, mantelzorger en medewerker van 

Avoord behandelen elkaar respectvol. Respect gaat over elkaar serieus nemen en serieus genomen 

worden, of het nu gaat om de relatie medewerker en cliënt, cliënt en organisatie of medewerker en 

organisatie. Luisteren naar de ander, elkaar leren kennen en elkaar begrijpen, vertrouwen 

opbouwen en communicatie is hierbij van belang. 

 

Samen Leven: Samen met de cliënt en zijn omgeving invulling geven 

aan de zorg- en dienstverlening 
Samen Leven heeft betrekking op de cliënt en zijn omgeving: familie, bekenden, vrijwilligers, 

medewerkers en de wijkbewoners. Vanuit deze kernwaarde vindt Avoord het belangrijk om de 

mantelzorgers te betrekken bij de zorg van hun naaste. We bouwen een goed contact op en 

bereiden hen voor op wat komen gaat. Samen met de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger, 

medewerker of de wijkbewoner geven we invulling aan de zorg- en dienstverlening rondom de 

cliënt.  
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2. Locaties en cliënten   
Avoord beschikt over zes locaties waar WLZ-zorg geboden wordt in Etten-Leur, Zundert en 

Rijsbergen. De zorg wordt geboden aan cliënten die wonen in een appartement en aan cliënten die 

kleinschalig beschermd wonen in woongroepen. Op peildatum 31 december 2017 boden we het 

volgend aantal cliënt zorg op onze locaties voor langdurige zorg: 

 

Langdurige zorg  

(appartementen en woongroepen) 

Aantal cliënten 

Locatie Het Anbarg 186 

Locatie Contrefort 25 

Locatie De Willaert 106 

Locatie Kloostergaard 38 

Locatie Franciscushof 50 

Locatie Rijserf 43 

 

De cliënten kunnen als volgt verdeeld worden in ZZP verdeling (4-8) langdurig verblijf: 
 

ZZP Aantal cliënten 

ZZP 4 107 

ZZP 5 193 

ZZP 6 133 

ZZP 7 11 

ZZP 8 4 
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Cliëntraadpleging 
In 2017 is gestart met de implementatie van CareRate. CareRate is een digitaal instrument om dicht 

bij de cliënt de tevredenheid te meten. Ieder team beschikt binnen CareRate over zijn eigen 

feedback-dashboard. Daarin kunnen medewerkers zelf vragen aanpassen of toevoegen. Hierdoor kan 

per team beter, gerichter en kort-cyclischer ingespeeld worden op de zorgbehoefte van de 

cliëntenpopulatie van dat team. De implementatieperiode van het instrument loopt nog door in 

2018. Aflopen jaar, 2017, is vooral een jaar van ontwikkelen geweest, waarbij medewerkers geleerd 

hebben wat de mogelijkheden van de applicatie zijn en hoe ze deze in kunnen zetten. 

   

 

 

 

 

 

 
 

Wij vragen bij de tevredenheidsmetingen ook in hoeverre een cliënt of vertegenwoordiger Avoord 

aan zou bevelen bij familie en vrienden. Dit geven zij aan in een cijfer van 0 tot 10. De NPS wordt 

bepaald door het percentage van de cliënten die een 9 of 10 geven (de promoters) af te halen van 

het percentage van de cliënten die een 0 tot en met 6 geven (de criticasters). Hierdoor kan de NPS 

fluctueren tussen de -100 en + 100. Als je een positief cijfer hebt, dan zijn er meer promoters dan 

criticasters en andersom. 

 

Langdurige zorg  

(appartementen en 

woongroepen) 

Aantal 

feedback 

CareRate 2017 

NPS 

CareRate 

2017 

Toelichting Zorgkaart Nederland 

 

Locatie Het Anbarg 64 0  5; 4 bevelen aan 

Locatie Contrefort 0 n.v.t. Starten pas in 2018 

met CareRate 

0 

Locatie De Willaert 20 +65  3; bevelen allen aan 

Locatie 

Kloostergaard 

16 -6  0 

Locatie 

Franciscushof 

0 n.v.t. Starten pas in 2018 

met CareRate 

1; beveelt aan 

Locatie Rijserf 25 +32  1; beveelt aan 

 

Op basis van de ontvangen feedback scoren vooral de locaties De Willaert en Rijserf een hoge NPS. 

In 2018 gaan we dit instrument verder uitzetten en zullen de resultaten ingezet worden in het kader 

van leren en verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

Binnen de locaties Contrefort en Franciscushof zijn de teams nog niet gestart met het nieuwe 

instrument. Om toch ook voor deze locaties een uitspraak te kunnen doen over cliëntraadpleging is 

naar de gegevens van Zorgkaart Nederland gekeken. Voor locatie Contrefort zijn geen 

aanbevelingen gedaan in 2017 en voor locatie Franciscushof heeft één persoon een waardering 

ingevuld. Deze persoon geeft aan Franciscushof aan te bevelen bij familie en vrienden.  

 

“Ik ben 94 jaar oud en ervaar de zorg hier als goed. Vooral omdat 

men de tijd neemt om de zorg goed uit te voeren met een stukje 

persoonlijke betrokkenheid.” 

“Ik voel me weer veilig, verzorgd en deel van een groep.  

Ik ben weer om mensen gaan geven.” 
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3. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Het kwaliteitskader onderscheidt 4 thema’s: compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. 

 

In 2017 hebben we bij Avoord nieuwe kernwaarden gelanceerd: Zelfregie, Respect en Samen leven. 

Deze kernwaarden sluiten aan bij de thema’s compassie, uniek zijn en autonomie uit het 

kwaliteitskader. De kernwaarden zijn richtinggevend voor zorgverleners bij de uitvoering van hun 

werk en de wijze waarop ze interactie met cliënten invullen. Er is aandacht geweest voor de 

implementatie van de kernwaarden via scholing en teamsessies. De scholing ‘samenzorgen voor 

kwaliteit van leven’ heeft de nadruk gelegd op het realiseren van behoud van eigen regie, een 

zinvolle dagbesteding en participatie daar waar mogelijk, vanuit de kernwaarden van Avoord. De 

kernwaarden zijn opgenomen in de functieomschrijvingen van medewerkers.  

 

We hebben een normenkader uitgewerkt en vastgesteld. Het normenkader is de vertaalslag van de 

kernwaarden naar relevante en concrete normen, gedragsregels (Het suc6 van Avoord) waar 

medewerkers in de dagelijkse praktijk mee kunnen werken. 

 

Het suc6 van Avoord  
1. Wees nieuwsgierig: elke cliënt is bijzonder 

We zorgen er voor dat we het levensverhaal van de cliënt kennen, zijn behoeften, wensen en 

zorgen. 

 

2. Ondersteun de cliënt om zoveel mogelijk zelf te doen 

We streven naar het behoud van zelfrespect, ook als dit moeilijk is door ziekte. 

 

3. Geef de cliënt ruimte om kleine en grote dingen zelf in te vullen 

De cliënt beslist zoveel mogelijk zelf, maakt zijn eigen keuzes en is zoveel mogelijk zelfredzaam. 

 

4. Weeg samen risico's en kwaliteit van leven af en vind de balans 

We denken hierbij in mogelijkheden, naar wat wel kan ondanks de ziekte of aandoening die men 

heeft. Kunnen zijn wie je bent. 

 

5. Verwelkom ook de naasten van harte 

Samen Leven heeft betrekking op de cliënt en zijn omgeving: familie, bekenden, vrijwilligers, 

medewerkers en de wijkbewoners. 

 

6. Zorg met cliënt en naasten dat je op elkaar kunt vertrouwen 

We bouwen een goed contact op en bereiden hen voor op wat komen gaat. Samen met de cliënt, 

mantelzorger, vrijwilliger, medewerker of de wijkbewoner geven we invulling aan de zorg- en 

dienstverlening rondom de cliënt.  
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Scholing 
Er is in 2017 meer aandacht geweest voor scholing in het kader van persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning:  

 

• Het werken met zorgdoelen was tevens onderdeel van de scholing ‘samenzorgen voor kwaliteit 

van leven’. Er is ingezet op methodisch werken en een kwalitatieve verbetering van de 

zorgleefplannen opgesteld in samenspraak met de cliënt of diens naasten.   
 

• Medewerkers hebben scholing palliatieve zorg ontvangen gericht op lichamelijke, 

psychologische, sociale en spirituele aspecten. Tijdens deze scholing is ‘zorgpad palliatieve 

zorg’ geïntroduceerd. In dit kader hebben medewerkers van de locatie Contrefort een 

waakmand ontwikkeld. Een mand met verschillende materialen voor de cliënt, familie en 

medewerkers die ondersteunen bij het waken in de palliatieve fase. De waakmand is zeer goed 

ontvangen.  
  

