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Over de cover:
De ambitie van Schakelring is het samenbrengen van mensen en dromen. De droom van twee bewoners
van het Koetshuis kwam op 14 december 2018 uit. Nog eens een ballonvaart maken! Medewerkers van
de locatie hebben met veel plezier deze droom voor deze twee bewoners waargemaakt. Het was voor
iedereen een onvergetelijke ervaring.
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Voorwoord Raad van Bestuur

We doen dat op eigen kracht, maar werken daarvoor ook graag samen. Dat is de reden waarom wij willen

Wat fijn dat u interesse heeft in Schakelring. Graag nemen wij u mee in ons jaaroverzicht 2018. U denkt

kennen deze organisaties al heel lang. Wij merken dat de bestaande samenwerkingen goed verlopen. Wij

misschien “dat is verleden tijd”, maar ik beloof u dat ons jaaroverzicht verschillende doorkijkjes geeft naar

denken samen nog verder te kunnen komen. In 2018 is daarom veel energie gestoken in een mooi proces

het heden en de toekomst, en beslist niet saai is.

met alle betrokkenen ter voorbereiding van een fusiedocument.

Verschillende mensen vertellen hoe zij vanuit hun perspectief Schakelring beleven. Hoe wij werken

Kortom, 2018 was een prachtig jaar waarin wij vanuit een gezonde basis mooie plannen van Ambitie2020

aan het realiseren van de ambities die wij in ons plan Ambitie2020, het samenbrengen van mensen en

hebben kunnen waarmaken. Met veel aandacht voor eigen regie en een zinvolle daginvulling van

dromen, hebben beschreven. En dat wij dat doen vanuit een gezonde basis, want belangrijke zaken zoals

(wijk)bewoners. Met ondersteuning van medewerkers en vrijwilligers die open, leergierig en samen

kwaliteit, tevredenheid, personele bezetting, governance, vastgoed en financiën zijn op orde.

betekenisvol zijn. En die, blijkens het prachtige eindresultaat van een 8 gemiddeld in het onderzoek

fuseren met onze twee collega-zorgaanbieders in de regio, De Riethorst Stromenland en Volckaert. Wij

naar hun tevredenheid, enorm trots zijn om dit te mogen en kunnen doen. In 2019 zetten we het
Wij ondersteunen ouderen bij leven en genieten. (Wijk)bewoners geven aan wat van belang is om een

uitvoeren van onze plannen verder voort. Met hopelijk als kers op de taart, een fusie met de genoemde

zinvolle daginvulling te ervaren en wij maken dat met elkaar waar. Gisteren, vandaag en morgen. De

samenwerkingspartners.

ballonvaart van twee bewoners van het Koetshuis is daar een prachtig voorbeeld van. En zo zijn er vele.
Schakelring is er klaar voor. Klaar voor de toekomst!
Met hartelijke groet,
John Moolenschot MBA
Voorzitter Raad van Bestuur

We kijken ook verder vooruit. We willen steeds blijven verbeteren en vernieuwen. Voorbereid zijn op
de toekomst. Zorg- en dienstverlening van hoge kwaliteit leveren aan toekomstige (wijk)bewoners.
Een goed werkgever blijven. Financieel gezond zijn. Ontdekken welke innovaties (wijk)bewoners,
mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals ondersteunen bij wonen en werken.
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Voorwoord Raad van Toezicht
De taak van de Raad van Toezicht is -zoals de naam zegt- toezicht houden. In 2018 hebben we dat weer
met veel plezier kunnen doen, want het was opnieuw een jaar met goed verlopen processen en mooie
resultaten.
De raad bestaat uit vijf onafhankelijke leden die allemaal hun eigen achtergrond, kwaliteiten en
aandachtsgebieden hebben. Regelmatig vindt er informeel en formeel overleg plaats met de Raad van
Bestuur en de geledingen van de organisatie, zoals de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.
De raad bezoekt ook belangrijke in- en externe bijeenkomsten. De belangrijkste zaken van overleg in 2018
zijn geweest:

De raad zorgt ook voor haar eigen professionele ontwikkeling en heeft haar eigen functioneren grondig
geëvalueerd. Uitkomst was dat zij tevreden terugblikt op haar functioneren het afgelopen jaar, met
daarbij een aantal verbeterpunten. Bovendien heeft zij het functioneren van de bestuurder tegen het
licht gehouden, door middel van 360 graden feedback gesprekken met diverse medewerkers uit de
organisatie. Zij heeft vervolgens geconcludeerd dat het bestuur goed heeft gefunctioneerd. Zo zijn
de cliënttevredenheid en de medewerkerstevredenheid weer verder toegenomen en zijn de dossiers
kwaliteit en veiligheid, de bedrijfsvoering en de financiën prima op orde.
De raad kan opnieuw met trots vaststellen dat Schakelring er goed voor staat. Zij kan de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien. De raad dankt daarvoor alle (wijk)bewoners en hun mantelzorgers voor het
vertrouwen. En zij dankt alle medewerkers en vrijwilligers voor hun betrokkenheid en inzet bij de

•

De kaderbrief

•

Een dag met het Concern Managementteam (CMT) met verschillende (inhoudelijke)
presentaties over belangrijke strategische thema’s

•

Kwaliteit en Veiligheid: o.a. het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag

•

HRM beleid: o.a. de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid
van medewerkers

•

Het herijkte vastgoedbeleid

•

De business intelligence tool voor teams

•

De voorbereidingen tot de fusie en het fusiedocument

•

De begroting, de jaarrekening en de accountantsverklaring

zorg- en dienstverlening. Tenslotte dankt de Raad het Bestuur, het Concern Managementteam, de
Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, en alle andere relevante partijen voor het helpen realiseren
van de mooie resultaten over 2018.
Chapeau!
Met hartelijke groet,
Frits Verschoor
Voorzitter Raad van Toezicht

Deze zaken zijn op de gebruikelijke constructieve manier met elkaar besproken. Bij iedere vergadering is
expliciet aandacht geweest voor kwaliteit en veiligheid.
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Samenbrengen
van mensen
en dromen

WONEN EN ZORG

“In september 2018 ben ik gepromoveerd op het

Overweldigende
aandacht voor intimiteit
en seksualiteit

onderwerp intimiteit en seksualiteit bij mensen
met dementie in het verpleeghuis. Schakelring
had hieraan ook een symposium gekoppeld. Dit

Opdracht

Veel aandacht voor de eigen regie

Schakelring gaat met inzet van innovatie en

van de (wijk)bewoner

expertise van binnen en buiten de sector

Onder klant in regie verstaan wij dat je zelf

nieuwe woonzorgconcepten onderzoeken

bepaalt hoe je je leven leeft, welke keuzes je

en ontwikkelen. De (wijk)bewoner wordt in

maakt, welke zorg je wilt hebben, met wie

voor lezingen, presentaties en interviews. Best

nieuwe woonzorgconcepten ondersteund

je wilt omgaan. Natuurlijk conformeer je je

overweldigend, maar vooral leuk dat ik de kans

in het toevoegen van levensgeluk aan

tot op zekere hoogte aan je omgeving, maar

krijg om mijn onderzoek naar de praktijk

betekenisvolle dagen. Schakelring heeft een

wanneer keuzes en besluiten jouw innerlijk

te brengen. In 2019 komt er een praktische

rol bij het mede vormgeven van zorg- en

raken, de dingen die voor jou echt belangrijk

handreiking beschikbaar. Daar werk ik aan met

dienstverlening aan andere culturen.

zijn, dan heb jij het laatste woord. Je hebt

de Universiteit van Tilburg.”

