
Avoord participeert binnen het welzijnsdomein 
onder meer in de Meedenkvoorziening, 
dementtalent en de inzet van een beweegcoach.

In de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) 
wordt door Avoord en andere hospices op landelijk 
niveau samengewerkt.

Samen met huisartsen in Etten-Leur en Zundert 
zet Avoord zich in op het gebied van de vroeg-
signalering van ouderen. 

Een groot gedeelte van de appartementen van 
Avoord worden sinds eind 2018 via Klik voor Wonen 
aangeboden. De digitale database stemt nu vraag 
en aanbod optimaal op elkaar af.

Avoord werkt samen met het Amphia, Medisch
Specialistische Bedrijf Amphia, Revant, De MARQ 
en vier VVT organisaties om tot een toekomst-
bestendige transmuralisering van de zorg te komen.

Avoord werkt op landelijk niveau samen in het 
kennisnetwerk dementie. Dit is een leer-netwerk-
platform waar een aantal VVT organisaties de 
krachten hebben gebundeld om van elkaar te leren 
op het gebied van dementie. Dit netwerk wordt 
gefaciliteerd door Vilans. 

Op regionaal niveau werkt Avoord samen in het 
Netwerk Palliatieve zorg en in het Consortium 
Palliatieve zorg Zuid-West Nederland. 
• Samen met het Erasmus MC doet Avoord onder-

zoek in de palliatieve zorg.
• Avoord maakt met een specialist ouderengenees-

kunde en een verpleegkundige deel uit van het
consultatieteam voor het werkgebied Breda e.o.

Verminderen administratieve last:
- Er is besloten om het roosteren vanaf

2019 te centraliseren.
- In Franciscushof is een pilot gehouden

met minder administratie rond
voedselveiligheid.

- Op een aantal locaties zijn
teamondersteuners aangesteld die de
teams helpen bij het uitvoeren van
niet-zorggerelateerde zaken.

Bij De Willaert is een pilot inzorgname 
gestart, waarbij zorgmedewerkers 
voorafgaand aan de inzorgname een 
huisbezoek afleggen bij de toekomstige 
bewoners van de woongroepen. 

In juni 2018 heeft de IGJ een regulier 
inspectiebezoek gebracht aan de locatie 
Het Anbarg, woongroepen PG.
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Medewerkers 

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

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van Avoord 
vertegenwoordigt de belangen van de
medewerkers. In 2018 heeft de 
Ondernemingsraad verschillende   
advies- en instemmingsvragen
behandeld. Daarnaast bespreekt de OR 
de signalen die zij opvangen met de 
Raad van Bestuur van Avoord. 

Hospice Marianahof 

Nieuwe locaties

Vrijwilligers

Hospice Marianahof wordt 
op ZorgkaartNederland 
beoordeeld met een 9,5.

Aantal medewerkers
per 31-12-2018
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Medezeggenschap

Aantal cliënten

Langdurige zorg (Wlz)  757
Eerste Lijns Verblijf (ELV)  205
Wijkverpleging  1099
Dagopvang (Wmo)  155

Gedurende 2018 heeft Avoord zorg 
verleend aan deze cliënten

○ Cliëntgebonden functies 718
○ Niet-cliëntgebonden functies 307
Totaal medewerkers: 1025

Avoord heeft samen met een opleidingsinstituut een 
op maat gemaakt opleidingstraject ontwikkeld voor 
zij-instromers. De eerste groep is in september gestart.

In 2018 heeft Avoord nieuwe inwerkprogramma's (onboarding) 
voor medewerkers gemaakt. Medewerkers kunnen op hun 
eigen tempo in verschillende vormen, kennis maken met 
Avoord en wat er van hen verwacht wordt.

Van 9 naar 12 kamers, een grotere 
keuken én een extra keuken, meer 
opslagruimte en een grotere 
verpleegpost: hospice Marianahof 
heeft in een flinke transformatie 
ondergaan. Na deze verbouwingspe-
riode is het hospice in november 
officieel heropend door minister 
Hugo de Jonge.

Op 18 april opende de vraagwinkel in 
Zundert haar deuren. De vraagwinkel 
is er voor elke oudere die zonder 
zorg zo lang mogelijk veilig en met 
een gerust gevoel zelfstandig wil 
blijven wonen en daar vragen over 
heeft. De vraagwinkel geeft Avoord 
een thermometer in de markt en 
zorgt voor regionale verbreding.

Centrum voor Wonen is op 1 oktober 
in Etten-Leur geopend. Dit centrum 
is een samenwerking tussen Rabo-
bank, KoningsWonen en Avoord en 
voorziet bezoekers van advies om in 
de toekomst comfortabel, veilig en 
verzorgd zelfstandig te kunnen 
blijven wonen.

Het functiegebouw is geactualiseerd. Werkzaamheden 
van medewerkers sluiten beter aan bij hun kennis, 
competenties en vaardigheden.

Advies uitgebracht Uitkomst

Maaltijdkosten dagopvang

Besluiten Centrale Cliëntenraad

Klachtenbeleid

Adviseur veiligheid en arbo

Werktijdenbeleid

Aanstellings- en onboardingbeleid

Instemming verleend

Lid Raad van Toezicht

Migratietraject 1 en 2 langdurige zorg

Doorontwikkeling 't warm hart

Traject dagbesteding

Gevraagd advies

“"Ik ben heel blij met de wijze 
waarop iedereen, medewerkers en 
vrijwilligers, voor mij klaar staan 
en met mij meeleven"” 

-Een cliënt van Avoord-

“Ik ben trots dat ik kan werken in een 
team waar de cliënt centraal staat en 
er inspanningen worden gedaan om 
ook een goed contact te hebben met 
de familie van de cliënt.”

