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Over de cover: 

Een aantal jaar geleden gingen we samen met familie, (wijk)bewoners, medewerkers en vrijwilligers 

op trektocht om met elkaar onze ambities waar te maken. De rugzak is in 2019 gevuld met heel mooie 

resultaten om mee te nemen naar het laatste jaar van ons meerjarenbeleidsplan ‘Ambitie 2020’. In dit 

jaarverslag lichten we de resultaten per thema toe. 

Foto: Remie Fotografie
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We hebben veel geïnvesteerd in training, scholing en persoonlijke ontwikkeling. Minder vastzitten  

in regels en processen, maar lef tonen. Dat levert veel op voor bewoners, maar ook voor jezelf.  

Mensen komen terug naar de kern: waarom heb ik voor dit vak gekozen, waar zit m’n werkplezier? 

Voor de komende jaren is de maatschappelijke en politieke vraag cruciaal: waar zijn wij als 

zorgorganisatie wel en niet van? Wat doen zorgverleners, wat doen vrijwilligers, wat doet de familie? 

Er komen steeds meer kwetsbare ouderen en dus is het belangrijk dat we voldoende goed opgeleid 

personeel krijgen en houden. Ook moet de zorg betaalbaar blijven. Dit alles vraagt om herijking van  

visie en oplossingen. De ouderenzorg is voortdurend in beweging en ontwikkeling en dat is zeker ook  

bij Schakelring het geval. We gaan dus door met bouwen en ontwikkelen. Daar zijn we afgelopen jaar  

al volop mee bezig geweest en dat zullen we komend jaar zeker voortzetten. We doen dit niet alleen,  

maar geloven in de kracht van samen. We gaan onze krachten bundelen met De Riethorst Stromenland 

en Volckaert om samen een nieuwe en toekomstbestendige organisatie te bouwen. Een nieuwe 

organisatie, maar één met minstens zoveel ambitie, resultaten en mooie verhalen.  

Schakelring heeft het afgelopen jaar weer prachtige resultaten geboekt en is en blijft in alle opzichten 

een gezonde organisatie. Een organisatie die op basis van haar strategische visie werk maakt van 

een goede dienstverlening voor haar (wijk)bewoners en een mooie werkomgeving schept voor haar 

medewerkers en vrijwilligers. Graag wil ik mijn dank overbrengen aan onze medewerkers en vrijwilligers 

die aan deze resultaten hebben meegewerkt. 

Ik nodig u graag uit om kennis te nemen van de verhalen en resultaten die in dit jaaroverzicht zijn 

weergegeven. 

Met hartelijke groet,

John Moolenschot MBA

Voorzitter Raad van Bestuur

Een jaar vliegt voorbij en wat hebben we weer ontzettend veel bereikt met elkaar in 2019! Dit besef je 

vaak pas als je even stil staat, achterom kijkt en de resultaten opsomt in het jaarverslag. 

Het was een jaar met mijlpalen, waaronder het tienjarig jubileum van Schakelring. Deze en alle andere 

mijlpalen verdienen een plekje in dit jaarverslag als bewijs dat we samen aan iets moois hebben 

gebouwd. We bouwen ieder jaar een stukje aan een nieuwe toekomst, letterlijk en figuurlijk. Aan de 

organisatie, de mensen, de sfeer, de gebouwen en aan vertrouwen om elke dag verschil te maken.

Als we terug kijken op 10 jaar Schakelring, gaat het niet alleen meer om zorgen en zorg verlenen. 

Bewoners verwachten meer van ons. Door mee te doen aan landelijke pilots, zoals het Leefplezierplan, 

sociale innovatie-projecten en experimenteren met nieuwe technologie dragen we bij aan het verbeteren 

van de kwaliteit van de zorg in Nederland. Afgelopen jaar hebben we hier mooie stappen in gezet. 

Ons motto ‘van mens tot mensen’ willen we iedere dag opnieuw waarmaken. De (wijk)bewoner écht 

kennen, bevragen, je vak verstaan en samenwerken met de bewoner zijn de belangrijkste ingrediënten 

die leiden tot een zo fijn mogelijke dag. Een proces van vallen en opstaan, leren en bijstellen. We ‘bouwen’ 

steeds aan onze (samen verantwoordelijke) teams die deze uitdaging aan kunnen gaan en aan een 

organisatie die hieraan ondersteunend is.

Voorwoord Raad van Bestuur

Bij het afronden van dit 

jaarverslag kregen we bij 

Schakelring te maken met 

een het lang verwachte 

bericht dat de ACM de fusie 

heeft goedgekeurd, maar we 

kregen ook te maken met het 

coronavirus. In de vooruitblik 

zullen we hier kort bij stil 

staan.
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• Strategisch Vastgoedplan Schakelring

• De BusinessCase Moller Residentie

• Het jaardocument en de jaarrekening 2018

• De rapportage van het inspectiebezoek aan locatie Spoorwiel 

• Kaderbrief 2020

• Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek (CTO en PREM thuiszorg)

• Herbenoeming Margery Kuikman

• Kwaliteitsplan 2020

• Compliance Check 

• Governance Code en zelfevaluatie Raad van Toezicht

• Prezo certificering

• Valuecase: Toekomstbestendig wonen 

• Opdrachtbevestiging accountant

• Wet Normering Toezichthouders 

• Managementletter Interimcontrole Schakelring 2019

• Treasury jaarplan 2020

• Begroting 2020

• Voorzitterschap F. Verschoor in verband met de maximale zittingstermijn en de fusie 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de resultaten van Schakelring en of deze in lijn 

zijn met de vastgestelde beleidsplannen en de maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren 

van goede zorg- en dienstverlening waar de (wijk)bewoner op mag rekenen. 2019 stond naast de 

dagelijkse zorg en dienstverlening, hoofdzakelijk in het teken van de voorgenomen fusie met De Riethorst 

Stromenland en Volckaert om te zorgen dat ouderen in de regio ook in de toekomst hier op mogen blijven 

rekenen. Als raad zijn we nauw betrokken geweest bij alle ontwikkelingen en staan we vol vertrouwen 

achter de toekomstige fusie. 

De raad bestaat uit vijf leden met ieder zijn/haar eigen aandachtgebieden:

Voorwoord Raad van Toezicht

Frits Verschoor: voorzitter, aandachtsgebied strategie, vastgoed, communicatie, HRM en voorzitter 

remuneratiecommissie

Katinka Timmermans: vice-voorzitter, lid van de commissie kwaliteit en veiligheid, contactpersoon 

Centrale Cliëntenraad en lid van de remuneratiecommissie

Margery Kuikman: lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied financiën, vastgoed en lid 

auditcommissie

Yvonne van Kemenade: lid Raad van Toezicht, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid en 

contactpersoon Ondernemingsraad

Rodney Weterings: lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied maatschappelijk domein, 

bedrijfsvoering en voorzitter auditcommissie

Een uitgebreid overzicht van de leden de Raad van Toezicht (namen, functies, nevenfuncties) treft u aan 

in de bijlage.