• De medewerkers van de pg woongroepen van locatie Het Anbarg hebben de scholing ‘Brein 

Omgevings Methodiek (BOM)’ gevolgd. Vanuit deze scholing was er aandacht voor de fysieke 

omgeving die van invloed is op het brein, was er aandacht voor processen en bejegening. Er is 

binnen de teams meer aandacht voor welzijn gekomen. Dit is voor zowel cliënten als 

medewerkers een fijne verbetering.  
  

• Op de pg woongroepen binnen de locaties Rijserf en Franciscushof werken medewerkers volgens 

de SOCAV methodiek. SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren 

van Vaardigheden. De methodiek is erop gericht de wensen van de cliënt te achterhalen en de 

regie bij de cliënt te leggen. Hierbij betrekken we actief familie en vrijwilligers. Resultaten 

laten zien dat de tevredenheid van cliënten over het voeren van eigen regie is vergroot.  

 

Zorgleefplan 
Verder hebben we in onze werkwijzen vastgelegd dat iedere nieuwe cliënt binnen 24 uur over een 

voorlopig zorgleefplan beschikt en dat dit uiterlijk zes weken na opname volledig en definitief 

wordt. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan is belegd bij een 

verzorgende van ten minste niveau 3 (IG) of bij een andere zorgverlener van ten minste niveau 3. 

De aandachtsgebiedhouder zorgleefplan heeft binnen Avoord de taak om het proces te monitoren en 

te toetsen. De twee belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van het zorgleefplan zijn: 

- Individu: de individuele wensen en behoefte van de cliënt 

- Samen: met de cliënt, met naasten, met verschillende professionals. 

In overleg met de cliënt worden afspraken gemaakt over de te bieden zorg en activiteiten. Deze 

afspraken wordt vastgelegd in een zorgleefplan en minimaal 2 keer per jaar besproken in een 

zorgleefplanbespreking. 

 

Cliëntervaring 
In 2017 hebben we de eerste aanzet gedaan om meting van de cliëntervaring over de vier thema’s 

persoonsgerichte zorg mogelijk te maken. We willen graag weten hoe onze cliënten onze zorg 

ervaren vanuit onze kernwaarden. Hier hebben we ingezet om cliënten te bevragen op hun 

ervaringen in een jaarlijkse cyclus van 4 kwartalen gecombineerd met thema’s uit het hoofdstuk 

wonen en welzijn. We hebben gekozen om dit uit te voeren met behulp van de applicatie CareRate. 

Deze applicatie maakt het voor cliënten of naasten mogelijk om heel makkelijk rechtstreeks 

feedback te geven aan de teams waar ze verblijven. De teams ontvangen de feedback direct en 

kunnen daardoor snel reageren naar de cliënt en desgewenst actie ondernemen. Gezien de relatief 

korte verblijfsduur van cliënten is het van belang om steeds kort-cyclischer aan verbetering te 

werken. De eerste cijfers verwachten we beschikbaar te hebben voor het kwaliteitsverslag 2018.  
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4. Wonen en welzijn 
Het kwaliteitskader onderscheidt 5 thema’s zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd 

lichaam, familieparticipatie en inzet vrijwilligers, wooncomfort.  

 

Welzijn 
We werken in onze zorg rond zingeving vanuit de kernwaarde Respect. Dit gaat over elkaar serieus 

nemen en serieus genomen worden; in tijd en aandacht. Zorgmedewerkers bieden in hun dagelijks 

contact met cliënten ondersteuning bij vragen rond leven, ziekte en dood. Daarnaast hebben we 

geestelijk verzorgers in dienst. Zij verlenen geestelijke verzorging aan cliënten en hun naasten en 

verzorgen diensten of vieringen. 
 

We vinden het belangrijk dat iedere cliënt zijn leven kan leiden zoals hij dat wil. Bij het aanbieden 

van dagbesteding werken we dan ook vraaggericht. In 2017 hebben we een start gemaakt met het 

opnieuw inrichten van de organisatie van de dagbesteding. We gaan hier uit van de klantreis die een 

cliënt doormaakt, waarbij we in iedere fase een aansluitende dagbesteding bieden. We hebben 

dagbestedingsmedewerkers in dienst die zorgen voor een fijn woon-leefklimaat binnen de 

zorgappartementen en woongroepen. Zij bieden activiteiten aan, aansluitend op de vraag van de 

cliënten. Dit kan op groepsniveau of individueel, binnen of buiten de woongroep.    
 

Wanneer er een zorgbehoefte ontstaat, is het behoud van zelfregie en respect erg belangrijk. 

Iedere cliënt ontvangt zijn persoonlijke verzorging zoals hij of zij dat wil. We leggen deze afspraken 

vast in het zorgleefplan.  

 

Samenzorg 
Samen met de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger, medewerker of de wijkbewoner geven we invulling 

aan de zorg- en dienstverlening rondom de cliënt. We investeren in goed contact en communicatie. 

Vrijwilligers dragen in grote mate bij aan het veraangenamen van het leefklimaat van onze 

cliënten. In de omgang met mantelzorgers hebben we expliciet aandacht voor het evenwicht tussen 

draaglast en draagkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonen 
Onze accommodaties zijn aantrekkelijk ingericht, schoon en veilig. We streven naar een zo groot 

mogelijk thuisgevoel, zowel in inrichting als in gebruik van ruimtes. Alle ruimtes zijn ingericht zodat 

er optimaal zorg verleend kan worden. Vooral ook in de ruimtes waar cliënten met een pg indicatie 

wonen, proberen we met een slimme inrichting bij te dragen aan het welbevinden van de cliënt. 

Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen van transparante foto folie op de deuren die naar buiten 

leiden.  
 

Eind 2016 is de schoonmaak anders georganiseerd en is gestart met een nieuwe 

schoonmaakmethodiek. In september 2017 heeft een ziekenhuishygiënist onderzocht of de nieuwe 

schoonmaakmethode succesvol was door middel van een ATP-meting. Uit de metingen bleek dat de 

inzet van de schoonmaak en de introductie van een nieuwe schoonmaakmethode heeft geleidt tot 

significante verbeteringen.  

“De activiteiten houden mij bezig. Ik heb altijd wel wat te doen. Mijn 

vrijwilligster zou van mij wel een 100 kunnen krijgen. Ze doet alles voor 

me. Het eten is goed en de bediening is vriendelijk.” 
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.  
  

 

Vier de liefde: Een bijzondere wens van een mooi en 

bescheiden echtpaar 
 

Samen oud worden met een partner met dementie, dan wordt de liefde soms zwaar op  

de proef gesteld. Dat weten ook meneer en mevrouw Esser. “Wij hebben al veel 

meegemaakt maar genieten nog altijd van elkaar en zoveel mogelijk van ieder mooi 

moment. En dat zit ‘m in de kleine dingen.” 

 

 
 

 

Zij: ”ik houd van jou” 

Hij: ”en ik van jou en blijf je altijd trouw” 

 

De vrienden van Avoord hebben op iedere locatie van Avoord een wensboom geplaatst. In 

deze boom mogen cliënten, medewerkers en familie een wens hangen in de hoop dat deze 

gerealiseerd wordt. Donderdag 31 augustus vroeg ik tijdens de muziekvereniging of er nog 

mensen waren die een wens in de boom wilden hangen. Dat was het begin van een mooi 

verhaal voor meneer en mevrouw Esser. 

 

De heer Martin Esser woont bij Avoord en bezoekt altijd samen met zijn vrouw Mieke de 

muziekvereniging. Hun liefde en zorg voor elkaar spat er altijd vanaf. Ik vroeg die donderdag 

of zij bijvoorbeeld hun huwelijksgeloften opnieuw wilden afleggen. Het was bedoeld als 

grapje maar resulteerde in pretogen, tranen en een prachtig verhaal van dit zo bescheiden 

paar. 

 

“6 november is onze trouwdag, dan zijn we 52 jaar getrouwd. Door alle jaren heen hebben 

we lief en leed gedeeld. Zelfs in deze dagen, nu dementie een grote rol speelt in ons leven, 

zijn we nog steeds samen op pad en weten we elkaar te vinden en lief te hebben” vertelt 

mevrouw Esser mij. “In 1965 zijn wij getrouwd. Drie weken voor de bruiloft is mijn vader 

plots overleden.  
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We trouwden op 29 oktober maar iedereen had verdriet. We hielden de bruiloft heel sober. 

Op 6 november vond het kerkelijk huwelijk plaats. Ik heb mijn japon toen maar drie uurtjes 

aangehad. Een feest is er niet meer van gekomen.”  