Schakelring heeft een rol in het netwerk

zelf de regie en dat is voor iedereen anders.

van de wijk, in het stimuleren waar nodig,

Klant in regie is inmiddels ingebed binnen

De publiekssamenvatting van ‘Liefde is alles’

waarbij de (wijk)bewoner in regie is.

Schakelring. In 2018 is verder geborduurd op

is te downloaden via www.schakelring.nl

Schakelring ondersteunt (wijk)bewoners in

het in eerdere jaren ingezette beleid. O.a. is

(brochures en documenten).

de balans om veilig, maar ook in vrijheid,

een beleidsvoorbereidend overleg over klant

te kunnen leven en genieten. Het doel is

in regie georganiseerd met (wijk)bewoners,

om voor de (wijk)bewoners de beweging

mantelzorgers, vrijwilligers en professionals

meer op individueel niveau af te stemmen

om te peilen hoe klant in regie wordt ervaren

met vrijheid, bewegingsvrijheid en grotere

door alle doelgroepen. Op basis hiervan is

leefcirkels als uitgangspunt, waardoor

een zelfevaluatie-instrument voor teams in

het welzijn van de (wijk)bewoners wordt

ontwikkeling dat in 2019 beschikbaar komt.

Interview met Tineke Roelofs

(psycholoog, Behandeling & Begeleiding)

alles leidde tot veel landelijke aandacht. De tijd
is blijkbaar rijp voor dit onderwerp en het helpt
dat het aansluit bij persoonsgerichte zorg. Ik
ben, en word nog steeds, regelmatig gevraagd

Extra aandacht voor een zinvolle daginvulling van de (wijk)bewoner

vergroot. Nieuwe vormen van strategische

In gesprek blijven over allerlei onderwerpen, een levensdoel hebben, je geest blijven scherpen door te

samenwerkingen worden ingezet.

kaarten, schaken, boekbesprekingen of luisteren naar muziek. Voor elk mens is het belangrijk actief te
blijven, sociaal, geestelijk en lichamelijk. Mensen vinden het doorgaans belangrijk om erbij te horen. Dat
geeft het leven zin. Dit bepaalt mede hoe je oud wordt. Wanneer mensen nog genieten van het leven
staan ziekte en depressie minder op de voorgrond. En wanneer het ons lukt ouderen te ondersteunen en
voorwaarden te creëren die hen aanzetten tot zo’n leven, dan bereiken wij ons doel.
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‘Als ze het effect zien
op de bewoner, zijn ze om’

“Op De Uitkijk, een woongroep voor mensen

‘Leefplezierplan goed
voor persoonlijke zorg’

Interview met Simone van Eijck (adviseur, team Beleid
Innovatie Communicatie Kwaliteit) en Brenda van

Achterberg (leerling-verpleegkundige, Zandley)

met dementie op Zandley, hebben we de pilot
Leefplezierplan gedaan. De kern hiervan was:

Interview met Nicole Klaassen

hoe kunnen we nog meer tegemoetkomen

(teamleider Somatiek/Revalidatie/Thuiszorg, Eikendonk)

aan het leefplezier van bewoners? Om dit te
achterhalen zijn teamleden op een nieuwe manier
met bewoners in gesprek gegaan. Er is heel goed
geluisterd naar ieders persoonlijke verhaal en wat

Nicole vertelt hoe trots ze is op haar teams, omdat ze elke dag verschil maken en meerwaarde creëren

voor de bewoner bijdraagt aan leefplezier. Dit is

voor de (wijk)bewoners. “Geef mensen de ruimte om zich verder te ontwikkelen en er gebeuren de

voor elke bewoner op een individueel Doodlebord

mooiste dingen. Collega’s tuigen wensbomen op, gaan een opleiding volgen, halen een diploma, etc.

gezet, dat bij de bewoner op de kamer hangt.

Alles om nog betere zorg aan (wijk)bewoners te kunnen geven. Mensen hebben op voorhand soms een

Dit bord dient als hulpmiddel om eens een ander

mening, maar als ze het effect zien op de (wijk)bewoner (bijv. door aromatherapie), zijn ze om.”

gesprek te hebben of andere acties in gang te
zetten. Er zijn intensere banden ontstaan, waardoor
niet alleen het leefplezier van de bewoners, maar
ook het werkplezier van de teamleden is vergroot.
De pilot is met succes afgerond.”

Expertise specifieke doelgroepen
steeds verder ontwikkeld
Schakelring ondersteunt een aantal specifieke
doelgroepen. Mensen met de ziekte van Parkinson,
revalidanten na een beroerte of een (knie- of
heup)operatie, jonge mensen met dementie en
ouderen met een psychiatrische achtergrond. We
willen deze expertises steeds verder ontwikkelen.

In 2018 zijn wij in overleg

locatie georganiseerd. Wat we

bewoners van woonzorgcentra

met (wijk)bewoners

hier ook niet onvermeld mogen

en bewoners uit de wijk,

We hebben in 2018 daarom een nieuwe visie op

creatief geweest bij het

laten, is de aandacht die we

ontmoetingen tussen

genoemde doelgroepen gepresenteerd en zijn aan

zoeken en vinden van

in toenemende mate hebben

wijkbewoners dus.

de slag gegaan met stapsgewijs uitvoering geven

een zinvolle daginvulling.

voor het creëren en faciliteren

aan beleid. Daarvoor hebben we o.a. bezoeken

Unieke voorbeelden daarvan

van ontmoetingen van

gebracht aan andere zorgaanbieders en nemen

zijn een bewoner die een

we deel aan regionale netwerken. Er zijn nieuwe

voorleesboekje voor kinderen

afdelingen en nieuwe teams ontstaan, waaronder

heeft kunnen maken. Zij heeft

een afdeling voor mensen met Parkinson. Het

verhalen uit het boekje ook

hele team is geschoold en volledig afgestemd

daadwerkelijk voorgelezen

op de persoonlijke zorg- en dienstverlening aan

aan kinderen. Of een bewoner

deze bewoners. Collega’s van dagbehandeling

die graag schildert. Voor

en van andere teams komen een kijkje nemen,

hem is een expositie met zijn

advies vragen of meelopen. Een hele mooie

schilderijen op een externe

kruisbestuiving.