De Raad van Toezicht hecht veel waarde aan het kennen van de organisatie. De leden hebben 

daarom regelmatig contact met de Raad van Bestuur en het managementteam, maar ook met 

de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad en tijdens bezoeken aan de locaties etc. met 

medewerkers en bewoners. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van (wijk)bewoners staan 

altijd centraal. 

In 2019 hebben overleggen plaatsgevonden tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 

Terugkerende onderwerpen bij ieder overleg waren kwaliteit en veiligheid, financiën, vastgoed en de 

fusie. Andere belangrijke besproken onderwerpen zijn geweest:

Alle onderwerpen zijn op de gebruikelijke constructieve manier met elkaar besproken. 
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Ook dit jaar hebben de individuele leden van de Raad van Toezicht scholingen, symposia en cursussen 

bezocht om eigen kennis op peil te houden. Tijdens de zelfevaluatie heeft de raad grondig stil gestaan 

bij het eigen functioneren, mede in relatie tot de bestuurder. De uitkomst was dat we het als raad  goed 

doen met een aantal aandachtspunten waar we aan zullen werken, zoals ICT en Innovatie.

De raad is erg nauw betrokken geweest bij alle fusieontwikkelingen. We hebben de vinger aan de pols 

gehouden en hebben ook actief meegedacht om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst 

van de ouderenzorg in onze regio. Eveneens hebben we de nodige voorbereidingen getroffen om ons 

toezichthouderschap zo goed mogelijk over te kunnen dragen aan de toekomstige toezichthouders. 

De raad dankt (wijk)bewoners en hun naaste(n) voor hun vertrouwen in de organisatie en dankt alle 

medewerkers en vrijwilligers voor hun enorme inzet, iedere dag weer. Dank aan de Raad van Bestuur,  

het Concern Management Team, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad en alle relevante 

partijen voor de samenwerking en alle mooie resultaten van dit jaar. Vol vertrouwen dragen de leden van 

de Raad van Toezicht het stokje over aan hun opvolgers zodra de fusie is goedgekeurd door de ACM en 

wensen de nieuwe Raad van Toezicht succes bij deze prachtige nieuwe fusieorganisatie.

Frits Verschoor

Voorzitter Raad van Toezicht

De Autoriteit Consument en Markt heeft 

tijdens dit schrijven goedkeuring gegeven 

aan de voorgenomen fusie. Dit zal om 

die reden het laatste verslag zijn waar de 

huidige Raad van Toezicht bij betrokken is 

geweest. Bedankt dat de Raad van Toezicht 

al deze jaren heeft mogen bijdragen aan 

deze mooie club waar het ondersteunen 

van ouderen bij het leven en genieten,  

van mens tot mensen een vanzelf-

sprekendheid is! 
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JIJ &
SCHAKELRING 

2020

WONEN 
EN ZORG

2020

INNOVEREN 
2020

p. 12

Het zit in de kleine dingen, iedereen kan een bijdrage leveren.

10 jaar Schakelring vieren we met medewerkers, vrijwilligers en bewoners.

Ontwikkeling van nieuwe 

concepten, keuze voor iedereen.

We blijven ons steeds uitdagen en 

ontwikkelen om de kwaliteit van de 

zorg verder te vergroten. We horen tot de top van Nederland.

Meerdere nieuwe rollen en 

functies zijn geïntroduceerd om 

medewerkers te ondersteunen, 

waaronder een vitaliteitscoach. 
Werving en behoud van 

medewerkers gaan hand in hand. 
Vrijwilligers ervaren hun werk als zinvol, zijn er trots op en krijgen er energie van. 

Zorgkaart Nederland

Sociale en technologische 

innovatie raakt ingebed 

in de organisatie.

Ambassadeurs vormen samen De Ideeënfabriek.

Het jaar is met een goed resultaat 
en mooie ratio’s afgesloten.

JAARVERSLAG 2019 
Een rugzak vol

SCHAKEL-
VERMOGEN 

2020

waarderingen
146 

gemiddeld cijfer 
8,6

aanbevolen door 
95% 

p. 14

p. 17

p. 21

p. 22

p. 24

p. 25 p. 26

p. 27
p. 29

We gaan de uitdaging aan om 
de titel voor Zorgvernieuwer 2020 

in de wacht te slepen.

p. 31

p. 33

Successen worden geboekt.

p. 28

Ontwikkeling, kennisdeling en 
inspiratie blijven we stimuleren.

p. 24

Een breed gedragen fusiedocument ligt ten grondslag aan de fusie. Werkconferenties leveren 

waardevolle informatie op.

Bijna alle lichten staan op groen, 

het is wachten op de goedkeuring 

van de ACM.

We werken steeds meer samen.

p. 32

p. 32

p. 32

2019
Rentabiliteit 

1,9%
Solvabiliteit

63%
Weerstands-

vermogen
40,6%

Liquiditeit
1,35

Samenbrengen 
van mensen 
en dromen
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WONEN EN ZORG

Het zit in de kleine dingen

Het vernieuwd welzijnsbeleid is door welzijn 

Waalwijk vertaald in een video om te kunnen 

tonen tijdens presentaties. Het doel van de 

video is om medewerkers, vrijwilligers en familie 

bewust te maken dat welzijn in de kleine en 

alledaagse dingen van het leven zit en dat 

iedereen een rol heeft. Welzijn is voor en van 

iedereen. 

Samenbrengen 
van mensen  
en dromen

Een heerlijke tuin voor bewoners

Wat begon als een verbeterplan, liep uit op een complete metamorfose van de tuin van woonzorgcentrum 

Elzenhoven. De complete tuin werd onder handen genomen met als doel om mensen met bijvoorbeeld 

dementie te prikkelen d.m.v. kleuren, geluid en geuren, maar ook met beweging voor een positief effect op 

het welzijn van de bewoners. In samenwerking met diverse buurtbewoners en sponsoren werden de plannen 

concreet gemaakt en in fases uitgevoerd. De tuin is in september op feestelijke wijze geopend. Zonder de 

inzet van velen was dit project niet gerealiseerd. De bewoners genieten. 

In het voorjaar hebben we een 

delegatie mogen ontvangen 

en rondgeleid om te laten zien 

hoe wij het Leefplezierplan 

hebben geïmplementeerd en 

hoe persoonsgerichte zorg 

resulteert in het bevorderen 

van de kwaliteit van de zorg. 