 

“Voor de gouden bruiloft wilden we met het gezin naar Kaapverdië gaan maar toen werd 

Martin ziek en kon dit niet doorgaan” zegt mevrouw Esser. “We hebben het er jaren geleden 

over gehad om dan onze geloften opnieuw uit te spreken naar elkaar maar ja, dat kon toen 

ook niet…” Tranen schieten haar in de ogen en rollen over haar wangen. Meneer Esser slaat 

z’n arm om haar heen. “Ik ben zo blij met jou”. Ook hij heeft tranen in zijn ogen. Ik vertelde 

het paar van een huwelijksceremonie genaamd “rituele verbinding” en legde hen uit wat dat 

is en wat ze dan doen. Ze hielden elkaar stevig vast en keken elkaar met glimmende ogen 

aan. “Dat zou echt iets voor ons zijn. Onze wens is om onze huwelijksgelofte te vernieuwen 

in deze tijd. Om ons kracht te geven voor de tijd die komen gaat. Het is even iets anders zoals 

ons leven nu gaat. Een leven wat je van te voren niet verzint. Maar we zijn ontzettend 

dankbaar met elkaar.” 

 

Ik vond dit zo’n bijzonder verhaal dat ik dit niet zomaar op een wensbriefje kon schrijven en 

maar afwachten of het gerealiseerd zou worden. Mevrouw Esser gaat zo vaak mogelijk in de 

week naar haar man terwijl ze zelf ook met een rollator loopt en zichtbaar pijntjes heeft. 

Ondanks dat klaagt ze nooit en is altijd vriendelijk. Ze zorgt ervoor dat het haar man aan niks 

ontbreekt. Dat vind ik zo bewonderingswaardig dat ik hun wens waar wilde maken. Ik trok de 

stoute schoenen aan en heb de vrienden van Avoord persoonlijk aangeschreven met dit 

verhaal. Natuurlijk hoopte ik van harte dat dit verhaal hun net zo zou raken en dat zij konden 

helpen om de wens van dit bijzonder paar waar te kunnen maken. 

 

De vrienden van Avoord reageerden heel snel. Ze waren enthousiast en geraakt door het 

verhaal. Al snel werd een datum gepland en binnen een maand was de bruiloft georganiseerd. 

We werden van alle kanten geholpen om er voor dit paar een mooie en onvergetelijke dag 

van te maken.  

 

Zaterdag 14 oktober 2017 was de grote dag aangebroken. De familie van meneer en mevrouw 

Esser hielp met veel liefde aan het opbouwen van de ruimte waar de ceremonie en receptie 

werd gegeven. Iedereen droeg zijn steentje bij voor dit bijzondere moment. Het was tot in 

de puntjes verzorgd en de Keltische ceremonie was ontroerend. Iedereen werd gegrepen door 

de warmte die deze ceremonie uitstraalde. Het ging gepaard met veel symboliek en emotie 

wat de familie Esser zo verbindt. Het paste perfect bij hen. Na de prachtige ceremonie 

werden meneer en mevrouw begeleid naar het té-café waar de receptie plaats vond. De 

bruidstaart werd gesneden en geproefd door het echtpaar. Zo startte de receptie die ze nooit 

hebben gehad maar nu mochten beleven, samen met hun dierbaren. Meneer en mevrouw 

Esser straalden van geluk en sloten moe maar voldaan samen de dag af. 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker dagbesteding 
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Cliëntervaring 
In 2017 hebben we de eerste aanzet gedaan om meting van de cliëntervaring op de hierboven 

genoemde onderwerpen mogelijk te maken. Hier hebben we ingezet om cliënten te bevragen op 

hun ervaringen in een jaarlijkse cyclus van 4 kwartalen. De vragen zijn opgezet vanuit 

persoonsgericht zorg en zijn gecombineerd met onderwerpen uit wonen en welzijn. We willen graag 

weten of onze inzet op kernwaarden, wonen en welzijn daadwerkelijk bijdraagt aan het 

welbevinden van onze cliënten. De eerste cijfers verwachten we beschikbaar te hebben voor het 

kwaliteitsverslag 2018.  
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5. Veiligheid 
Verenso en V&VN hebben vanuit hun professionele verantwoordelijk in het kwaliteitskader de 

opdracht gekregen om te komen tot een set valide indicatoren voor basisveiligheid van zorg. De 

indicatoren moeten aansluiten bij een belangrijk uitgangspunt van het kwaliteitskader: leren en 

verbeteren op de werkvloer. De indicatoren moesten gaan over vier onderwerpen, zoals vastgelegd 

in het kwaliteitskader: medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van 

vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopnamen. In januari 2018 zijn de 

nieuwe indicatoren gepubliceerd. Het onderwerp preventie acute ziekenhuisopnamen is vervangen 

door advance care planning. Dit sluit beter aan bij de opdracht voor de verpleeghuiszorg. Echter, de 

indicatoren waren niet tijdig gereed voor gebruik over verslagjaar 2017. Daarom is landelijk 

besloten om over het verslagjaar 2017 indicatoren uit te vragen die overeenkomen met die van 2016 

(indicatorenset verpleeghuiszorg verslagjaar 2017). De nieuwe indicatoren zullen door middel van 

een puntprevalentiemeting uitgevraagd worden in de tweede helft van 2018.  

 

In het kader van het werken met zelfstandige teams werken we met aandachtsvelders binnen de 

teams. Dit is een structuur waarbij zorgmedewerkers verantwoordelijk zijn voor een aantal 

zorginhoudelijke onderwerpen. Veilige zorg is er daar één van.  

 

Medicatie 
Binnen Avoord werken we volgens een handboek medicatie dat opgesteld is in samenwerking met 

het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Dit handboek is gemaakt voor alle 

medewerkers binnen de medicatie keten en is in 2017 geïmplementeerd.  

De aandachtsvelders medicatie evalueren twee maal per jaar de uitvoering van het medicatieproces 

binnen het team. Door middel van een zelfevaluatie beoordelen zij het proces op de volgende 

items: in zorg komen, voorschrijven, afleveren, opslag en voorraadbeheer, klaarzetten – aanreiken 

en toedienen, evaluatie medicatie op cliëntniveau, uit zorg gaan. We zien hierin een stijgende lijn, 

het medicatieproces verloopt steeds beter: van 65% op orde bij de start van de implementatie tot 

80% in orde aan het einde van 2017.  

De medicatievoorraad wordt maandelijks getoetst door middel van speciale vragenlijsten gericht op 

hoog risico factoren. Wanneer een team drie maanden aaneengesloten de medicatieveiligheid 

geheel op orde heeft, worden zij voor een periode van 3 maanden vrijgesteld van toetsing. Dit om 

een onnodige administratieve last te voorkomen. 
 

Naast deze werkwijze binnen de teams, is er binnen Avoord een multidisciplinaire 

geneesmiddelencommissie actief die bestaat uit de aandachtsgebiedhouder, de apotheker, 

aandachtsvelders, een specialist ouderengeneeskunde en de manager behandeldienst. Ook vindt er 

op cliëntniveau tweejaarlijks een medicatiereview plaats tussen de apotheker en behandelend arts.  
 

We registreren afwijkingen m.b.t. de uitgifte van medicatie in het elektronisch cliëntdossier als een 

incident. In 2017 zijn in de intramurale zorg op appartementen en woongroepen gemiddeld 150 

meldingen per maand geregistreerd. Onze artsen waren ook in 2017 zeer terughoudend met het 

voorschrijven van antipsychotica en de casuïstiek wordt wekelijks besproken. Het uitgangspunt bij 

signalering van onbegrepen gedrag is niet-medicamenteuze interventie. De inzet van antipsychotica 

is ook dit jaar twee maal in het farmaceutisch overleg besproken en bijgesteld waar nodig.  

Naast de terughoudendheid in het voorschrijven van antipsychotica, zijn onze artsen ook 

terughoudend in het voorschrijven van antibiotica. Er heeft in 2017 geregeld afstemming 

plaatsgevonden met de microbioloog van het Amphia ziekenhuis en onze apotheker die specifiek 

opgeleid is voor geriatrie. Op basis van kweekuitslagen 2017 wordt er een nieuw antibiotica beleid 

opgesteld.    
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Decubituspreventie 
Bij de laatst uitgevoerde landelijke prevalentiemeting zorgkwaliteit in november 2016 bleek dat de 

prevalentie van decubitus binnen Avoord laag is ten opzichte van landelijke cijfers (Avoord 1.8%, 

landelijk 7.8%). Decubituspreventie zit verankerd in de werkwijze van de zorgmedewerkers en 

wordt volgens professionele standaard ingezet. In de praktijk komt er vrijwel geen decubitus voor, 

waarbij een graad 3 en 4 zeldzaam is. Tevens hebben we een wond verpleegkundige Avoord breed 

beschikbaar met gespecialiseerde kennis over decubitus. Er is dan ook besloten om in 2017 de 

huidige werkwijze rond decubitus voort te zetten; het inzetten van bewezen effectieve materialen 

voor preventie en behandeling. Om de administratieve last voor medewerkers te beperken is in 2017 

geen prevalentiemeting uitgevoerd op decubitus. De eerstvolgende meting staat gepland voor april 

2018.  