“Alle verpleegpersonen gaan heel liefdevol met mijn 
moeder om. Geen werk schijnt teveel en op een onjuist 
tijdpunt. Ik kon komen, ook onverwacht, wanneer ik wilde. 
Mijn moeder was tot in de puntjes prima verzorgd.”

-Een cliënt van Avoord-

Avoord is dankbaar voor al haar 700 vrijwilligers die zich elke dag met 
veel enthousiasme inzetten voor het welbevinden van de cliënten.

Onder de titel “Tijd voor vitaliteit” 
zet Avoord in op gezonde en wendbare 
medewerkers die zich gemakkelijk 
kunnen aanpassen aan de veranderen-
de omstandigheden. 

�

Er is een adviseur vrijwilligers gestart die een nieuwe visie op 
het werken met vrijwilligers heeft weggezet en een nieuw beleid 
gericht op waardering en duidelijkheid rond wederzijdse verwach-
tingen gaat uitrollen.  

In 2018 heeft hospice 
Marianahof opnieuw
het PREZO Hospicezorg 
keurmerk in ontvangst 
mogen nemen.

Naast de uitbreiding van hospice Marianahof heeft Avoord 
meer verbouw activiteiten uitgevoerd. 

Renovatie woongroepen Het Anbarg 
De algemene ruimtes binnen Het Anbarg zijn opnieuw 
ingericht om met activiteiten en beleving beter aan te 
sluiten bij de wensen en behoeften van onze cliënten. 
Op de verdiepingen waar PG cliënten verblijven is het idee 
van buiten gecreëerd, het liftenplein is beplakt met winkel-
geveltjes en er is een wolkenplafond gerealiseerd. 

Renovatie De Willaert woongroepen
Alle woongroepen in De Willaert zijn  opgefrist; 
gerenoveerde keukens, nieuwe vloeren, schilderwerk, 
nieuwe gordijnen, etc. 

Uitbreiding Tijdelijk Verblijf
Vanwege de toenemende vraag naar tijdelijke zorg en 
logeermogelijkheden heeft Avoord de afdeling Tijdelijk 
Verblijf uitgebreid. Er is nu ruimte voor 24 in plaats van 13 
cliënten.

Vernieuwing zorgalarmering
Kloostergaard, Franciscushof, hospice Marianahof, De 
Willaert werken met een nieuw zorgalarmeringsysteem. 
Alarm komt binnen via een app op de smartphone van de 
medewerkers. De andere locaties zijn in 2019 aan de beurt. 

Naast het PREZO Hospicezorg keurmerk heeft Avoord ook de volgende 
keurmerken/labels ontvangen: 

Topcare
In december heeft locatie Rijserf officieel het predikaat Topcare toegekend 
gekregen, met als specialisatie dementiezorg.

Overstap van HKZ naar ISO
In 2018 is de overstap gemaakt van de HKZ ISO kwaliteitsnorm naar de 
kwaliteitsnorm ISO-9001 (2015). De transitie audit is succesvol verlopen. 

Wijkzuster Fase 2
Avoord AanHuis heeft succesvol een toetsing doorlopen op fase 2 van het 
Toetsingskader Cliëntgestuurde Wijkzuster.
"De wijze waarop wijkzusters relaties aangaan met cliënten kenmerkt zich 
door het winnen van vertrouwen, aansluiting zoeken bij cliënten en 
afstemming vinden met cliënten." Auditverslag label wijkzuster fase 2.
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Samenwerkings
partners:

Avans
Hogeschool

Ziekenhuizen

Het Huisartsen Team

Congregatie Zusters
Franciscanessen

van Etten

Zorgpartners binnen 
o.a. het

Aanmeldportaal

De MARQ 

In 2018 heeft een hervorming van het 
aanbod van dagbesteding plaatsgevonden. 
Cliëntgericht werken heeft meer vorm 
gekregen. Activiteiten worden beter 
afgestemd op de (zorg)vraag en interesses 
van cliënten. 

SOCAV in de Thuissituatie
70% van alle mensen met dementie woont thuis. 
Avoord wil mantelzorgers helpen in hun rol, 
door ze te leren hoe ze de beste dementie-
zorg kunnen verlenen via SOCAV. SOCAV staat 
voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren 
en Aanleren van Vaardigheden en is een 
ondersteuningstraject op maat. In 2018 is 
het projectplan goedgekeurd en financiering 
hiervoor binnengehaald vanuit ZonMw Delta-
plan Dementie en gemeente Etten-Leur. Avoord 
werkt hierbij samen met wetenschappers van 
Radboudumc IQhealthcare, Tilburg University 
School of Humanities en Stichting Zet.

Palliatieve zorg en 
dementiezorg in verbinding 
In 2018 presenteerde verpleeg-
kundige Moniek Mathijssen het 
idee om palliatieve zorg en 
dementiezorg beter met elkaar in 
verbinding te brengen. Daarom 
hebben we in 2018 contact 
gezocht met Michael Echteld, 
Lector Zorg rondom het Leven-
seinde om een mogelijke samen-
werking te exploreren. Dit krijgt 
in 2019 een vervolg.

https://www.avoord.nl/files/upload/63/jaarverslag-clientenraad-2018.pdf
https://www.avoord.nl/files/upload/64/jaarverslag-ondernemingsraad-2018.pdf
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