Een aantal mooie verhalen 

van Zandley zijn uitgelicht 

in de leerzame videoreeks 

“Liefdevolle zorg in de praktijk” 

op het Youtube-kanaal van 

Leyden Academy. 

“We hebben in het onderzoek kunnen vaststellen dat het beter leren 

kennen van bewoners, het bijdragen aan hun leefplezier en het 

werken met het Leefplezierplan, leidt tot meer werkplezier. Zoals een 

medewerker het verwoordde: “Ik zou willen dat al mijn collega’s het 

enthousiasme konden voelen dat ik van het project krijg. Het wakkert  

dat waakvlammetje aan dat een ieder heeft die in de zorg werkt.”

Leefplezier 

In de pilot ‘Leefplezierplan voor 

de zorg’ van Leyden Academy 

is verkend wat er gebeurt als 

je ‘leefplezier’ in de langdurige 

zorg als uitgangspunt kiest 

en als maatstaf neemt voor 

kwaliteit. Locatie Zandley deed 

mee aan dit prachtige project, 

want uiteindelijk draait het 

hier om waar Schakelring zich 

voor inzet: ondersteunen bij 

leven en genieten. De mooie 

en bijzondere resultaten die 

deze pilot heeft opgeleverd zijn 

door medewerkers van Zandley 

gedeeld tijdens het seminar 

‘Leefplezier’ waar prof. dr. Joris  

Slaets aanwezig was. De mooie  

resultaten hebben ook mede-

werkers van een Japans 

verpleeg  huis nieuwsgierig 

gemaakt.  
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Bewoner beslist mee over nieuwe collega

Team Somatiek Eikendonk dacht: “Laten we één 

van de bewoners vragen om samen met ons het 

sollicitatiegesprek te voeren. Zo krijgen bewoners 

ook een stem.” Een bewoner wilde graag 

meedenken en had een belangrijke rol tijdens het 

gesprek. Ze vertelde met plezier over haar dag, 

over de afdeling en de Parkinson-gym. Zo ook 

over haar fijne ervaringen met het team en dat 

er door één van de collega’s wel eens een dansje 

met haar gemaakt wordt waar ze erg van geniet. 

De sollicitant kreeg op deze manier de kans om uit 

eerste hand een persoonlijke ervaring te horen om 

een nog beter beeld te krijgen van de bewoners 

en de sfeer in het team. De bewoner had op haar 

beurt inspraak in de selectieprocedure. Deze 

succesvolle samenwerking hopen we vaker toe  

te gaan passen. 

Een volgende stap in vernieuwende 

woonconcepten

De één droomt over een woonvorm waar 

vrienden, ouders en kinderen voor elkaar kunnen 

zorgen, gezelschap houden of een oogje in het 

zeil kunnen houden. De ander houdt het ‘t liefste 

bij wat het nu is en schakelt graag zoveel mogelijk 

technologische hulpmiddelen of de buren in als 

dat nodig is. Weer een ander wil de vertrouwde 

levensstijl in een kleinschalige en exclusieve 

woonomgeving voortzetten en op de achtergrond 

ontzorgd worden. Voor iedereen die ouder wordt, 

wil Schakelring een keuze bieden om zelf sturing 

te kunnen geven aan ieders eigen leven. Tijdens 

een beleidsvoorbereidend overleg, een vervolg 

op het overleg uit 2018, zijn vier vernieuwende 

woonconcepten met “zorgmogelijkheden” 

voorgelegd aan een grote groep medewerkers, 

vrijwilligers en cliënten. Samen is nagedacht hoe 

we deze concepten verder uit kunnen werken.  

Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van 

meerdere nieuwe concepten waar we in 2020 

samen met andere partijen aan gaan werken.   

Ontwikkeling Service Residentie Moller

In Service Residentie Moller in Waalwijk 

(in het voormalige Dr. Mollercollege) 

kan in de toekomst zorgeloos gewoond 

worden in een luxe sfeer met services op 

topniveau op de achtergrond. In totaal 

worden 47 appartementen gerealiseerd 

die naar verwachting in januari 2021 

gereed zijn voor bewoning. In 2019 zijn 

informatiebijeenkomsten georganiseerd 

voor geïnteresseerden. 

Feestelijke opening vernieuwd Eikendonk

Ook aan bestaande locaties bouwen we verder om in te blijven spelen op veranderende wensen 

en verwachtingen van bewoners. Na een periode van tien jaar bouwen en verbouwen bereikte de 

transformatie van Eikendonk in 2019 haar hoogtepunt en was het tijd voor een feestelijke opening.  

Met de fraaie nieuwe entree en de glazen verbindingsgang omringd door groen is het plaatje compleet  

en heeft Eikendonk de sfeer en de allure gekregen die het verdient: een modern, open en warm huis. 
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“Alles komt samen”
Eén van de bewoners van Eikendonk luidde samen met voorzitter 

Raad van Bestuur John Moolenschot de bel door een klap te geven 

op de kop van Jut; het startsein voor een feestelijke middag voor 

bewoners, vrijwilligers, medewerkers en genodigden. De feestelijke 

middag in de sfeer van een nostalgische kermis kon beginnen.  

Een ritje in de draaimolen, een poffertjeskraam, een suikerspin-

machine, aan niks mocht het ontbreken om er een fantastische 

en memorabele dag voor alle betrokkenen van te maken om te 

vieren dat door de transformatie alles samenkomt en Eikendonk 

getransformeerd is tot open en gastvrij thuis.

Uitbreiding van onze kennis  

en expertises

Onze kennis en expertises 

hebben we in 2019 verder 

ontwikkeld. We hebben grote 

stappen gezet in de ontwikkeling 

van onze expertise van ‘jonge 

mensen met dementie’.  

Een visie is ontwikkeld en alle 

voorbereidingen zijn getroffen 

om een dagbehandeling voor 

deze doelgroep te starten in 

Kaatsheuvel.  Om de kennis over 

Parkinson verder te vergroten 

onder medewerkers hebben in 

2019 meerdere inspiratiedagen 

en workshops plaatsgevonden, 

waaronder een dag die in het 

teken stond van het thema 

‘Taboe’. Verder was er aandacht 

voor Nederlanders met een niet-

westerse migrantenafkomst met 

dementie. Door de ontwikkeling 

van onze expertises komen we 

tegemoet aan de groeiende 

groep ouderen met steeds 

complexere zorgvragen en 

verschillende wensen en 

behoeften.  

We kunnen op locatie Eikendonk 

aan zes cliënten kortdurende 

Eerstelijnsverpleging bieden. 