 

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
De visie vanuit Avoord m.b.t. VBM is: nee, tenzij. Vanuit deze visie wordt al jarenlang gewerkt en 

dit is merkbaar tot aan de individuele cliënt. Bij de laatst uitgevoerde landelijke prevalentiemeting 

zorgkwaliteit in november 2016 bleek dat de ons inzetspercentage laag is ten opzichte van 

landelijke cijfers (Avoord 11,4%, landelijk 26,8). Om de administratieve last voor medewerkers te 

beperken is in 2017 geen prevalentiemeting uitgevoerd op VBM. De eerstvolgende meting staat 

gepland voor april 2018.  

Bij de inzet van VBM doorlopen we een vast stappenplan. In 2017 hebben we verbetermaatregelen 

uitgezet om het proces van inzet nog beter te kunnen vastleggen en monitoren. De afspraak is dat 

alle VBM periodiek geëvalueerd worden. Daarnaast staan alle VBM al vanuit de aanstaande wet Zorg 

en Dwang onder toezicht van de BOPZ-arts en is er een BOPZ-commissie, waarin deze worden 

besproken. De aandachtsvelders VBM hebben een signaalfunctie in deze. In het najaar van 2017 

hebben we een effectmeting uitgevoerd op het stappenplan VBM. Op basis van deze effectmeting 

zijn nieuwe maatregelen ter verbetering opgesteld met name gericht op een nog eenduidigere 

registratie en het volledig doorlopen van het stappenplan.    

 

Advance care planning 
Alle nieuwe cliënten hebben uiterlijk 6 weken na opname een gesprek met hun behandelend arts, 

waarin de medische beleidsafspraken worden besproken en vastgelegd in ons elektronisch 

cliëntdossier. Naast de invulopties is er ruimte voor vrije tekst, om nadere toelichting erbij te 

zetten. 'Advance care planning' (ACP) is een proces waarbij de cliënt met de behandelend arts zijn 

wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt, 

vooruitlopend op het moment dat de cliënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. We 

zorgen er toch sprake blijft van zelfregie. In 2017 hebben we er voor gezorgd dat het medisch 

beleid van cliënten overzichtelijker en meer gestructureerd geregistreerd staat in het elektronisch 

cliëntdossier. Alle nieuwe cliënten hebben uiterlijk 6 weken na opname een gesprek met hun 

behandelend arts, waarin de medische beleidsafspraken worden besproken en vastgelegd. Nu is 

direct op de overzichtspagina van de cliënt vastgelegd of er sprake is van een medisch beleid ofwel 

behandeling. Bij deze cliënten is op de overzichtspagina ook direct duidelijk welke beslissingen er 

zijn rondom het levenseinde. In het systeem kan standaard op de volgende onderwerpen 

aangegeven worden wat de beslissing is (wel/niet): reanimeren, orgaandonatie, beademen, grote 

operatieve procedures, infuus, opnamen op intensive care, hypodermoclysis, sondevoeding, 

antibiotica, invasief ziekenhuis onderzoek. Naast de invulopties is er 

ruimte voor vrije tekst, om nadere toelichting te geven.  

De medewerker wordt ondersteund door de toevoeging van een icoon dat 

op iedere pagina van het ECD in beeld is, zodat direct zichtbaar is wat het 

reanimatiebeleid van de cliënt is. 
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6. Leren en verbeteren 
Leren en verbeteren komt terug in alle onderdelen van het kwaliteitskader. In het kader worden op 

dit onderwerp wel expliciet vijf elementen genoemd: kwaliteitsmanagementsysteem, jaarlijks 

geactualiseerd kwaliteitsplan, jaarlijks kwaliteitsverslag, continu werken in de praktijk aan 

verbeteren door zorgverleners en deel uitmaken van een lerend netwerk. 

 

Van beherende naar lerende organisatie 
We willen transparantie van de professionele zorg en een lerende organisatie zijn. Voor veilige, 

goede zorg vertrouwt onze cliënt 100% op de organisatie van Avoord. Eind 2016 zijn we gestart met 

een verbetertraject gericht op koersinformatie. We hebben in 2017 samen bepaald wat goede 

‘koersinformatie’ is, welke kritische onderwerpen we structureel willen volgen en hoe we dat willen 

gaan doen. Denk hierbij aan onderwerpen als veilige zorg, klanttevredenheid, e.d. Vervolgens 

hebben we deze onderwerpen geprioriteerd en acties uitgezet om tot goede koersinformatie per 

zorgeenheid te komen. Vanaf 2018 zullen we met een eenduidige koersagenda gaan werken waarin 

de ontwikkelde koersinformatie per zorgeenheid periodiek rapporteren in de lijn. Dit om ervoor te 

zorgen dat we niet alleen meer inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg, maar ook dat we hier 

gerichter en kort cyclisch op kunnen gaan sturen. Uiteindelijk gericht op het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg.   

 

Kwaliteitsmanagementsysteem  
De afspraken, het beleid en de plannen van Avoord leggen we vast in een kwaliteitsmanagement- 

systeem. Dit systeem werkt volgens een vaste cyclus van plan, do, check en act waarbij het 

verbeteren van de dienstverlening en klanttevredenheid steeds centraal staan. Het 

managementsysteem van Avoord is gecertificeerd volgens de HKZ ISO-9001 (2010) norm en is in 2017 

op twee momenten extern getoetst door een geaccrediteerde managementsysteemcertificatie-

instelling. De aandachtpunten ter verbetering die voortgekomen zijn uit deze toetsing, gebruiken 

we om onze interne organisatie en dienstverlening te verbeteren. In 2017 hebben we het besluit 

genomen om ons kwaliteitsmanagementsysteem in 2018 te laten certificeren volgens het ISO-9001 

(2015) schema. Deze internationale kwaliteitsnorm geeft het kwaliteitssysteem een basisstructuur 

die de organisatie plaatst in een context van interne- en externe ontwikkelingen. Het is een 

strategisch hulpmiddel dat zich richt op het beheersen van risico’s, het benutten van kansen en het 

realiseren van kwaliteitsbeleid. Dit alles door middel van het effectief inzetten van actief en 

betrokken leiderschap, procesmanagement en geschikte middelen, omgeving en mensen.  

 

Beleidscyclus 
In 2017 zijn de eerste stappen gezet om het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag te integreren in 

de beleidscyclus van Avoord. Zo hebben we in kaart gebracht hoe het kwaliteitsplan- en verslag zich 

verhouden tot andere documenten in de beleidscyclus zoals een strategisch beleidsplan, de 

kaderbrief, de begroting, managementbeoordeling etc. Op basis daarvan zijn het plan en het verslag 

ingevoegd in de tijdlijn van de lopende beleidscyclus.  

 

Lerend netwerk 
In 2017 hebben we onderzocht wat het behalen van het Topcare predicaat ons kan brengen ten 

aanzien van het continu verbeteren van de zorg. Het Topcare predicaat wordt verleend aan 

zorgorganisaties door Stichting Topcare. Het doel van deze stichting is de zorg binnen de 

verpleeghuissector continu te verbeteren. Organisaties met een Topcare predicaat investeren in 

onderzoek, kennisdeling en samenwerking met cliënten en andere organisaties. Ons onderzoek heeft 

er toe geleid dat er op 22 september 2017 een proef visitatie Topcare heeft plaatsgevonden op onze 

locatie Rijserf en dat deze locatie in aanmerking komt voor het Topcare predicaat in 2018. Het 

doorlopen traject, gericht op samenwerking in onderzoek en innovatie, beschouwen we als een 
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proeftuin in samenwerking. Het heeft ons geleerd wat wij zoeken in een samenwerking gericht op 

leren en verbeteren en wat wij kunnen bijdragen. Dit zorgt er voor dat wij nog beter een lerend 

netwerk, zoals beschreven in het kwaliteitskader kunnen organiseren. Een lerend netwerk dat een 

werkelijke bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor alle deelnemende 

organisaties.  

 

Naast de proeftuin die we door middel van Topcare hebben doorlopen, zijn er diverse momenten 

geweest dat bestuurder en managers in contact zijn geweest met andere organisatie waarbij leren 

en verbeteren centraal stond. Dit waren over het algemeen themagerichte bezoeken, 

intervisiebijeenkomsten of scholingsmomenten. We zijn aangesloten bij Actiz en onze manager 

behandeling en advies is visitator bij Verenso.  