12 I KLAAR VOOR DE TOEKOMST

We vinden het belangrijk dat medewerkers de
juiste bagage hebben. Enerzijds om goed om te
kunnen gaan met deze specifieke doelgroepen.
Anderzijds om extra werkplezier te ontlenen
aan het werken met deze doelgroepen en hun
uitdagingen. Hiertoe hebben we tal van acties
ingezet, van scholing op het gebied van dementieexpertise en het omgaan met complex gedrag,
tot het organiseren van inspiratiedagen dementie,
stageplaatsen bij de GGZ en het aanbieden van
meer mogelijkheden voor individuele begeleiding
voor jonge mensen met dementie.

JAAROVERZICHT 2018

I 13

Naar andere vormen van inspraak en

Ook van belang, goed en lekker eten en drinken

medezeggenschap, naast de CCR en de LCR

Eten en drinken zijn ook van belang bij het

Naast het bespreken van belangrijke zaken met de

beleven van een fijne dag. In 2018 is een reizende

Centrale Cliëntenraad en de Lokale Cliëntenraden

tentoonstelling langs alle locaties georganiseerd

zijn we er steeds meer van doordrongen dat we

over het eten en drinken van vroeger, heden en

antwoorden, ook op de grote vragen, bij mensen

de toekomst. Veel mensen bleken nieuwsgierig

zelf moeten ophalen. Niet praten over, maar

en kwamen een kijkje nemen en luisteren naar

praten met. Niet denken voor, maar de ander aan

de toelichting. Ook is een enquête gehouden over

het woord laten en luisteren. Wanneer we als

de beleving van de warme maaltijd. Bewoners

“Nederlanders met een niet-westerse migrantenafkomst weten

Schakelring die antwoorden kunnen vertalen in

bleken gelukkig heel tevreden. De maaltijd scoort

vaak weinig over dementie. Daardoor missen ze de signalen en

beleid, wanneer we vanuit die antwoorden focus

gemiddeld een 8- en de ambiance een 8+. In 2019

gaan ze niet naar de huisarts. Hier willen we iets aan doen met

aanbrengen, dan zijn we bezig met die dingen, die

is een aantal leuke acties gepland om structureel

de community of practice Bouwen aan vertrouwen, onderdeel

toegevoegde waarde hebben voor mensen.

aandacht te vragen voor eten en drinken.

‘Niet-westerse
migranten informeren
over dementie’

Interview met Chayenna van der Pol (casemanager dementie en
projectleidster Bouwen aan vertrouwen, Behandeling & Begeleiding)

van de Brabantse proeftuin dementie. In 2018 hebben we via
theehuisbijeenkomsten voorlichting gegeven aan de Turkse

Om die reden behandelen we in frequente

gemeenschap in Heusden.

beleidsvoorbereidende overleggen en
ambitiedagen strategische thema’s met (wijk)

Schakelring Revalidatie
zwaait 700e revalidant uit
De 89-jarige mevrouw
Gelsing uit Drunen nam
op bijzondere wijze
afscheid van Schakelring
Revalidatie. Omdat ze de
700e revalidant was, werd

Daarna is iets vergelijkbaars gedaan voor Marokkaanse migranten

bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en

in Tilburg. Deze aanpak willen we als een olievlek verspreiden in

professionals. Vanuit hun dagelijkse leven en werk

dementievriendelijke gemeenten. Vernieuwend was ook het maken

stellen zij de vragen en geven zij de antwoorden.

van een voorlichtingsfilmpje over het thema in samenwerking met

Vanuit hun dagelijkse leven schetsen zij wat er

studenten. Het is bedoeld voor in de wachtkamers van huisartsen. In

echt toe doet. Aan de organisatie om daar goed

2019 gaan we studenten met een migrantenachtergrond uitnodigen

naar te luisteren en er werk van te maken. In 2018

voor stages bij dagbestedingen dementie. Een mooie manier om

zijn de volgende thema’s aan bod geweest: eigen

van elkaar te leren.”

regie, positieve gezondheid & gastvrijheid in de
zorg, imago & reputatie, last, lef & liefde; minder
regels in de zorg, wonen & zorg, en
strategisch HRM.

Oog voor de behoefte van mantelzorgers
in mantelzorgbijeenkomsten
Mantelzorgers zijn zeer belangrijk voor de
(wijk)bewoners en hebben net zo goed
ondersteuning nodig. Maandelijks worden

ze in de bloemetjes gezet

mantelzorgbijeenkomsten georganiseerd

en genoot de hele afdeling

voor partners van (wijk)bewoners. Hoe ga je

van taart bij de koffie. Een

om met je leven als dat niet meer hetzelfde

feestelijke mijlpaal voor

is? Een verpleegkundige brengt bovendien

Schakelring Revalidatie,

huisbezoeken aan bewoners en hun partner na

dat zich vanaf 2012 heeft

een revalidatietraject. Hoe gaat het thuis met ze?

ontwikkeld tot een van de

Hebben ze nog ondersteuning nodig? Moeten we

beste revalidatiecentra van

verwijzen? Deze (na)zorg blijkt zeer noodzakelijk.

Nederland.
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‘Klachten
voorkomen door
een goed gesprek’

Pilot complementaire zorg met succes afgerond
De pilot complementaire zorg is in 2018 afgerond. De uitkomsten hebben ertoe geleid dat complementaire
zorg is opgenomen in het zorgdossier. Teams bieden voortaan vormen van complementaire zorg,
zoals handmassage en aromatherapie, aan bewoners. Op initiatief van een collega is bovendien een

Interview met Ivonne Jacobs (klachtenfunctionaris en

workshop opgezet waarin uitleg wordt gegeven aan andere collega’s over het waarom, wat en hoe van

adviseur gespreksvoering, Behandeling & Begeleiding)

complementaire zorg. Teams kunnen pakketten bestellen om ook aan ‘hun’ bewoners complementaire
zorg te kunnen bieden. Bewoners vragen erom en steeds meer collega’s raken overtuigd. Echt een succes!