Deze plaatsen zijn continu 

bezet en de vraag vanuit de 

omliggende ziekenhuizen en 

huisartsen is groot. We zoeken 

met elkaar naar oplossingen 

om de doorstroom te kunnen 

bevorderen. Dat doen we 

ook vanuit revalidatie, omdat 

terugkeer naar huis stagneert 

door onvoldoende onder-

steuning thuis. Daarnaast 

zien we ook een toename van 

vragen in de wijkverpleging 

en zorg thuis. Samen met 

de teams zoeken we naar 

mogelijkheden om zo goed 

mogelijk aan te kunnen sluiten 

bij de vragen. Liefde op Schakelring Revalidatie

Twee revalidanten ontmoetten 

elkaar voor het eerst bij Schakelring 

Revalidatie. Zij woonden in hetzelfde 

dorp, maar kenden elkaar niet.  

Tijdens de revalidatie sloeg de 

vonk over. In 2019 stapten zij in het 

huwelijksbootje. Zo mooi! 

Complementaire zorg 

Naast de ‘gewone’ zorg breiden we onze kennis 

ook uit over aanvullingen op de ‘gewone’ 

zorg, oftewel complementaire zorg. Denk aan 

aromazorg, handmassage en tactiel stimulering. 

We stimuleren medewerkers om zich hier verder 

in te ontwikkelen. We doen mee aan landelijke 

pilots en hebben onze kennis gedeeld met andere 

zorginstellingen tijdens het congres ‘Thuis in het 

Verpleeghuis’. Tien collega’s hebben afgelopen 

jaar het certificaat gehaald om tactiel stimulering 

in de praktijk toe te mogen passen, zodat steeds 

meer bewoners gebruik kunnen maken van deze 

vorm van complementaire zorg als zij dat willen. 

Tactiel stimulering is een voorbeeld van 

complementaire zorg binnen Schakelring. 

Benieuwd wat het precies is en wat het kan 

betekenen voor bewoners? Medewerker Irma 

van Kemmeren legt het uit in deze video.

Familiebeleid 

Naast medewerkers vormt familie een belangrijke 

schakel bij het waarmaken van de missie van 

Schakelring. Onder 'familie' verstaat Schakelring 

alle naasten die betrokken zijn bij het leven en 

genieten van een (wijk)bewoner. Dit kunnen 

partner, familieleden maar ook een goede 

vriend, mentor of een vertrouwenspersoon 

die de (wijk)bewoner zelf kiest, zijn. Maar wat 

verwacht Schakelring van familie en wat niet? 

En wat mag familie wel en niet van Schakelring 

verwachten? De antwoorden op deze vragen  

kun je terugvinden in de notitie 'Familiebeleid'.  

De notitie is in 2019 opgesteld in samenspraak 

met (vertegenwoordigers van) familie. 

“Een mooie aanvulling 
op de dagelijkse zorg 
voor onze bewoners”
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Wetenschap en praktijk 

Om de praktijk te verbinden aan wetenschappelijk onderzoek en vice versa, maakt Schakelring weten-

schappelijk onderzoek in de praktijk mogelijk door te participeren in Tranzo, het wetenschappelijk 

centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. In 2018 promoveerde psychologe Tineke Roelofs 

op het onderwerp ‘intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie in het verpleeghuis’. In 2019 

heeft haar onderzoek de nodige spin-off gehad in de media. Zij heeft haar kennis kunnen delen met 

professionals én studenten in de zorg tijdens o.a. een uitwisseling tussen zorgprofessionals en studenten 

verpleegkunde van Fontys Hogescholen en het Summa College.  

Door het afronden van het onderzoek van Tineke is een nieuwe promotieplaats bij Tranzo vrijgekomen, 

die is ingevuld door psychologe Lisette de Graaf. Zij is gestart met een onderzoek naar alcohol- en 

tabaksgebruik vanuit een mensgericht perspectief. Medewerkers hebben hier al enthousiast op 

gereageerd. 

Een rokende 89-jarige vrouw met 

dementie….

Een 89-jarige vrouw heeft haar hele leven 

gerookt. Ze rookte dagelijks. Totdat ze 

dementie kreeg en naar een verpleeghuis 

verhuisde. Door haar dementie vroeg ze  

zelf niet meer om een sigaret te roken.  

Deze praktijksituatie leidde tot verschillende 

benaderingen. De ene verzorgende gaf aan 

zelf te roken en mevrouw mee te nemen om 

te roken: “Ze geniet er nog zo van”.  

De andere verzorgende gaf aan niet te roken 

en mevrouw ook niet mee te nemen, omdat 

ze er zelf niet naar vroeg. Deze – en andere 

soortgelijke casussen – die Lisette de Graaf in 

haar werk als psycholoog is tegen gekomen, 

zijn voor haar de aanleiding geweest om 

zich verder te verdiepen in het onderwerp 

‘alcohol en tabak’. Zij is daarom gestart met 

een promotieonderzoek bij Tranzo.

Kwaliteit van de zorg

Het moge duidelijk zijn dat 

Schakelring zich ontwikkelt 

en investeert om de 

kwaliteit van de zorg hoog 

te houden en ouderen zo 

goed mogelijk te kunnen 

blijven ondersteunen. In het 

kwaliteitsplan beschrijven we 

ieder jaar wat (wijk)bewoners 

mogen verwachten, hoe 

Schakelring naar kwaliteit van 

leven kijkt en wat er nog valt te 

verbeteren. De (wijk)bewoner  

is en blijft hét vertrekpunt, 

naast dat elke professional 

werkt op een kwaliteitsniveau 

dat past bij de beroepsgroep.  

In het kwaliteitsverslag doen  

we jaarlijks verslag van de 

plannen. Zowel het kwaliteits-

plan als het –verslag zijn terug 

te vinden op onze website. 

In 2019 kwamen er extra 

gelden beschikbaar die ingezet 

konden worden ten behoeve 

van extra verpleeghuiszorg. 

Hoe wij de extra gelden 

besteed hebben, rekening 

houdend met de spelregels 

die daarbij horen, is verwoord 

in het kwaliteitsjaarverslag. 

Eén van de voorbeelden is de 

ontwikkeling van de nieuwe 

functie van sfeermaker.  

Deze functie zorgt voor meer 

aandacht en toezicht in en 

rondom de huiskamers en is 

een aanvulling op het werk  

van de zorgprofessionals.  

Zij kunnen door de extra 

inzet van 56 sfeermakers met 

meer rust hun werk uitvoeren 

omdat ze weten dat er iemand 

aanwezig is die aandacht heeft 

voor de bewoners.