 

Avoord is deelnemer in het ‘Kennisnetwerk Dementie'. Dit is een beginnend lerend netwerk en is 

een verbinding tussen wetenschap en praktijk, waarbij praktijk altijd het uitgangspunt is. Het 

netwerk richt zich op het ophalen van goede voorbeelden bij de deelnemende organisaties en kijkt 

hoe onderzoek hieraan kan bijdragen of aan heeft bijgedragen. Dit doen de deelnemers door 

letterlijk bij de organisaties op bezoek te gaan. Als onderzoek kan bijdragen, wordt de 

onderzoeksvraag uitgezet bij een universiteit of hoge school. Een onderzoeker onderzoekt wat er al 

bestaat aan kennis en onderzoek over het onderwerp en start eventueel nieuw onderzoek. Tijdens 

bijeenkomsten ervaren deelnemers een praktijkcasus bij een organisatie en reflecteren zij wat zij 

nodig hebben om het in de eigen organisatie in te richten. Dit voorbeeld wordt uitgewerkt met als 

doel dat het breder geïmplementeerd kan worden. Deelnemers zijn: Atlant, Avoord, Marga Klompé, 

Topaz, Zonnehuisgroep Amstelland en WoonZorgcentra Haaglanden. Vilans faciliteert het proces, 

nodigt sprekers met specifieke kennis uit en zorgt voor kennisdeling. 

 

In het kader van leren, heeft onze kwaliteitsmanager tevens deelgenomen aan een externe visitatie 

kwaliteitsrapporten binnen de gehandicaptenzorg. Tijdens deze visitatie hebben wij als 

zorgorganisatie in een multidisciplinaire setting met professionals en klanten feedback gegeven op 

de kwaliteitsrapporten van drie organisaties voor gehandicaptenzorg. 
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Avoord aspirant-deelnemer van Topcare 
 

Na het succesvol doorlopen van de proefvisitatie op 22 september 2017 mag Avoord 

zich met locatie Rijserf aspirant-deelnemer van Topcare noemen. Hiermee is Avoord 

de eerste deelnemer van Topcare voor de doelgroep mensen met dementie. Met het 

toekennen van het aspirant lidmaatschap krijgt Avoord met locatie Rijserf een 

erkenning als het regionaal kennis- en expertisecentrum voor dementie. 

 

Wetenschappelijk onderzoek levert continu nieuwe inzichten op. Op het vlak van dementie 

zijn de afgelopen jaren nieuwe methodieken ontwikkeld om beter om te kunnen gaan met 

de gevolgen van de ziekte. Door de nieuwe inzichten kunnen we nu beter een inschatting 

maken hoe de cognitieve achteruitgang een effect heeft op het leven van alledag en hoe 

we daarmee om moeten gaan. “Helaas moeten we vaststellen dat deze nieuwe inzichten 

maar zeer beperkt hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Terwijl dat juist één van 

de doelen van wetenschap zou moeten zijn; een bijdrage leveren aan het verbeteren van 

die praktijk” vertelt Ralf Huijbregts, programma coördinator bij Avoord. “Avoord wil een 

(academische) werkplaats zijn waar deze nieuwe methodieken worden ingezet in de 

dagelijkse zorg. Daarvoor hebben we de afgelopen twee jaar al de samenwerking gezocht 

met diverse kennispartners. Als we onze slagkracht willen vergroten, hebben we partners 

nodig met dezelfde ambitie. Binnen Topcare is die ambitie alom aanwezig. Organisaties 

met dezelfde mindset hebben zich in Topcare verenigd. Juist de ambitie om de zorg te 

verbeteren, te innoveren en die kennis te delen maakt dat toetreden tot Topcare voor 

Avoord de logische volgende stap is.” 

 

Samen met kennispartners Radboud UMC, VU en Universiteit Tilburg ontwikkelde Avoord 

een methodiek, genaamd SOCAV. SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, 

Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Deze methodiek is gericht op herstelzorg: 

vaardigheden behouden en opnieuw aanleren zodat de cliënt zelf zo lang mogelijk de regie 

behoudt, ook bij cognitieve achteruitgang. SOCAV is gebaseerd op recente 

wetenschappelijke inzichten en is wetenschappelijk geëvalueerd. Nieuwe inzichten 

worden direct geïmplementeerd. Ralf: “het protocol-denken van vroeger moeten 

medewerkers loslaten. Dat vergt nogal wat. We trainen ze in objectief observeren, in het 

toetsen van hun gedrag en het zoeken naar alternatieven en leerpunten voor de volgende 

keer. Dit is een continu proces wat als rode draad door SOCAV loopt.” 

“Nu we in de afronding zitten van de eerste onderzoeken binnen SOCAV, willen we onze 

opgedane kennis gaan delen en plannen gaan maken voor de toekomst” concludeert Ralf. 

“Hierin zal Topcare ons ondersteunen.” Over een jaar zal Avoord de Toetredingsvisitatie 

ondergaan voor de verwerving van het Topcare predicaat.  
 

 

 

Stichting Topcare heeft als doel de zorg binnen de 

verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen,  en hiermee de 

kwaliteit van leven van de cliënten, continu te verbeteren. Om dit 

doel te bereiken zet Stichting Topcare zich in voor het ontwikkelen 

van een onderzoekscultuur in de langdurige zorg: systematische 

kennisontwikkeling en effectiviteitsmeting door onderzoek. Wat 

werkt wel en wat werkt niet? Om zorgorganisaties hierbij te 

ondersteunen, informeert en adviseert Stichting Topcare 

zorgorganisaties. Zorgorganisaties die voldoen aan de Topcare 

criteria op het gebied van onder andere onderzoek, kennisdeling en 

samenwerking met cliënten, mantelzorgers en andere zorgverleners 

in de keten, ontvangen het Topcare predicaat: waarborg voor de 

beste zorg. 
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7. Leiderschap, governance en management 
In het kader van leiderschap, governance en management onderscheidt het kwaliteitskader 6 

thema’s: visie op zorg, sturen op kernwaarden, leiderschap en goed bestuur, rol en positie interne 

organen en toezichthouder(s), inzicht hebben en geven en verankeren van medische, 

verpleegkundige en psychosociale expertise. 

 

Visie op zorg en kernwaarden 
We hebben binnen Avoord een duidelijke visie op zorg en kernwaarden die hierop aansluiten, zoals 

beschreven in hoofdstuk 1 van dit verslag. In het kort kunnen we deze als volgt weergeven: 

 

 

 

 

 

 
 

De kernwaarden zijn geïntroduceerd in januari 2017. Om deze kernwaarden te laten landen binnen 

de organisatie zijn verschillende fasen en activiteiten bepaald. De activiteiten leveren direct een 

bijdrage aan de borging van de drie kernwaarden en stimuleren het gewenste gedrag van alle 

medewerkers. Eén van de activiteiten betreft het Pop Up Theater, een indringende voorstelling die 

medewerkers een indrukwekkende ervaring geeft, als instrument om met elkaar in gesprek te gaan.   
 

 

 

 

 

 

 

  

Visie 
Wat vindt ú belangrijk? 
 
Missie 
Wij werken elke dag aan maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten. 
 
Kernwaarden 

• Zelfregie: De cliënt staat zoveel mogelijk in zijn kracht 
• Respect: Serieus nemen en serieus genomen worden 
• Samen Leven: Samen met de cliënt en zijn omgeving invulling geven aan de zorg- en 

dienstverlening 

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

bewustwording voor ons als medewerkers die zorg verlenen aan de zorgbehoeftige 

ouderen onder ons. Met als belangrijkste boodschap: zelfreflectie.”  
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Borging professionele inbreng  
In 2017 hebben we professionele inbreng geborgd, doordat onze bestuurder een verpleegkundige 

achtergrond heeft en doordat de manager behandeling en advies als arts lid is van het management 

team.  

Vanuit het perspectief dat medewerkers het beste weten wat in de context van goede zorg het beste 

is, werken we met aandachtsgebiedhouders en aandachtsvelders. Dit is een structuur waarbij 

zorgmanagers en -medewerkers verantwoordelijk zijn voor een aantal zorginhoudelijke 

onderwerpen. We hebben aandachtsgebieden geduid die samen de basis vormen voor goede zorg. 

Aandachtsvelders worden actief betrokken bij ontwikkelingen en gevraagd naar hun ideeën en 

ervaring.  

 

Governance code 
De Zorgbrede Governance Code is in alle opzichten toegepast binnen Avoord en wordt regelmatig 

geëvalueerd. In januari 2018 zal er opnieuw een evaluatie plaats vinden. De Raad van Toezicht 

hecht veel waarde aan transparantie, zorgvuldigheid en correctheid, wat betreft zowel haar eigen 

functioneren als de verhoudingen binnen de organisatie en stuurt hier actief op. De Raad heeft 

overleg met de medezeggenschapsraden en in diverse samenstellingen en vormen contact met de 

organisatie.  

  

Medezeggenschap; Centrale Cliënten Raad 
De Centrale Cliënten Raad (CCR) en Avoord werken als partners samen aan 

de kwaliteit van zorg voor de cliënten. De CCR adviseert Avoord gevraagd 

en ongevraagd en is zeer betrokken bij Avoord en de cliënten. De CCR 

wordt voor de uitvoering van het wettelijke adviesrecht ondersteund door 

een medewerker van Avoord, ondersteuner CCR, en werkt volgens een 

vastgesteld reglement. In 2017 is de CCR geïnformeerd over verschillende 

onderwerpen, zoals personele samenstelling en wijzigingen betreffende 

de accommodaties. Leden van de CCR zijn direct betrokken bij een aantal 

projecten. Ook neemt een afvaardiging van de CCR deel aan het 

bestuurlijk overleg met het Zorgkantoor. De leden van de CCR geven aan 

dat er in 2017 is sprake geweest van een goede samenwerking met Avoord. 