“In 2018 kwamen 13 klachten in totaal binnen.
Klachten van naasten gaan meestal over

Ook mooie initiatieven in de thuiszorg

communicatie en bejegening. Ouderen blijven

Ook in de thuiszorg zijn dit jaar weer mooie resultaten behaald, zoals een afstudeeronderzoek onder

tegenwoordig langer thuis wonen. Als iemand

wijkverpleegkundigen en persoonlijk begeleiders over intimiteit & seksualiteit. Dit heeft geleid tot

bij Schakelring komt wonen, is er vaak al veel

de nodige concrete aanbevelingen, o.a. op het gebied van scholing, om mee aan de slag te gaan. Een

gebeurd. Mantelzorgers weten hierdoor veel,

afstudeeronderzoek op het gebied van ouderenmishandeling heeft geleid tot het beter bespreekbaar maken

maar zijn soms ook overbelast. Daarnaast vraagt

van dit thema binnen teams en het, conform landelijk beleid, verbeteren van de Meldcode huiselijk geweld.

de complexe zorg steeds meer van collega’s. Dit

De pilot “stoppen met klokken” in het kader van het verminderen van de administratieve last heeft geleid tot

kan leiden tot miscommunicatie. Vorig jaar heb ik

het splitsen van doelgroepen en teams zodat alleen nog tijd wordt geregistreerd waar dat nodig is.

er daarom een functie bij gekregen, namelijk die
van ‘adviseur gespreksvoering’. In die rol schuif ik
op verzoek aan bij een gesprek tussen een collega
en een mantelzorger. Ik luister, vraag door en
analyseer met het doel elkaar beter te begrijpen.
En dat werkt.”

2.039

cliënten hebbben we in 2018 zorg geleverd

Zorgkaart Nederland
waarderingen

273
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Samenbrengen
van mensen
en dromen

JIJ & SCHAKELRING
De prachtige functie van

Opdracht
De (wijk)bewoner kan rekenen op
voldoende en goed opgeleide medewerkers
ondersteund door mantelzorgers en
vrijwilligers. Medewerkers en vrijwilligers
zijn flexibel, nieuwsgierig en benutten
experimenteerruimte conform onze
kernwaarden. Het samen verantwoordelijke
team, en ieder afzonderlijk, neemt
verantwoordelijkheid, ook wat duurzame

sfeermaker geïntroduceerd

Schakelring introduceerde in 2018 de functie
sfeermaker. Iemand die op de huiskamer een
oogje in het zeil houdt en ondersteunt bij de
zinvolle daginvulling van elke bewoner. Er was
overweldigend veel belangstelling. Een grote
groep van nieuwe collega’s is geselecteerd en

‘Bewoners genieten van aandacht’
Interview met Diana van Nimwegen (sfeermaker, Zandley)

“Als sfeermaker op de huiskamer geef ik extra

meer persoonlijke aandacht. Dat heb ik ook

aandacht aan de bewoners. Ik speel in op hoe

aangegeven. Rond diezelfde tijd werd bekend dat

de mensen zich voelen en waar ze van houden.

de nieuwe functie van sfeermaker kwam. Je snapt

Is iemand verdrietig, dan gaan we bijvoorbeeld

dat ik niet lang hoefde na te denken, dit moest zo

knutselen of even bidden in het kapelletje.

zijn. Dat de mensen nu extra genieten, geeft me

Vanaf april 2018 verzorgde ik, als vrijwilliger,

veel energie. En bij Schakelring voel ik me echt

drie ochtenden alles rondom het ontbijt op

thuis. Iedereen staat met elkaar in verbinding en

de afdeling. Ik zag dat er behoefte was aan

heeft hetzelfde doel voor ogen.”

heeft inmiddels een opleiding genoten, waarna
men enthousiast aan de slag is kunnen gaan en al
mooie resultaten worden bereikt.

inzetbaarheid betreft. Medewerkers en
vrijwilligers leren van elkaar en hebben de
wil continu te ontwikkelen en te verbeteren.
Schakelring behoudt haar goede reputatie
en bouwt die verder uit. Om wonen, welzijn
en zorg voor (wijk)bewoners waar te maken,
zijn vrijwilligers en medewerkers onmisbaar.
Zij maken dagelijks het verschil en geven
betekenis aan zorg- en dienstverlening voor
de (wijk)bewoners en hun familie.
Een tweede jaar van het ontwikkeltraject voor teamleiders van start

In september 2017 is een tweejarig opleidings- en ontwikkeltraject
voor de teamleiders van start gegaan. In dit traject is oog voor
verschillende thema’s passend bij de missie, visie en strategische
doelstellingen van Schakelring.
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‘Teamleiders
leren veel
van elkaar’

Interview met Mariëlle Peeters

De meerwaarde van strategisch HRM-beleid

Het strategisch HRM-beleid is opgesteld met betrokkenheid van (wijk)bewoners, mantelzorgers,
vrijwilligers en professionals en met instemming van de ondernemingsraad. De belangrijkste thema’s
zijn: Hoe blijft Schakelring een aantrekkelijke werkgever? Hoe zorgen we dat potentiele collega’s
en vrijwilligers graag bij Schakelring willen werken? Hoe ondersteunen we mensen bij hun verdere
ontwikkeling?

( teamleider, Elzenhoven)

Belangrijke acties en resultaten zijn geweest:
de arbeidsmarktcampagne voor het werven

“De taak van teamleider binnen Schakelring is veel

management en een jaarplan schrijven tot

van nieuwe collega’s en vrijwilligers,

meer coachend geworden en de span of attention

medewerkers begeleiden, coaching- en

het aanstellen van een recruiter, de

is groter. Om de rol goed te kunnen vervullen,

gesprekstechnieken en innovatie. Ik vind

maatwerkopleidingen voor verzorgenden en

worden we sinds september 2017 bijgespijkerd via

het leuk dat alle teamleiders dit samen

verpleegkundigen waardoor een toename

een ontwikkeltraject. Om de paar weken krijgen

doen, want normaal zitten we verspreid

aan zij-instromers te zien is, de oprichting

we een dag les bij een opleidingsinstituut. In

over de locaties. Door deze training leren

van een groep ambassadeurs die Schakelring

totaal duurt dit twee jaar. De onderwerpen die we

we ook veel van elkaar.”

behandelen zijn heel gevarieerd. Van financieel

op allerlei manieren promoot, een Schakelringbreed flexteam met meer dan 100 professionals, contact
met zorgprofessionals in het buitenland over vormen van samenwerking, er zijn kwaliteitsrollen per
team en per locatie ingevoerd, door structurele aandacht voor verzuim blijft het percentage redelijk
stabiel en is momenteel zelfs licht dalende, de modules van e-learning zijn uitgebreid (o.a. met een

Een topscore in het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Schakelring heeft gemiddeld een 8 behaald in het reguliere onderzoek naar de tevredenheid van
medewerkers. Daar zijn we echt ontzettende trots op! Uit het MTO kwam naar voren dat bevlogenheid,

module over communicatie in het algemeen en feedback geven in het bijzonder), er is een oriëntatie op
de voorbereiding tot het pensioen voor collega’s, en in het kader van de voorgenomen fusie is een Due
Diligence onderzoek - een ‘boekenonderzoek’ - op het gebied van HR uitgevoerd met prima scores.

betrokkenheid, tevredenheid en werkgeverschap hoog scoorden. Het MTO laat zien dat medewerkers
tevreden zijn over hun werkinhoud, sfeer, cultuur en het zelfstandig werken. Verbeterpunten zijn de
werkdruk, communicatie en veranderingen in de zorg.