18  I  EEN RUGZAK VOL JAAROVERZICHT 2019   I  19



Mooie cijfers 

Om te weten of (wijk)bewoners/cliënten tevreden 

zijn over onze zorg en ondersteuning, voeren we 

tevredenheidsmetingen uit. Dit jaar zijn (wijk)-

bewoners gevraagd om hun mening te geven.  

Uit het cliënttevredenheidsonderzoek is naar 

voren gekomen dat (wijk)bewoners erg te 

spreken zijn over onder andere onze bejegening. 

Medewerkers worden omschreven als begaan 

en begripvol. Daarnaast wordt aangegeven 

dat medewerkers bewoners goed kennen en 

dat familie en naasten alle ruimte krijgen om 

in de zorg en ondersteuning bij te dragen. 

Het zijn resultaten om trots op te zijn! In de 

thuiszorg is ook een meting uitgevoerd, de PREM 

(Patient Reported Experience Measure). Uit dit 

onderzoek is naar voren gekomen dat 96,4% 

van de wijkbewoners Schakelring aanbeveelt als 

zorgorganisatie. Wijkbewoners geven aan dat 

medewerkers aandacht voor hen hebben en dat 

ze zich op hun gemak voelen bij de zorgverleners 

van Schakelring. Het zijn resultaten om trots op  

te zijn. 

Schakelring bij ‘Top 10 beste zorgaanbieders’ van Nederland!

Hoe mooi is het dan als ook nog bekend wordt gemaakt dat Schakelring 

hoort tot ‘de Top 10 best gewaardeerde zorgaanbieders in de sector 

Verpleeghuizen’ van Zorgkaart Nederland? De reacties waren 

overweldigend. De betrokkenheid bij het bericht was groot en velen 

hebben ons gefeliciteerd. Dit resultaat is een groot compliment namens 

onze cliënten en hun omgeving, aan al onze medewerkers en vrijwilligers!

Bezoek inspectie 

De inspectie is eveneens positief over Schakelring. In juni bezocht de Inspectie Gezondheidszorg 

Schakelring, waaronder locatie Spoorwiel. Ze zijn positief over het feit dat onze medewerkers de 

bewoners zo goed kennen en inspelen op hun wensen en behoeften. Persoonsgerichte zorg heet dat  

in de taal van de inspecteurs. Ook wel het ‘ondersteunen bij het leven en genieten, van mens tot mensen’ 

bij Schakelring genoemd.

JIJ & SCHAKELRING

Schakelring 10 jaar!

In 2019 hebben we stil gestaan bij het 

tienjarig jubileum van Schakelring.  

Samen met medewerkers, vrijwilligers en 

bewoners hebben we het gevierd. In mei 

reisden ruim 1.000 vrolijke en feestelijk 

geklede gasten per bus of met eigen vervoer 

naar de feestlocatie om daar een avond  

te beleven met voor ieder wat wils.  

Voor alle bewoners zijn met veel zorg 

speciale feestmenu’s samengesteld om ook 

met hen dit feestelijke moment te vieren. 

Als kroon op alle mooie gebeurtenissen 

en verhalen in de afgelopen 10 jaar is 

de laatste Schakelaar – het magazine 

voor medewerkers en vrijwilligers – in 

een bijzonder jasje gestoken om het jaar 

feestelijk af te sluiten. Het magazine is via 

onze website te downloaden.

Samenbrengen 
van mensen  
en dromen

Frank, de 'huisdichter van Schakelring',  

na afloop van het feest: 

De een ziet er tegen op

Een ander kijkt er naar uit

Soms weet hij niet hij wil

En neemt dan een besluit

Niemand weet de bestemming

Nietsvermoedend stap je in

We gaan alleen maar vooruit

De terugreis is voor later

Daar denkt niemand nog aan

Een groot paleis

Aan het einde van de reis

Je bent welkom op dit feest

Dit moet je meemaken

Het was een avond

Voelde me weer even jong

Als hij er eenmaal ben

Geniet ie het meest

Er was een herkenning

Plotseling is het voorbij

Hij neemt het verder mee

Als herinnering
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Opleiden en ontwikkelen

Na 10 jaar zijn we nog lang niet uitgeleerd. 

Bovendien verandert de ouderenzorg sneller  

dan ooit. Om adequaat in te kunnen blijven 

spelen op alle veranderingen moeten we ons 

verder ontwikkelen en gaan we onverminderd 

door met opleiden. 

Binnen locatie Eikendonk kennen we al twee 

succesvolle leerafdelingen. Deze leerafdelingen 

zijn ingericht om leerlingen en zorgmedewerkers 

zo optimaal mogelijk van elkaar te laten leren 

met als doel de kwaliteit van de zorg en de (zorg)

opleidingen te laten stijgen.  

Afronding collectief ontwikkeltraject teamleiders 

Hetzelfde geldt dat we ons zelf blijven ontwikkelen. Twee jaar geleden zijn alle teamleiders van 

Schakelring gestart met een collectief ontwikkeltraject 'Leergierig verder ontwikkelen'. In 2019 is het 

ontwikkeltraject afgerond. De teamleiders maakten hiermee de ontwikkeling door die past bij hun 

veranderende rol en ook de veranderde rol van samen verantwoordelijke teams.

Digitaal Leerplein is uitgebreid met 128 online trainingen 

Ook alle andere medewerkers kunnen zich verder ontwikkelen. Het Digitaal Leerplein is in 2019 uitgebreid 

met 128 online trainingen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling, naast de bestaande modules die 

meer gericht zijn op professionele ontwikkeling. Schakelring ondersteunt medewerkers om zichzelf te 

blijven ontwikkelen en leren en het beste uit zichzelf te halen.

Dit succes wordt uitgebreid naar locatie 

Zandley. Het vooronderzoek is gestart en de 

eerste bijeenkomst voor medewerkers om mee 

te denken over de invullingen heeft in 2019 

plaatsgevonden. 

Als onderdeel van het Regionaal Actieplan Aanpak 

Tekorten (RAAT) sectorbreed en het regionaal 

plan Arbeidsmarkt VV&T, en aansluitend bij 

landelijke initiatieven, trekken we in de regio 

meer in gezamen lijkheid op, met behoud van 

eigen accenten. Uit dit initiatief wordt een verkort 

opleidingstraject voor zij-instromers ontwikkeld. 

Ambitie- en inspiratiedagen

Net zoals voorgaande jaren zijn ook dit jaar meerdere ambitie- en 

inspiratiedagen georganiseerd voor medewerkers en vrijwilligers. 

Deze dagen zijn bedoeld om mee te denken en mee te doen. 

Wederom was er veel animo en waren er na afloop veel positieve 

reacties omdat op deze manier iedereen in de organisatie kan 

meedenken en betrokken wordt. 