De overleggen met het bestuur zijn in goede harmonie verlopen, waarin 

het elkaar informeren steeds voorop heeft gestaan. Aan de CCR is de vraag gesteld hoe zij betrokken 

willen zijn bij de acties rondom het kwaliteitskader. Het blijkt dat zij graag op thema geïnformeerd 

willen worden. Zij hebben vervolgens de thema’s aangegeven die zij belangrijk vinden en de 

betreffende managers dragen er zorg voor dat de CCR over deze thema’s geïnformeerd wordt.  

 

Medezeggenschap; ondernemingsraad 
Binnen Avoord hebben we een actieve ondernemingsraad. De ondernemingsraad werkt volgens een 

reglement dat voldoet aan de Wet op de Ondernemingsraden en de organisatie draagt er zorg voor 

dat de ondernemingsraad voldoende ondersteund wordt om haar wettelijke adviesrecht uit te 

kunnen voeren. De ondernemingsraad vergadert 1 maal per 2 weken, waarvan 1 maal per 6 weken 

een overlegvergadering met de bestuurder. In 2017 zijn zij over diverse onderwerpen geïnformeerd, 

zoals het jaarplan, jaarverslag, klachten, verzuim en personele wijzigingen. Ook hebben zij advies 

gegeven over de herinrichting van bepaalde afdelingen en het beleid werken met zelfstandige 

teams, het beleid beroepspraktijkvorming en de ingeslagen weg tot team ontwikkelgesprekken. De 

leden van de OR geven aan dat zij goed gefaciliteerd worden door de organisatie om hun 

adviesfunctie uit te kunnen voeren. Ook worden zij al vroegtijdig door de organisatie betrokken bij 

nieuwe ontwikkelingen. De OR ervaart een korte directe overleglijn met de bestuurder, zij kunnen 

bij de bestuurder terecht met signalen waardoor deze snel ondervangen worden. De OR voelt zich 

serieus genomen in zijn rol door de bestuurder.   
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Professionele adviesraad 
In 2017 heeft een eerste oriëntatie naar een professionele adviesraad plaatsgevonden. In 2018 zal 

hierover met groepen professionals verder over worden gesproken.  

 

Klachtenregeling 
Avoord wil laagdrempelig en bereikbaar zijn voor cliënten en hun naasten bij ervaren klachten. We 

werken volgens een vastgesteld reglement dat de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg. In 

2017 heeft onze klachtenfunctionaris 30 klachten van cliënten of naasten ontvangen en 

afgehandeld. Er is één melding gedaan door een cliënt bij een externe klachtencommissie. De 

klachten cliënten zijn zeer divers. Ze betreffen onder meer het gedrag of de houding van een 

medewerker, de kwaliteit van zorg of de interne organisatie van Avoord.  

 

Werkbezoek 
In 2017 heeft de directie, bestaande uit de bestuurder en de directeur bedrijfsvoering, 

werkbezoeken afgelegd. Zij hebben alle locaties voor langdurig verblijf bezocht. Ze zijn hier in 

gesprek gegaan met medewerkers over onder andere het beleid van Avoord, successen die 

medewerkers ervaren, wensen die zij hebben en knelpunten in de zorg. De directie plant op deze 

wijze ook gesprekken met medewerkers van andere onderdelen van de organisatie. De informatie 

die de directie ophaalt bij deze werkbezoeken, gebruiken zij als input voor de producten in de 

beleidscyclus waaronder de kaderbrief en het jaarplan.  

 

Daarnaast heeft het bestuur in 2017 twee maal op drie verschillende locaties een vragenuur 

georganiseerd waarvoor alle medewerkers van Avoord waren uitgenodigd. Tijdens dit vragenuur 

worden medewerkers geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de organisatie en krijgen zij de 

mogelijkheid vragen te stellen aan het bestuur. Het biedt medewerkers de mogelijkheid om met 

elkaar, locatie overstijgend, en met het bestuur in gesprek te gaan, informatie op te halen en van 

elkaar te leren.  
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8. Medewerkers en vrijwilligers 
Als medewerker bij Avoord werk je in een zelfstandig team. Dit zorgt er voor dat je als professional 

alle vrijheid hebt om de zorg voor jouw cliënten op maat aan te bieden. Vanuit de organisatie 

ontvangen de medewerkers ondersteuning om deze taak optimaal te volbrengen door onder meer de 

inzet van coaching en scholing. 

 

Personeelsbestand 
Op peildatum 31 december 2017 had Avoord 425 fte medewerkers werkzaam voor de langdurige 

zorg. De medewerkers kunnen we als volgt onder verdelen: 

 
De ondersteunende diensten betreffen onder andere Personeel, Organisatie en Opleidingen, 

Vastgoed en Facilities (onderhoud en beheer van alle Avoord locaties), Kwaliteit en Control, Cliënt 

Service Bureau.   

 

Wanneer we de zorg en ondersteuning verder bekijken dan is deze verdeeld over de volgende 

functies voor wat betreft de zorg:  
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Binnen de categorie overig vallen onder andere de geestelijk verzorger en de woonbegeleiders.  

 

We zetten in de praktijk meer zorgformatie in dan we op basis van arbeidsovereenkomsten 

beschikbaar hebben. Dit doen we door het inzetten van interne flexibele arbeidskrachten op basis 

van 0-urencontracten, medewerkers die openstaande vacatureruimte opvullen door middel van het 

werken van meeruren en het inzetten van vakantiekrachten en uitzendkrachten.  

  

Wanneer we de zorg en ondersteuning verder bekijken dan is deze verdeeld over de volgende 

functies voor wat betreft behandeling:  

 
 

 

De disciplines die nodig zijn ten behoeve van mondzorg (tandarts)  

en fysiotherapie kopen we extern in.   
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Aantal fte zorg en ondersteuning; 359 fte, 
waarvan behandeling 13 fte
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In- en uitstroom zorgmedewerkers 

Wanneer we inzoomen op de groep medewerkers binnen zorg en ondersteuning in de langdurige 

zorg en de in- en uitstroom van deze functies in de organisatie bekijken, dan zien we het volgende 

beeld:  

 
We hebben op alle functies meer nieuwe medewerkers kunnen verwelkomen dan dat er 

medewerkers vertrokken zijn.  

 

Vrijwilligers 

In 2017 waren ruim 570 vrijwilligers op basis van een vrijwilligersovereenkomst werkzaam bij 

Avoord. Zij worden bij hun werk ondersteund door vrijwilligerscoördinatoren en beschikken over 

een vrijwilligersovereenkomst. Iedere nieuwe vrijwilliger vanaf 1 januari 2017 beschikt tevens over 

een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

 

Personeelsbeleid 
Het kwaliteitskader geeft richting aan het personeelsbeleid door het beschrijven van 

richtinggevende normen op 3 onderdelen: 

• Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

• Specifieke kennis, vaardigheden 

• Reflectie, leren en ontwikkelen 

 

Eind 2016 is de organisatie omgevormd. We zijn gaan werken met zelfstandige teams. Vertrekpunt 

hierbij was dat de wensen en behoeften van de cliënt centraal moeten staan. Onze kwaliteit wordt 

voor een belangrijk deel bepaald in het direct contact tussen cliënt en medewerker. Door de 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van teams te vergroten, krijgen zij meer vrijheid invulling 

te geven aan hetgeen belangrijk is voor hun cliënten en daarmee kwaliteit van zorg te bieden. Van 

teams wordt verwacht dat zij zelfstandig en professioneel de zorg voor cliënten organiseren en dat 

zij gezamenlijk de besproken doelen nastreven. In 2017 zijn diverse maatregelen uitgezet om deze 

transitie te begeleiden en teams in hun kracht te zetten. Binnen teams zijn aandachtsvelders 

benoemd. Een aandachtsvelder is een medewerker in een team die het aanspreekpunt is voor een 

bepaald zorginhoudelijk onderwerp. De teams zijn in hun groei naar meer zelfstandigheid 

ondersteund door een teamcoach en deze ondersteuning zal ook in 2018 verder gaan. Er is aandacht 

geweest voor deskundigheidbevordering o.a. het verder ontwikkelen van communicatieve 

vaardigheden.  

Zo heeft de teamcoach samen met de manager zorgeenheid van de teams woongroepen somatiek en 

zorgappartementen van locatie Het Anbarg een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd met de 
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titel: Van goed bedoeld naar goed gedaan!  Dit om de teams te ondersteunen in hun 

teamontwikkeling. Door middel van ronde tafelgesprekken en aan de hand van een methodiek 

hebben de teams informatie opgehaald bij de cliënten over diverse onderwerpen. Cliënten en hun 

familieleden ervaren dat ze meer inbreng hebben en voelen zich gehoord. Teamleden krijgen 

feedback rechtstreeks vanuit de doelgroep. In 2018 gaan we hiermee verder op locatie Het Anbarg. 