Aantal vrijwilligers en medewerkers

Het MTO is een middel om met het eigen team het gesprek aan
te gaan of men de resultaten van het MTO herkent, om wat goed
gaat te behouden en om te verbeteren wat het team graag wil
veranderen. De informatie wordt gebruikt als input voor het
teamjaarplan, wat samen met de teamleider wordt opgemaakt.

729

Medewerkers in fte

1.218

Medewerkers

1.036

Vrijwilligers

8

MTO resultaat (gem.)

Tegelijkertijd werken we met ons recent herijkt strategisch HRMbeleid aan plannen en resultaten om teams hierbij maximaal te
ondersteunen. En dat is best een uitdaging met de aanzwellende
krapte op de arbeidsmarkt.
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Digitale werkplek en Vrijwilligersportaal

Vanaf het najaar 2018 is het Vrijwilligersportaal
door vrijwilligers in gebruik genomen. We vinden
het belangrijk dat de vrijwilligers op de hoogte
zijn van wat zich afspeelt in de organisatie. We

‘Een eerste succes’

Interview met Michel Moolenschot (lid van de kwaliteitscommissie, Eikendonk)

betrekken hen graag bij activiteiten en bieden
hen ook de mogelijkheden om zich verder te
ontwikkelen. Op het Vrijwilligersportaal is alles op
één overzichtelijke plek samengebracht, net zoals
op de Digitale werkplek voor medewerkers dat
eerder in 2018 live ging. De Digitale Werkplek is
het startpunt om medewerkers te ondersteunen
in hun dagelijks werk, ongeacht waar gewerkt
wordt en op welke device (computer, laptop, iPad
of mobiel). Medewerkers kunnen zelf nieuws,
verhalen en tips delen met collega’s om elkaar te
inspireren, van elkaar te leren en met elkaar uit te
wisselen. In 2019 ontwikkelen we beide
portalen door.

“Locatie Eikendonk heeft

En vervolgens is bepaald of

uitdaging. Het gaat soms ook

ervoor gekozen om een door

het wetgeving (dus verplicht)

om het meekrijgen van externe

Vilans ontwikkeld instrument

of eigen afspraken betreft,

partijen. Een eerste succes

te gebruiken om te komen

en of deze afspraken als

is echter al te noemen. Het

tot een inventarisatie van

zinvol of niet zinvol worden

interne systeem voor allerlei

administratieve lasten.

beschouwd. Dat heeft

meldingen is gemakkelijker

Dit leverde een bonte

waardevolle discussies

ingericht, zodat minder

verzameling van allerlei regels

opgeleverd. De niet zinvol

repeterende administratieve

en afspraken op. Deze zijn

geachte afspraken worden

handelingen hoeven te worden

gecategoriseerd (bijv. facilitair,

verbeterd of afgeschaft. En

uitgevoerd. Winst zonder

hygiëne, zorgdossier, etc.).

dat is soms nog best een

kwaliteitsverlies!”

Vrijwilligers zijn

wensen van (wijk)bewoners

onderdeel van het samen

divers zijn. Om maatwerk te

verantwoordelijke team

kunnen blijven bieden, zijn

Vrijwilligers zijn ontzettend

vrijwilligers hard nodig. Niet

belangrijk voor Schakelring.

voor niets maken ze daarom

Enerzijds omdat de

onderdeel uit van het samen

professional complexe taken

verantwoordelijk team.

Naar minder regels in de zorg

Medewerkers doen hun uiterste best om goede zorg- en
dienstverlening te bieden. De teams kennen de (wijk)
bewoners door en door. Schakelring probeert hen maximaal te
faciliteren, zodat zij hun tijd daadwerkelijk kunnen besteden
aan de (wijk)bewoners in plaats van aan het papierwerk
c.q. het systeem. Toch vragen we ons af wat op het gebied
van administratie verder te verbeteren valt. Hoe kunnen we
werken vanuit vertrouwen? Hoe kan het zorghart maximaal
spreken? Hoe gaan we met elkaar in gesprek in plaats van
ons te verantwoorden op papier? Vanuit dit idee is ook een
Ambitiedag Last, Lef en Liefde, minder regels in de zorg, met
(wijk)bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals,
georganiseerd. Streven is om in 2019 daadwerkelijk tot het

heeft. Anderzijds omdat de

Foto Brabants Dagblad - Marc Bolsius

afschaffen van minimaal een tiental afspraken te komen die
als niet zinvol worden ervaren.
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‘Gelijkwaardigheid van
vrijwilligers blijven stimuleren’
Interview met Meta Span, Kees Machielsen, Mirelle van Oversteeg

(vrijwilligerscoördinatoren van verschillende locaties van Schakelring)

“In 2018 ging het Vrijwilligersportaal online, met onder andere e-learning mogelijkheden. Op die manier
willen we de zelfstandigheid van vrijwilligers verder stimuleren en hun talenten beter benutten. In die
geest hebben we ook de visie op vrijwilligerswerk herschreven, gekoppeld aan Ambitie2020. Vrijwilligers
zijn binnen Schakelring gelijkwaardig aan professionals (ieder vanuit een eigen rol), maar de praktijk
is soms weerbarstig. Daarom is het mooi dat voor het Schakelring-feest op 25 mei 2019 collega’s en
vrijwilligers samen zijn uitgenodigd. Een ander mooi voorbeeld is de samenwerking met HR. Met een
wervingscampagne voor nieuwe collega’s en vrijwilligers kunnen we twee vliegen in een klap slaan. In
2019 willen we de gelijkwaardigheid van vrijwilligers in de samen verantwoordelijke teams
nog verder verbeteren.”

‘Meer medezeggenschap
naar de medewerker zelf’
Interview met Bert Scholten (verpleegkundige van het

Mobiel Zorg Team en voorzitter van de Ondernemingsraad)

Schakelring Academie, blijven opleiden is van belang

Schakelring Academie leidt structureel mensen

Leerweg en 140 studenten van de Beroeps

op wat ons al veel heeft gebracht, bijvoorbeeld

Opleidende Leerweg, er volgden vijf medewerkers

het feit dat we de arbeidsmarktkrapte wat later

een opleiding tot Eerste Verantwoordelijke

zijn gaan voelen dan collega-zorgaanbieders. Ook

Verzorgenden (bij Schakelring Persoonlijk

in 2018 zijn weer diverse opleidingen verzorgd,

Begeleiders genoemd), er volgden negen

leerlingen begeleid en hebben verschillende

medewerkers een opleiding tot Gespecialiseerd

studenten hun diploma in ontvangst

Verzorgenden Psychogeriatrie (GVP), er

mogen nemen.

ontvingen 11 medewerkers het diploma GVP,
er volgden twee medewerkers een opleiding

“De Ondernemingsraad heeft als taak om,

iets van moeten vinden. Ook in het fusieproces

vanuit het belang van de medewerker, kritisch

willen we de medezeggenschap dicht bij de

om te gaan met het beleid van Schakelring.

medewerkers vormgeven. De projectgroepen en

Een groot voordeel is dat bij Schakelring alles

werkconferenties dragen hieraan bij. Het is mooi

bespreekbaar is en besproken wordt. In 2018

dat we dit vanaf het begin met de raden van de

waren verkiezingen en hebben we ons ten doel

twee fusiepartners doen; daarin hebben we elkaar

gesteld om de medezeggenschap meer naar

gevonden. In 2019 blijft de beoogde fusie voor

de werkvloer te brengen. Een voorbeeld is het

ons het hoofdonderwerp. We zetten ons vooral in

vakantiebeleid. Wij vinden dat teams dat prima

voor behoud van de lokale eigenheid van locaties

zelf kunnen organiseren in plaats van dat wij daar

en voor soortgelijke waarden als bij Schakelring.”