Nieuwe rollen en functies ter ondersteuning 

In de praktijk heeft iedere professional wel eens 

mee te maken met ethische dilemma’s. Wat is nu 

goede zorg? Hoe handel je als jouw waarden en 

normen botsen met die van een (wijk)bewoner, 

familie of een collega? Bij dit soort situaties kan 

het helpen om een ‘moreel beraad’ te houden. 

Vier collega’s zijn in 2019 geschoold in het leiden 

van een moreel beraad. Zij kunnen benaderd 

worden door medewerkers. 

In 2019 heeft Schakelring een aandachts-

functionaris Huiselijk Geweld aangesteld. 

Deze functionaris is goed op de hoogte van 

de meldcode huiselijk geweld en de te nemen 

stappen bij een vermoeden van huiselijk geweld. 

Medewerkers kunnen met deze functionaris 

vermoedens delen en bespreken of om een  

advies vragen.

De nieuwe functie van vitaliteitscoach is ontstaan 

uit het regionale project: “Versterking Vitaliteit 

Medewerkers”. Het doel van dit project is de eigen 

regie van medewerkers te vergroten om vitaal te 

blijven, het bewustzijn hiervan te versterken en 

vitaliteit te laten toenemen. De vitaliteitscoach 

is gestart met inventarisaties op locaties, zodat 

in 2020 ‘keep fit’ activiteiten uitgebreid kunnen 

worden en aansluiten bij behoefte van onze 

medewerkers.  

 

De aandachtsfunctionarissen til & transfer zijn 

opgeleid tot ergocoaches om collega’s op de 

locaties en in de thuiszorg nog beter te kunnen 

adviseren over fysieke en houdingsvragen. 

We hebben een groep van circa 20 medewerkers 

opgeleid tot contactpersoon palliatieve zorg.  

Een zorgzame begeleiding richting en rondom het 

levenseinde vinden we een essentieel onderdeel 

van ons mensenwerk. De contactpersonen zijn 

weer aanspreekpunt op de locaties voor de 

collega’s, zodat we onze kennis en ervaringen 

verder delen.
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Aantrekken van nieuw talent 

Schakelring zet stevig in op het behouden van medewerkers en 

goed werkgeverschap. Daarnaast doen we ons uiterste best om 

nieuw talent aan te trekken. In het voorjaar zijn we gestart met een 

innovatieve arbeidsmarktcampagne. Een aantal medewerkers en 

zelfs cliënten heeft als fotomodel gefungeerd om een realistisch 

beeld te schetsen. Na de lancering van de campagne is de campagne 

kracht bijgezet op innovatieve wijze door de samenwerking op te 

zoeken met twee start-ups, één gespecialiseerd in video-recruitment 

en één in social media. De pilot is in december van start gegaan 

en heeft al concrete resultaten opgeleverd. De pilot loopt door tot 

maart 2020 waarna de evaluatie plaats zal vinden. 

 

Samen met de campagne is een nieuwe website gericht op de nieuw talent gelanceerd: 

werkenbij.schakelring.nl. Alle vacatures van Schakelring zijn voor sollicitanten 

voortaan op deze website te vinden. Het is niet alleen een mooi medium om aan 

sollicitanten te laten zien wie we zijn, maar hiermee hebben we ook het volledige 

sollicitatieproces kunnen digitaliseren wat zorgt voor meer overzicht voor zowel de 

recruiter als de teamleiders. Hiermee verwachten we de reactietijd naar sollicitanten 

te kunnen versnellen. Ook zijn minder administratieve handelingen nodig voor de 

teamleiders wanneer een sollicitant uiteindelijk in dienst komt. Een mooi voorbeeld 

van digitalisering van een proces en een mooie stap rondom de werving en selectie van 

nieuwe medewerkers.

Pilot buitenlandse verpleegkundigen 

Samen met de fusie-organisaties zijn we een 

pilot gestart waarbij vijf Spaanse en een Poolse 

verpleegkundige bij de drie organisaties zijn  

gaan werken, waarbij het aanleren van de 

Nederlandse taal en het vinden van een geschikt 

woonadres onderdeel waren van de pilot.  

Dit betreft één van de vele acties die we hebben 

uitgezet in het kader van het verminderen van de 

arbeidsmarktproblematiek. Helaas zijn sommige 

verpleegkundigen na verloop van tijd gestopt om 

diverse redenen. We hebben het als een leerzaam 

project ervaren in hoe we dit in de toekomst 

anders willen organiseren.

Landelijk uitstroomonderzoek 

We nemen deel aan een twee jaar durend 

landelijk uitstroomonderzoek, waarbij alle 

vertrekkende medewerkers gevraagd wordt een 

digitale vragenlijst anoniem in te vullen over de 

reden van vertrek en hoe zij ons ervaren hebben 

als werkgever. Voor ons van onschatbare waarde, 

omdat wij op deze manier meer kunnen leren in 

hoe we medewerkers kunnen behouden voor de 

zorg. Eind 2019 zijn we gestart met het voeren 

van eindgesprekken door een adviseur HR met 

medewerkers die de organisatie gaan verlaten.
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Vrijwilligers Tevredenheidsonderzoek

Schakelring kan niet zonder vrijwilligers en waardeert de inzet van vrijwilligers enorm. Alle vrijwilligers 

zijn gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De resultaten waren zeer positief. De vrijwilligers geven 

hoge rapportcijfers. Ze ervaren hun werk als zinvol, zijn er trots op en krijgen er energie van. Ook zijn ze 

positief over de begeleiding en over de samenwerking met medewerkers. Bij de meeste onderdelen van 

het onderzoek krijgt Schakelring het cijfer 8 of hoger. En op álle punten scoort de organisatie hoger dan 

het landelijk gemiddelde. 

Zonder de vrijwilligers zou 

er niet zoveel mogelijk zijn, 

maar ze krijgen er ook veel 

voor terug. Twee vrijwilligers 

van Eekhof: “Vanaf het begin 

voelde Eekhof als een warm 

bad. Bewoners en medewerkers 

laten vaak merken dat ze 

dankbaar zijn. Schakelring 

zorgt voor leuke attenties, 

een kerstpakket en er is een 

vrijwilligersfeest. Verder is 

het fijn dat de organisatie de 

vrijwilligers serieus neemt en 

ons overal bij betrekt.”

Digitalisering personeelsdossiers

Van medewerkers die voor 2017 in dienst zijn gekomen 

bij Schakelring, waren nog papieren personeelsdossiers 

aanwezig bij de personeels administratie. De komst van 

het systeem AFAS heeft ons in de gelegenheid gesteld 

om alle papieren dossiers in 2019 te digitaliseren.  