Verder zijn de teams onder meer op locatie De Willaert onder begeleiding van hun teamcoach actief 

gestart met teamontwikkelgesprekken.  

Eind 2017 is geconstateerd dat ondanks de positieve groei en ontwikkeling die de teams laten zien, 

meer ondersteuning gewenst is m.b.t. het veranderproces naar zelfstandige teams. Daarom is 

besloten om een verandermanager aan te trekken. Zij heeft als opdracht om het zelfstandig werken 

van teams en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, verder te optimaliseren, in 

samenwerking met de managers en de teams.   

 

In het kader van instroom van nieuwe medewerkers, het behoud van personeel en het terugdringen 

van administratieve lasten, hebben we in 2017 kritisch naar de werkzaamheden binnen de zorg 

gekeken, naar welke functionaris verricht welke werkzaamheden. Daarnaast hebben we onderzocht 

welke functies nodig zijn voor de betreffende werkzaamheden en op welke manier deze 

gepositioneerd moeten worden. Dit heeft eind 2017 geleid tot een bijstelling van taken en nieuwe 

functiebeschrijvingen die we in 2018 aan de medezeggenschapsorganen zullen voorleggen. Met deze 

nieuwe verdeling kunnen we medewerkers nog beter in gaan zetten op hun kwaliteiten, 

competenties en vaardigheden wat een positief effect zal hebben op de zorg die zij aan cliënten 

geven. De richtlijnen vanuit het kwaliteitskader voor ‘aandacht, aanwezigheid en toezicht’ en 

‘specifieke kennis, vaardigheden’, zullen onderdeel zijn bij het verder inrichten van de organisatie 

met de nieuwe functies. 

 

In 2017 hebben we tevens besloten dat de vitaliteit in kennis en kunde van medewerkers centraal 

moet staan in onze plannen. Avoord wil een klimaat scheppen waarin blijvend wordt geleerd door 

iedereen, waarin leren continu, multidisciplinair en op elk moment kan plaatsvinden. Om dit 

mogelijk te maken hebben we een strategisch opleidingsplan opgesteld en vastgesteld. In dit 

opleidingsplan is ook aandacht voor de groeiende complexiteit van de zorgvraag van cliënten. We 

hebben meer nieuwe zorgmedewerkers mogen verwelkomen dan dat de organisatie verlaten 

hebben. Het opleidingsplan moet er aan bijdragen dat we dit handhaven en nog verder verbeteren. 

 

We zijn daarnaast gestart met deelname aan het project “Wendbaar 

aan het werk”. Dit is een project van o.a. werkgeversvereniging 

Transvorm in samenwerking met een aantal zorgorganisaties in West-

Brabant. Deelname aan dit project biedt ons de mogelijkheid om een 

duurzaam inzetbaarheidsbeleid vorm te geven. Onder de titel “Tijd 

voor vitaliteit” zetten we in op gezonde en wendbare medewerkers die 

zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan de veranderende 

omstandigheden.  

 

In het kader van het aantrekken van nieuwe medewerkers, hebben we 

Avoord afgelopen jaar veel beter weten te profileren als aantrekkelijke 

werkgever. We hebben geïnvesteerd in onze arbeidsmarktcommunicatie 

o.a. door het maken van een werkenbij-site, het efficiënter inrichten 

van het werving- en selectieproces en het aanstellen van een recruiter. 

Dit heeft geresulteerd in een afname van de openstaande vacatures. 

We krijgen nog steeds meer mensen binnen dan er uit dienst gaan. 

Aandacht voor de arbeidsmarktcommunicatie blijft ook in 2018 nodig en 

wordt ook op andere vlakken ingezet, zoals het vloggen van 

medewerkers, het maken van een bedrijfsfilm. 
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Avoord leidt leerlingen en stagiaires op. Wij werken hierin samen met ROC West-Brabant (Vitalis & 

Kellebeek) en Avans hogeschool. Voor verzorgende IG, combitraject VZIG/MMZ en verpleegkundige 

hebben we stage (BOL) en leerling plekken (BBL). In 2017 hebben we ingezet op het vergroten van 

het aantal opleidingsplaatsen. We monitoren of de beschikbare plaatsen gevuld worden en hebben 

geregeld contact met het onderwijs over de plaatsing van leerlingen.  

 

Binnen Avoord werken we met flexibel inzetbare medewerkers vanuit een flexpool. Deze flexpool 

was tot 2017 vooral gericht op medewerkers niveau 1 en 2. Met de huidige arbeidsmarkt is er steeds 

meer behoefte aan medewerkers op alle niveaus. In september 2017 is een manager flexpool 

aangesteld die er onder meer voor gezorgd heeft dat de flexpool nu ook beschikt over medewerkers 

niveau 3, 4 en 5.  

 

Voor de woongroepen somatiek locatie Het Anbarg is op gebied van welzijn, familieparticipatie en 

vrijwilligers een start gemaakt met het implementeren van een nieuwe woonvisie. Hierbij is het 

uitgangspunt dat we zo effectief mogelijk onze zorgverleners inzetten. Doel is met net zoveel 

middelen meer kwaliteit te bieden, waarbij de cliënt met name op gebied van welzijn meer 

persoonsgerichte zorg ervaart. Daarbij zijn familieavonden georganiseerd om de naasten van onze 

cliënten te informeren en daarbij meteen de verwachtingen te managen op gebied van 

familieparticipatie. 

 

We hebben er in 2017 voor gezorgd dat we, binnen onze mogelijkheden, medewerkers met de juiste 

kennis en vaardigheden beschikbaar hadden op de woongroepen en appartementen. Echter, in 

sommige gevallen dient zich een situatie voor waarbij meer bevoegdheid en bekwaamheid vereist 

is. Daarom werken we met een verpleegkundige bereikbaarheidsdienst en een bereikbaarheidsdienst 

specialisten ouderengeneeskunde. Dit betekent dat wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, een arts 

of verpleegkundige niveau 4 of 5, oproepbaar en beschikbaar hebben voor onze cliënten.  

 

Medewerkersraadpleging 
De tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers 

bepaalt in grote mate of medewerkers willen blijven bij 

Avoord of willen vertrekken. Gezien de krapte op de 

arbeidsmarkt is het voor het behoud van medewerkers 

van belang om regelmatig een medewerkersonderzoek 

te doen en de uitkomsten effectief op te volgen. Eind 

2016 heeft een medewerkersonderzoek plaatsgevonden. 

In 2017 zijn maatregelen uitgezet naar aanleiding van de 

resultaten. De opvolging van het onderzoek is op twee 

lagen in de organisatie weggezet. Enerzijds zijn de 

teams zelf aan de slag gegaan met de eigen 

aandachtspunten. Anderzijds zijn met de managers de 

verbeterpunten op organisatieniveau bepaald en zijn 

daarop acties geformuleerd. De organisatie brede 

verbeterpunten zijn vooral geconstateerd op de 

onderwerpen werkdruk en communicatie. Medewerkers 

geven aan trots te zijn op Avoord en het werk wat ze 

doen.   
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9. Gebruik van middelen 
Het kwaliteitskader geeft aan dat belangrijke hulpmiddelen bij het realiseren van de kwaliteit 

aanwezig en op orde moeten zijn (gebouwde omgeving, materialen, technologie, facilitaire zaken, 

administratieve organisatie, professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten). 

 

Samenwerking project SOCAV 
In 2015 zijn we gestart met het project SOCAV. We ontwikkelden de methodiek samen met 

kennispartners Radboud UMC, VU en Tilburg University. SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, 

Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. De methodiek is gericht op het behoud van eigen regie 

bij cliënten met dementie.  

Op 9 november 2017 bereikten we een belangrijke mijlpaal binnen het project SOCAV: twee jaar 

onderzoek werd afgesloten met een landelijk symposium over de resultaten met SOCAV. De 

onderzoeken door de Tilburg University en het Radboud UMC lieten positieve resultaten zien. De 

betrokken teams gaven aan dat ze verbetering merkten bij de cliënten en zichzelf. Medewerkers 

vinden de SOCAV zorgmethodiek een betere en waardevollere manier van zorg verlenen en het 

verbetert de communicatie met de cliënt, en dus het persoonlijke contact. Op basis van de 

positieve resultaten hebben we besloten door te gaan met SOCAV. 