Er is een scholing ontwikkeld voor de nieuwe

tot Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek en

functie van sfeermaker die door bijna 40

er volgenden vier medewerkers een opleiding

medewerkers wordt gevolgd, er is een groep van

Geriatrische Revalidatie Zorg. Daarnaast bood

zo’n 40 werkbegeleiders opgeleid om examens te

Schakelring ook mogelijkheden aan medewerkers

kunnen afnemen, er is met succes deelgenomen

die andersoortige (onderzoeks-/opleidings-/

(extern vertrouwenspersoon) en Mary van Son (intern vertrouwenspersoon) benaderd met slechts een

aan de pilot transmuraal opleiden, er waren

ontwikkel-) trajecten wilden volgen dan hier

enkele informatieve vraag. Er zijn geen meldingen of klachten geweest van medewerkers.

60 studenten van de Beroeps Begeleidende

genoemd, zie de voorbeelden in dit jaaroverzicht.
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Samenbrengen
van mensen
en dromen

INNOVEREN
‘Nieuwe
toepassingen
zijn straks
heel gewoon’

Verdere inbedding van innovatie
Opdracht

In 2018 is een regiegroep innovatie opgericht. Met

Innovatie is belangrijk. Schakelring

deze groep enthousiaste collega’s van diverse

innoveert ten gunste van (wijk)bewoners,

disciplines, die zich vrijwillig hebben aangemeld,

mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers

kijken we van binnenuit naar wat nodig is op het

in woonzorgcentra, in de wijk en in onze

terrein van innovatie. Vervolgens zoeken we in de

processen. Medewerkers en vrijwilligers

buitenwereld naar interessante oplossingen.

Interview met Anja Hesselberth
(lid regiegroep innovatie en

zetten technologie in ter ondersteuning van

verpleegkundige, Zandley)

de warme zorg. Het menselijke contact blijft

We volgden of probeerden in 2018 meerdere

de belangrijkste vorm van ondersteuning.

innovaties uit, op eigen kracht of in

Medewerkers en vrijwilligers durven te

samenwerking met andere partijen. Van kleine

experimenteren en zoeken de innovatie

robotica tot grote systemen. Van groen tot rijp.

“Met collega Gemmie Verhagen (assistent

meer zonder de mobiele telefoon. Onze

binnen het team, de woonzorgcentra, de

Van robotstofzuiger tot robotramenlapper,

fysiotherapie, Behandeling & Begeleiding) heb

boodschap was: heb je een idee om je

organisatie en de sector, en zoeken daarvoor

verschillende trackers c.q. meetinstrumenten

ik voor de Inspiratiedag Dementie een workshop

werk te verbeteren, laat het horen! Niets

samenwerkingen op, ook buiten de sector.

(mede ten behoeve van de komst van een

innovatie ontwikkeld. Op een speelse manier,

is te gek, voor alles kunnen we samen

slaaprobot), virtual reality, een drone, een

en met veel voorbeelden, vertelden we waarom

oplossingen zoeken. We hebben veel

12-urige werkdag, een bril voor extra alertheid

innovatie nodig is en wat het inhoudt. En dat

positieve reacties gekregen. Langzaamaan

in de nachtzorg, een bril waarmee zorgteams op

nieuwe toepassingen, die mensen nu nog

worden collega’s nieuwsgieriger. We

afstand zouden kunnen worden begeleid door het

spannend vinden, over tien jaar waarschijnlijk

hebben de workshop wat aangepast en

mobiele zorg team, verschillende animatie-robots,

heel gewoon zijn. We kunnen nu immers ook niet

gaan er in 2019 opnieuw mee op pad.”

diverse hulpmiddelen zoals speciale lepels en
bekers, een was- en/of aankleedrobot, etc.
We experimenteerden en soms mislukte het,
maar dat vinden we niet erg. We willen juist
van alles uitproberen, want ‘als we niets doen,
gebeurt er niets’.
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De leden van de regiegroep zijn aanjager van innovatie. Aan collega’s wordt gevraagd om met ideeën
te komen. Ideeën die het leven van (wijk)bewoners en mantelzorgers of het werk van collega’s en
vrijwilligers gemakkelijker maken. Om vervolgens zaken uit te proberen. We stimuleren de leergierigheid,
om ogen en oren open te zetten voor mogelijkheden en oplossingen die wezenlijk iets kunnen veranderen
en verbeteren. Om zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. Om hulp te zoeken als het niet lukt.
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‘Imagery verbetert revalidatie’
Interview met Betty Didden

(fysiotherapeut, Behandeling & Begeleiding)

‘Meer tijd
overhouden
voor zorg’

“Op de revalidatieafdeling zijn we begonnen

Mensen die Imagery gebruiken, blijken

met Imagery. Mensen met een nieuwe knie of

bij testen beter te lopen en minder pijn te

heup luisteren via een koptelefoon vooraf naar

ervaren. De meeste revalidanten vinden het

Interview met Arjan Koster

een ingesproken oefening, waarbij ze de oefening

visualiseren plezierig om te doen. In 2019 willen

(lid regiegroep innovatie en adviseur Informatie

visualiseren. Op die manier kun je je al inleven in

we Imagery ook op andere afdelingen van

& Automatisering)

de oefening en ben je beter voorbereid. Imagery

Schakelring inzetten.”

komt uit de sportwereld. Het is bij Schakelring
geïntroduceerd door een sportpsycholoog die hier
“Hoe kunnen we terugkerende handelingen

zogenaamde lifestyle-monitoren: via sensoren

minder tijdrovend maken, zodat zorgverleners

kun je bijvoorbeeld zien of iemand die thuis woont

meer tijd overhouden voor persoonlijke zorg? Dat

wel uit bed komt. In 2018 hebben we bij mensen

is een belangrijk doel van innovatie bij Schakelring.

met dementie succesvol geëxperimenteerd met

Als ICT-er kijk ik welke aanpassingen nodig zijn

het pratende bloempot-robotje Tessa, zowel in

in ons digitale netwerk. Een voorbeeld is de

de thuiszorg als in het woonzorgcentrum. Tessa

wifi-thermometer in de koelkast, waardoor de

‘vertelt’ onder meer wanneer het tijd is om te eten

temperatuurcontrole automatisch gaat. Of het

of medicijnen in te nemen.”

wetenschappelijk onderzoek naar heeft gedaan.