Ook kunnen we hierdoor de wetgeving rondom de 

privacy (AVG) beter borgen. 

INNOVEREN
Samenbrengen 

van mensen  
en dromen

Ambitiepijler innovatie raakt ingebed 

Bij de start van ons meerjarenbeleidsplan drie 

jaar geleden is innovatie benoemd als één van de 

vier belangrijke pijlers om in de toekomst op in te 

zetten. Anno 2019 kunnen we stellen dat sociale 

en technologische innovatie ingebed raakt in de 

organisatie. Een quick-scan heeft aangetoond dat 

Schakelring goed op weg is. Innovatie krijgt meer 

structuur en waar innovatie een paar jaar geleden 

nog door sommigen werd ervaren als ‘onbekend 

terrein’ raken steeds meer medewerkers bekend 

en gewend aan innovatie als onderdeel en ter 

ondersteuning van hun dagelijks werk. 

De Ideeënfabriek 

In 2019 is de Ideeënfabriek opgericht, een 

actieve club van in totaal 28 medewerkers van 

verschillende locaties en met verschillende 

functies. De Ideeënfabriek inventariseert 

problemen in de praktijk, jaagt ideeën aan en 

faciliteert de uitvoering. In de fabriek met ideeën 

staat iedereen aan de ‘lopende band’ en wordt 

toegewerkt naar een eindresultaat waarmee 

iedereen gebaat is. Samen wordt zo gewerkt aan 

de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg en de 

thuiszorg. Innovatie is van iedereen.

 

De ambassadeurs van De Ideeënfabriek denken 

actief mee over mogelijke oplossingen en hoe 

technologische of sociale innovatie ingezet kan 

worden ter ondersteuning van het leven en 

genieten van cliënten of om het werkplezier 

van medewerkers en vrijwilligers te vergroten. 

Eén keer per maand komt De Ideeënfabriek 

fysiek samen om ideeën en vragen met elkaar 

uit te wisselen, maar de lijnen zijn kort en de 

ambassadeurs weten elkaar op elk moment van 

de dag te vinden. Daarnaast zijn ambassadeurs 

regelmatig op congressen en beurzen te vinden 

voor inspiratie of om anderen te inspireren. 
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Ervaringen delen 

Ambassadeurs van De Ideeënfabriek hebben met onze 

demo’s van innovaties en complementaire zorg andere 

zorginstellingen geïnspireerd tijdens het jaarlijkse 

congres ‘Thuis in het Verpleeghuis’ van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  

Kijk één van de inspirerende video’s over de  

Music Chair.  

Experimenten, pilots en implementaties 

Met verschillende technologische en sociale innovaties is in 2019 

op kleine schaal en in nauwe samenwerking met medewerkers en 

cliënten geëxperimenteerd. Voorbeelden zijn: slaaprobotkussen 

Somnox, tilhulpmiddel Raizer, medicijndispensers, sociale robots 

Tessa en Pepper en contactinstrument CRDL. In samenwerking met 

leerlingen van De Overlaat is de Wonderfoon gerealiseerd. 

Slaaprobotkussen Somnox

Somnox is een relatief nieuw 

product op de markt. Het is 

een kussen dat een ademhaling 

synchroniseert waardoor 

iemand rustig zou worden, 

hetzelfde als wanneer je 

met een persoon of huisdier 

in bed ligt. We hebben met 

verschillende bewoners het 

kussen uitgeprobeerd in 

combinatie met een bedmat 

of horloge dat de activiteit 

meet. Tot dusver heeft Somnox 

zich nog niet bewezen, maar 

er zijn wel inzichten gehaald 

uit de metingen van het 

horloge en/of de bedmat waar 

we mee verder kunnen. De 

experimenten met Somnox 

gaan in 2020 op aanvraag door.

Tilhulpmiddel Raizer

Tilhulpmiddel Raizer heeft zich wél bewezen en is een typische innovatie die gezien kan worden als 

succesvol en klaar om op te schalen. Raizer is een apparaat dat kan zorgen dat een gevallen bewoners 

vanuit een liggende houding tot een zittende houding kan komen. Dit bespaart medewerkers een zware 

tilhandeling en het scheelt tijd omdat ze niet meer hoeven te wachten op hulp. Er zijn binnen Schakelring 

nu vijf Raizers aanwezig die succesvol worden ingezet.

De tilhulpmiddel ‘Raizer’ is een 

innovatie die voor zowel de 

zorgprofessional als de (wijk)

bewoner van grote toegevoegde 

waarde kan zijn. Het apparaat is 

bedoeld om na een val vanuit een 

liggende houding weer tot een 

zittende houding te komen. Zo kan 

iemand gemakkelijker opstaan. Zelf 

zien hoe het werkt? In het filmpje 

vertelt onze collega Joep Gruntjes 

over de Raizer. 

Twee innovaties gecombineerd:  

Tessa en medicijndispenser

Sociale robot Tessa is in combinatie met een 

medicijndispenser bij een bewoner ingezet. 

Deze bewoner wilde graag meer eigen regie wat 

betreft zijn medicatie en meer privacy in zijn 

eigen appartement. In de oude situatie moest 

de zorgmedewerker minstens 7 keer per dag bij 

meneer naar binnen om medicatie uit te reiken 

en te controleren of meneer zijn medicatie had 

ingenomen. De combinatie is met succes ingezet 

om de zorgmedewerker op afstand te laten weten 

dat meneer zijn medicatie heeft ingenomen.
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Contact maken met CRDL

CRDL is een succesvolle innovatie waar veel 

vraag naar is binnen Schakelring. CRDL is een 

muziekinstrument dat op een alternatieve manier 

contact maakt door aanraking. Het instrument 

is vooral geschikt voor mensen waarvoor 

Slim incontinentiemateriaal 

Ook hebben diverse pilots plaatsgevonden binnen verschillende locaties, waaronder InstantCare. 

InstantCare is een systeem waarmee op afstand incontinentiemateriaal gemeten kan worden, dat 

wil zeggen: op een tablet is te zien in welke mate het incontinentiemateriaal verzadigd is dankzij een 

sensor in het incontinentiemateriaal. Deze innovatie zorgt voor betere incontinentiezorg, omdat niet 

handmatig en/of op gezette tijden een controle uitgevoerd hoeft te worden dat kan zorgen voor een 

afname van onbegrepen gedrag, onhygiënische situaties en decubitus. De pilot met InstantCare was 

deels succesvol. De techniek werkt. In de praktijk vraagt deze innovatie van zorgmedewerkers om zelf 

de incontinentiematerialen te voorzien van de sensor wat te veel tijd kost. Er bleek nog onvoldoende 

draagvlak om het systeem te implementeren. Deze pilot heeft ons het inzicht gegeven dat het heel 

belangrijk is om voldoende ondersteuning te bieden om een innovatie succesvol in te bedden in de 

huidige werkwijze. Dit inzicht zullen we meenemen in volgende pilots.