 

Hygiëneboxen 
Om het aantal uitbraken van infecties en de omvang daarvan te beperken zijn in 2017 hygiëneboxen 

geïmplementeerd. Dit zijn opbergboxen met daarin materialen die medewerkers nodig hebben, 

wanneer er sprake is van een besmetting waarbij volgens protocol de bron van de besmetting 

geïsoleerd moet worden. De beschikbaarheid van de boxen zorgt er voor dat medewerkers direct 

kunnen starten met het juiste isolatieniveau, zonder dat zij eerst moeten bedenken welke 

materialen zij nodig hebben of deze nog moeten bestellen. Op deze manier beperken we de duur en 

omvang van de infectie en dat heeft een positief effect op het ziekteverzuim van medewerkers en 

het welzijn van cliënten. Avoord heeft met deze ontwikkelen de STIP infectiepreventie prijs 

gewonnen.   

 

Facilitaire zaken 
Om de facilitaire dienstverlening te verbeteren is deze dienst in 2017 gereorganiseerd. Er is een 

centraal punt ingesteld voor medewerkers (Avoord Servicedesk) dat telefonisch en per mail 

bereikbaar is om vragen, storingen en klachten in behandeling te nemen. Daarnaast is de 

aanwezigheid van servicemedewerkers op locatie verbeterd. 

 

  

Bewoners van Avoord vertonen bijvoorbeeld minder onbegrepen gedrag. Zoals de vrouw die 

niet meer de hele dag alle deuren langs hoeft om haar sleutels te zoeken omdat ze weer een 

sleutelbos in haar zak heeft. Een bewoner ging weer accordeon spelen. Een ander doucht nog 

steeds zelfstandig.  
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Accommodaties 
Om nog beter aan de wensen van onze cliëntgroepen te kunnen voldoen, hebben we de 

woongroepen op locatie Het Anbarg opnieuw verdeeld. De woongroepen somatiek zijn gegroepeerd 

op één etage en de woongroepen pg op twee andere etages. Dit zorgde ervoor dat we de directe 

woonomgeving van de cliënt bij de renovatie van het gebouw nog beter naar hun wensen en 

behoeften konden inrichten. Het zorgt er ook voor dat we de medewerkers met de juiste expertise 

dicht bij elkaar brengen en dat de werkomgeving voor medewerkers is verbeterd.  

Daarnaast is het aantal zorgappartementen op locatie Het Anbarg uitgebreid en is op locatie 

Franciscushof de woonvoorziening uitgebreid met zes kamers. Dit was nodig in verband met een 

verschuiving in capaciteit tussen locaties.   
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Technologische hulpbronnen 
We hebben de volgende technologische hulpbronnen ingezet in 2017: 

• Zorgtelefoon, wandunit: per wooneenheid of slaapkamer wordt een zorgtelefoon, wandunit 

geleverd, t.b.v. alarmering. Deze wordt vaak ook gebruikt voor spreek-luisterverbinding met 

intercom en voor het openen van centrale deur op begane grond.  

• Bewegingsmelder: op de zorgtelefoon, wandunit is een bewegingsmelder aangesloten waarmee 

een zorgoproep kan worden geactiveerd, bijvoorbeeld wanneer een cliënt valt, of een andere 

vreemde beweging maakt. 

• Dwaaldetectie (polsband): een cliënt kan ervoor kiezen om een polsbandje te dragen, waarmee 

verzorgend/verplegend personeel een melding krijgt wanneer een cliënt zich (onbewust) bij een 

uitgang van een locatie bevindt; dit ter ondersteuning voor het geven van vrijheid.  

• Hals-zender: persoonlijk apparaat waarmee cliënt een zorgoproep kan activeren in geval van 

nood. 

• Thuiszorg alarm: per wooneenheid levert Avoord een zorgtelefoon, waarmee cliënten kunnen 

alarmeren.  

• Trekzender: per cliëntenbadkamer zijn één of meerdere trekzenders geplaatst voor het 

activeren van een zorgoproep. Ook een niet-cliënt gebonden toilet (minder valide toilet) kan 

voorzien zijn van een trekzender. 

In 2017 is gebleken dat enkele zorg oproepsystemen verouderd zijn en sterk verschillen van elkaar 

per locatie. Daarom gaan we in 2018 starten om op alle locaties de zorgoproepsystemen te 

vervangen en standaardiseren. Tegelijkertijd met de zorgoproepsystemen, worden ook de 

brandmeldsystemen, intercomsystemen en telefonie vernieuwd. Dit om een betere werkomgeving 

en een veiligere woonomgeving te creëren.  

  

Naast deze directe technologische middelen, maken we sinds juni 2017 gebruik van een medicatie 

controle app. Door het gebruik van deze app kunnen zorgmedewerkers op een snelle, 

overzichtelijke en juiste manier de dubbele controle op uitgifte van medicatie uitvoeren, zonder 

dat zij hiervoor hun werkzaamheden hoeven te onderbreken. Het gebruik van de app levert tijd en 

rust op voor medewerkers.  

 

Verder werken we binnen Avoord met het Caren zorgportaal. Via dit portaal hebben cliënten en 

mantelzorgers toegang tot het dossier en de zorgafspraken rondom de cliënt. Met een persoonlijke 

code kunnen cliënten en mantelzorgers gratis gebruik maken van het zorgportaal en kunnen zij: 

• Het zorgdossier te allen tijde inzien, inclusief de rapportages en het zorgleefplan. 

• Contact onderhouden met het zorgteam via een berichtenfunctie. 

• Gebruik maken van de kalender-functie om afspraken te noteren. 
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10. Reflectie 
We hebben in 2017 geïnvesteerd in het eigen maken van het kwaliteitskader VV&T, in eerste 

instantie door het managementteam en het risicoteam. We investeerden in kennis en het 

gedachtengoed, het krijgen van eenzelfde beeld, maar ook in toetsing. In hoeverre past het kader 

bij de visie van Avoord? Het valt op dat veel onderwerpen uit het kwaliteitskader ook al als 

belangrijke onderwerpen waren benoemd binnen Avoord en dat hier diverse activiteiten op ingezet 

waren. We beschikken binnen Avoord over veel initiatieven om de kwaliteit van de zorg- en 

dienstverlening te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. De totstandkoming van het 

kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag is een ontwikkel- en leerproces. De sterke punten van Avoord 

in relatie tot het kwaliteitskader, als ook de ontwikkelpunten zijn geïnventariseerd.  

 

Dit kwaliteitsverslag vertelt een verhaal over de langdurige zorg binnen de locaties van Avoord. Het 

is het verhaal van medewerkers en cliënten op basis van cijfers en ervaringen. Het geeft de lezer 

een kijkje in de organisatie van Avoord en tegelijkertijd leggen we verantwoording af aan diezelfde 

lezer over onze keuzes en behaalde resultaten. Op het gebied van het rapporteren van resultaten 

kunnen we bij Avoord nog verbeteren. Op sommige onderwerpen kan en mag de verantwoording 

meer feitelijk uitgedrukt worden, bijvoorbeeld voor het onderdeel veiligheid. Echter dit moet er 

niet toe leiden dat we niet meer op zoek gaan naar de verhalen en de ervaringen. Deze zijn zeker 

zo belangrijk.  

 

Het verslag is opgesteld door de kwaliteitsadviseur en tot stand gekomen in samenwerking met de 

bestuurder, de directeur bedrijfsvoering, manager behandeling en advies, managers zorg, manager 

vastgoed en facilities, manager PO&O, personeelsadviseur opleiden en ontwikkelen, manager ict, 

medewerker marketing, medewerker communicatie, programmamanager Onderzoek & Innovatie, 

bestuurssecretaris, manager kwaliteit en de Raad van Toezicht.  Dit is voor het overgrote deel een 

schriftelijk proces geweest dat zeer waardevol is gebleken. We hebben echter gemerkt dat we bij 

het opstellen van het verslag het gesprek gemist hebben. Om er voor te zorgen dat het werken aan 

leren en verbeteren vanuit het gedachtengoed van het kwaliteitskader een onlosmakelijk onderdeel 

wordt van onze organisatie, is een verder integratie nodig.   

 

Het verslag besproken met de Raad van Toezicht en is ter informatie toegestuurd aan de CCR en OR.  

 

We hebben feedback op ons verslag ontvangen van een collega zorginstelling Atlant en deze 

feedback verwerkt in het verslag. Atlant levert zorg in Apeldoorn en omgeving en is gespecialiseerd 

in ouderenzorg, dementie, ziekte van Huntington, syndroom van Korsakov en Chronische 

Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Atlant beschikt over het Topcare predicaat.  

Positieve feedback: 

- De genoemde praktijkvoorbeelden 

- De beweging van een beherende naar een lerende organisatie 

- De werkbezoeken van de directie 

- De heldere en overzichtelijke presentatie van de personeelsgegevens 

Verbeterkansen: 

- De eigen visie en kernwaarden van Avoord benoemen, los van het kwaliteitskader. (Deze 

zijn toegevoegd in hoofdstuk 1.) 

- De kaders op sommige vlakken verder uitwerken, zodat je kunt laten zien waar je trots op 

bent. 

 

 