‘Verzamelplek en
vraagbaak voor ideeën’
Interview met Anna Bleijenberg-Bruggeman

(lid regiegroep innovatie en fysiotherapeut, Behandeling &
Begeleiding)
Het is nog wel een uitdaging om iedereen binnen Schakelring te bereiken en op een laagdrempelige

“We zoeken continu naar manieren om collega’s

nieuwe inspiratie op. De regiegroep innovatie is

bij innovatie te betrekken. Dit kwam ook terug

de vraagbaak en verzamelplek voor innovatie.

in de training die we als innovatiegroep in 2018

We helpen collega’s bij het verder brengen van

hebben gevolgd. Bijvoorbeeld hoe je een team

een idee, we nemen het niet over. Het thema

dat met een idee komt verder kunt helpen. In juli

van de Ambitiedag op 7 mei 2019 is innovatie.

Pilot Imagery met succes afgerond

nam ik met collega’s deel aan het congres ‘Thuis

Hopelijk kunnen we onze collega’s dan verder

Schakelring hanteert een brede opvatting van innovatie. Ook Imagery is een prachtig voorbeeld van

in het Verpleeghuis, waardigheid en trots op elke

enthousiasmeren.”

innovatie die bewoners ondersteunt en verder helpt. In dit specifieke voorbeeld bij hun revalidatie na een

locatie’. We lieten voorbeelden zien van onze

knie- of heupoperatie.

experimenten en innovaties, en deden ook zelf

manier met elkaar ideeën en ervaringen met experimenten uit te wisselen. In 2018 is een aantal acties in
gang gezet om in 2019 innovatie meer op team- en locatieniveau te brengen, o.a. met de aanstelling van
tijdelijke collega’s ter ondersteuning van de regiegroep en een Ambitiedag Innovatie op 7 mei 2019 waar
interessante sprekers en workshops op het programma staan.
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Samenbrengen
van mensen
en dromen

SCHAKELVERMOGEN

‘Mensen
meenemen
in keuzes en
besluiten’

Groot nieuws, de intentie om te gaan fuseren

Interview met Astrid Kroes

Opdracht

Schakelring staat er goed voor, maar wil met

(lid programmateam

Schakelring staat open voor strategische

het oog op de toekomst, graag intensief

fusieproces en strategisch

samenwerkingsvormen, maar alleen

samenwerken met de voor haar vertrouwde

adviseur, team Beleid

waar het bijdraagt aan slagkracht en een

partners, De Riethorst Stromenland en

Innovatie Communicatie

kwaliteitsverbetering van de geleverde

Volckaert. In 2018 is daarom het voornemen tot

Kwaliteit)

zorg geeft, die merkbaar is voor de (wijk)

fusie genomen door de bestuurders van deze

bewoner. De (wijk)bewoner bepaalt zijn

organisaties. Er is een proces ingericht waardoor

eigen agenda. De zeggenschap ligt bij de

de verschillende doelgroepen maximaal hebben

“Namens Schakelring zat ik in het programmateam dat het proces om te komen tot het fusiedocument

(wijk)bewoner en Schakelring beweegt

kunnen meepraten en meebeslissen over het

heeft ondersteund. In het fusiedocument staan belangrijke zaken zoals de missie, visie en kernwaarden

mee. Schakelring blijft financieel gezond

fusiedocument. Verschillende projectgroepen zijn

van de nieuwe organisatie. Voor het opstellen van dit fusiedocument hebben we de inbreng van de

en kijkt naar mogelijkheden om meer

actief geweest en verschillende werkconferenties

vier projectgroepen gebruikt. Elke projectgroep hield zich namelijk met een specifiek thema bezig:

doelmatig en met minder bureaucratie te

werden georganiseerd. In januari 2019 is het

reputatie & positionering, medewerkers, vrijwilligers & cultuur, bestuur & organisatie en financiën.

werken. Schakelring versterkt haar imago

fusiedocument opgeleverd. De Raden van Toezicht

In de projectgroepen zaten collega’s van de drie fusie-organisaties en leden van Ondernemingsraden

als betrouwbare en maatschappelijk

van de drie organisaties zijn intensief betrokken

en Centrale Cliëntenraden. Doordat zoveel mensen betrokken zijn bij keuzes en besluitvorming, heeft

verankerde organisatie.

geweest bij de voorbereidingen tot de fusie en het

iedereen elkaar goed leren kennen en begrijpen. Dat is heel waardevol en zal ons in volgende fasen

fusiedocument.

helpen. Dit jaar stond centraal: Wat willen we? Volgend jaar gaat het over: Hoe willen we het?”

Heel fijn om financieel gezond te zijn

Schakelring is financieel gezond. Dat hebben we in het kader van de
voorgenomen fusie nog eens extra laten bevestigen door een externe
partij. Er zijn ruim voldoende middelen beschikbaar om kwaliteit van
zorg te leveren, mede ook door de extra gelden die de overheid de
komende jaren beschikbaar heeft gesteld. Schakelring heeft in een
mooi proces een format ontwikkeld waarin (zorg- en staf-)teams
enerzijds kunnen zien wat opgaven zijn en wat (extra) te besteden is, en
anderzijds kunnen aangeven hoe ze dat gaan doen. Schakelring zet m.n.
in op méér handen aan het bed en extra aandacht voor een zinvolle
daginvulling, o.a. door het inzetten van de nieuwe functie
van sfeermaker.
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‘Ons werk is het liefst zo saai mogelijk’

Interview met Mark Schenkels (adviseur planning & control, Middelen)

“Het doel van planning &

Schakelring. Gekscherend

met alle essentiële financiële

control is er voor te zorgen dat

gezegd, is ons werk het liefst

informatie. Hiermee kunnen

voldoende financiële middelen

zo saai mogelijk, en zijn

zij hun personele bezetting

beschikbaar zijn om de zorg op

alle gebeurtenissen die van

nog beter afstemmen op de

een goede manier te (blijven)

invloed zijn op de financiële

wensen en behoeften, en de

leveren. Dit bereiken we

situatie, gebeurtenissen die

zorgzwaarte van bewoners,

door terug te kijken, vooruit

we hadden voorzien. Teams

en andere uitgaven zoals

te kijken, veel te rekenen en

kunnen gebruikmaken

bijvoorbeeld voor eten en

door te communiceren met

van een overzichtelijk

drinken monitoren.”

partijen binnen en buiten

dashboard op teamniveau

Financieel resultaat 2018
1,24

Liquiditeit

56,4%

Solvabiliteit

‘Gaat er voldoende geld naar
dagelijkse zorg?’

Interview met Jan Wijnen (lid Centrale Cliëntenraad en voorzitter Lokale Cliëntenraad, Zonnehof)

“Als Centrale Cliëntenraad (CCR) bekijken we

de beoogde fusie richten we ons op het belang van

Schakelring-breed of de zorg- en dienstverlening

bewoners. Dat is best ingewikkeld. Het liefst zien

voor (wijk)bewoners goed op orde is. Hun welzijn

we kleinschaligheid, maar om belangrijke zaken

staat voorop. Plannen beoordelen we op kwaliteit

voor elkaar te krijgen heb je juist schaalgrootte

en financiële gevolgen. Doordat de overheid

nodig. Daarom heeft de CCR het intentiebesluit

strenge eisen stelt, groeien de kosten voor

goedgekeurd. Het hele proces heeft tot extra werk

bedrijfsvoering. Blijft er voldoende geld over voor

en bijeenkomsten geleid. Dat zal in 2019 niet

de dagelijkse zorg? En hoe houden we de bewoner

anders zijn.”

in regie? Hier heeft de CCR in 2018 veel aandacht
aan besteed, een tour de force. Gelukkig maakte

4,9%

het Rijk extra geld vrij voor de ouderenzorg. Ook bij

Rentabiliteit

De resultatenrekening en de balans zijn te raadplegen op
www.schakelring.nl

De kwaliteit op orde

2018 was natuurlijk ook het jaar van het landelijke kwaliteitskader en het kwaliteitsplan en -verslag
van Schakelring. In 2018 zijn twee kwaliteitsrollen geïntroduceerd, de rol van kwaliteitsbewaker (een
verpleegkundige MBO) ter ondersteuning van elk team en de rol van verpleegkundige HBO (HBO-V) ter

Vooruitkijken staat voor een belangrijk deel in het teken van de voorgenomen fusie. Het is belangrijk

ondersteuning van elke locatie. In 2019 gaan verschillende kwaliteitsonderwerpen (nog) meer belegd

om inzicht te hebben in de financiële situatie van de partijen die samengaan. Een projectgroep heeft in

worden met behulp van deze teamrollen. Ook in het kader van de fusie bleek uit een Due Diligence

kaart gebracht hoe de nieuwe organisatie er uit kan zien op financieel gebied, en heeft nagedacht over

onderzoek, een ‘boekenonderzoek’, op het gebied van kwaliteit dat Schakelring op alle onderdelen van

de kansen maar ook de risico’s die fusie met zich meebrengt. De uitkomst is dat Schakelring, De Riethorst

kwaliteit een goede score behaalt.

Stromenland en Volckaert alle drie financieel gezonde organisaties zijn en dat ook in de fusieorganisatie
de financiële voorwaarden aanwezig zijn om kwalitatief goede zorg te leveren.

9x

Goud
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Deelnemen aan diverse netwerken

We kunnen het niet alleen. Daarom neemt Schakelring deel aan veel verschillende netwerken. Op
het gebied van wijk- en huisartsenzorg, dementie, geriatrie, palliatieve zorg, opleidingen en meer.
Die samenwerking levert veel op. Onze netwerkpartners krijgen informatie over waar Schakelring
mee bezig is. Wij leren van nieuwe ontwikkelingen buiten onze organisatie. De ene keer is het doel
kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld van de palliatieve zorg. De andere keer willen we bereiken dat mensen

‘Goede en veilige
woon- en werkomgeving’

Interview met Ronald Mauriks (lid regiegroep innovatie en teamleider Services, Facilitaire Dienst)

met dementie beter kunnen blijven meedoen in onze samenleving. Met veel netwerken hebben we vorig
jaar belangrijke stappen gezet. Zo zaten we enkele jaren geleden nog maar bij vier huisartsen aan tafel,

“Een goede en veilige woon- en werkomgeving,

Eikendonk. Bij Elzenhoven kwam een hele nieuwe

nu zijn dat er dertig. Netwerkvorming gaat over mensen die elkaar kénnen. Bekend maakt bemind. Het

en waar mogelijk in combinatie met duurzame

ketelinstallatie. Ook hebben we alle panden

zorgt voor onderling vertrouwen en elkaar makkelijker vinden. Op die manier kunnen we steeds beter

maatregelen en slimme technologie. Dat zijn

kritisch onder de loep genomen, met name de

inspelen op de wensen en behoeften van (wijk)bewoners.

de belangrijkste uitgangspunten van ons

oudere locaties. De uitkomsten worden in 2019

gebouwenbeheer. De belangrijkste vastgoed-

vertaald naar nieuwe plannen. In ieder geval

Goed vastgoed

klus in 2018 was het brandveilig maken van

gaan we de appartementen van Sint Janshof

In 2018 is de nieuwbouw van locatie Eikendonk te Waalwijk gerealiseerd inclusief een renovatie van het

al onze panden. Dit was nodig vanwege

moderniseren die eerder nog niet

oudere gedeelte dat is blijven staan. Het is een prachtig gebouw met een frisse moderne uitstraling

aanvullende wettelijke eisen. Verder is veel

aangepast waren.”

geworden. Begin 2019 wordt de opening gevierd. In 2018 is ook de visie op vastgoed herijkt. De notitie is

energie gestoken in de grote verbouwing van

aangepast en vastgesteld. We gaan met goed vastgoed de fusie in.

Campagne informatiebeveiliging van start

De campagne Zorg voor Zeker is in 2018 van start gegaan binnen Schakelring.
De campagne is bedoeld om medewerkers en vrijwilligers te informeren
en bewust(er) te maken als het gaat om het beschermen van gevoelige en
persoonlijke informatie van (wijk)bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en
professionals. Verschillende acties zijn uitgezet, o.a. nieuwsbrieven, presentaties,

Geen gezeur?

SLUIT DE DEUR

observaties op locaties, een module e-learning en een opvallende communicatieuiting in de vorm van een deurhanger met een treffende boodschap.

ZORG VOOR

ZEKER
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Stichting Schakelring
Postbus 207
5140 AE Waalwijk
T: (0416) 67 12 00
KvK 18086773
info@schakelring.nl
www.schakelring.nl

Schakelring ondersteunt ouderen in regio Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en Tilburg. Vanuit een
mensgerichte cultuur vormen (wijk)bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers samen Schakelring.
Stuk voor stuk betrokken mensen met een warm hart. Mensen die met de handen uit de mouwen
klaarstaan om een ander te helpen. Allen met één missie: ondersteunen van ouderen bij het leven en
genieten, van mens tot mensen.

Wilt u meer lezen?
U vindt een document met de jaarverslagen 2018 van de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht,
Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de jaarverslagen van de klachtenfunctionaris,
klachtencommissie en de vertrouwenspersonen op de website.

www.schakelring.nl