Het elektronisch toedienen van 

medicatie gaat voortaan binnen 

Schakelring middels FarMed. Dankzij 

FarMed kunnen medewerkers medicatie 

digitaal aftekenen in een ‘closed-loop’ 

systeem. Een medewerker legt het uit 

in deze video.

communiceren lastig is. De Ideeënfabriek heeft 

een rouleersysteem, zodat alle locaties aan de 

beurt komen om CRDL te proberen. Inmiddels 

zijn meer CRDL’s aangeschaft, omdat locaties het 

instrument niet meer willen missen.

Koploper E-health in  

Noord-Brabant

De inspanningen gaan niet 

ongemerkt voorbij. Schakelring 

is uitgeroepen tot één van de 

eHealth-koplopers in Noord-

Brabant. De eHealth Meetlat is 

een onafhankelijk onderzoek 

van Zorgbelang Brabant |  

Zeeland naar de digitale 

diensten van zorgverleners. 

Welke ziekenhuizen, GGz-

instellingen, huisartsen en 

VVT-organisaties (verpleeg-, 

verzorg- en thuiszorginstelling) 

zijn het meest vooruitstrevend 

in het aanbieden van eHealth-

basisdiensten? Schakelring 

staat op nummer drie van de 

VVT-sector in Noord-Brabant. 

Een mooi resultaat. 

Schakelring geselecteerd voor Challenge  

‘Verpleeghuizen van de Toekomst’

Schakelring hoort tevens tot één van de 10 beste aanmeldingen voor 

de challenge ‘Verpleeghuizen van de Toekomst’! Deze challenge 

stimuleert de implementatie van innovaties in de verpleeghuiszorg. 

Niet de technologie zelf, maar wat je ermee in de praktijk kunt,  

staat centraal. Het gaat om een nieuwe implementatie of opschaling 

van bestaande innovatie. Schakelring heeft zich aangemeld met een 

plan om de inzet van Travis pockettranslator op te schalen.  

De inzet van de Travis pockettranslator viel de jury op en resulteerde 

in deze nominatie. In 2020 wordt dit beloond met ondersteuning 

door Vilans bij het het implementeren van Travis pockettranslator 

binnen Schakelring. Daarmee maken we kans om uitgeroepen te 

worden tot Zorgvernieuwer 2020!

Digitaal bijhouden en toedienen van medicatie 

Farmed, een applicatie voor het digitaal 

bijhouden van het toedienen van medicatie, is 

in 2019 succesvol geïmplementeerd binnen heel 

Schakelring.  De implementatie van Farmed heeft 

ons gebracht dat alle betrokkenen (apotheek, 

artsen en medewerkers) in hetzelfde systeem 

werken (ook wel closed-loop genoemd) en 

medewerkers de medicatie digitaal kunnen 

aftekenen, wat het de medicatieveiligheid 

vergroot of de kans op het maken van fouten 

verkleind. 
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SCHAKELVERMOGEN

“Samen kom je verder”
Tijdens de laatste werkconferentie in 

januari 2019 is veel besproken, onder 

andere de uitkomsten van eerdere werk-

conferenties over de besturingsfilosofie 

en de organisatiestructuur van de nieuwe 

organisatie. Bestuurder Mireille de Wee van 

De Riethorst Stromenland: “Met respect 

is naar elkaars standpunten geluisterd en 

doorgevraagd. We hebben met elkaar nog 

meer inzichten gekregen en er zijn mooie 

nieuwe varianten bedacht.” De input uit 

de drie werkconferenties is gebruikt voor 

de oplevering van een breed gedragen 

fundament voor de verdere stappen in  

het fusietraject.

Samenbrengen 
van mensen  
en dromen

Fusie

Om groen licht te krijgen voor de fusie tussen  

De Riethorst Stromenland, Volckaert en 

Schakelring is het gehele jaar intensief 

samengewerkt. Er hebben meerder werk-

conferenties plaatsgevonden om zoveel mogelijk 

mensen te betrekken en mee te laten denken 

bij alle plannen met een fusiedocument met de 

missie, visie en beoogde doelen van de nieuwe 

organisatie als resultaat. Nadat intern alle 

lichten op groen stonden kon de eerste fase 

positief afgerond worden. Ook de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZA) stemde in met onze voor-

genomen fusie waarna de aanvraag voor goed-

keuring ingediend kon worden bij de Autoriteit 

Consument en Markt (ACM). Helaas liet hun 

goedkeuring langer op zich wachten dan wij 

hadden gehoopt. We hebben het jaar 2019 

afgesloten in afwachting van de goedkeuring 

van de ACM. Gelukkig weten we nu – terwijl dit 

jaarverslag geschreven wordt – dat ook de ACM 

haar goedkeuring verleend heeft en we verder 

kunnen gaan bouwen aan een nieuwe organisatie. 

Netwerken

Schakelring werkt steeds intensiever samen 

met andere partijen. Schakelring is kernpartner 

geworden in het dementienetwerk van de 

gemeente Loon op Zand dat bedoeld is om 

nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe dingen 

te leren, want 'Samen maken we Loon op Zand 

dementievriendelijk'.

Met ruim vijftig bezoekers was de ontmoetings-

bijeenkomst in november tussen de kerken en 

Schakelring goed bezocht. 

We worden regelmatig gevraagd om onderdeel 

van een programma uit te maken, zoals een VGZ 

symposium over innovatie, het jaarlijkse congres 

van het VWS ‘Thuis in het verpleeghuis’.  

Het jaarlijkse BCB-symposium was dit jaar niet 

alleen voor behandelaren bedoeld, maar ook 

voor zorgmedewerkers. Het thema ‘positieve 

gezondheid’ stond centraal, een begrip dat ook in 

het fusiedocument RVS genoemd wordt als één 

van de pijlers van te verlenen zorg. 
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Vooruitblik 

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag hebben we van de Autoriteit Consument en 

Markt te horen gekregen dat ook zij hun goedkeuring geeft aan de voorgenomen fusie. 

Daarmee staan alle lichten op groen om een samen een nieuwe organisatie te gaan 

vormen. Vanaf 1 januari 2021 zal Schakelring juridisch gaan fuseren met De Riethorst 

Stromenland en Volckaert. Samen gaan we vanaf dat moment verder onder een 

nieuwe naam. Deze nieuwe naam wilden we onthullen op 31 maart jl., het moment  

van de bestuurlijke fusie. Alleen dit moment voelde niet meer gepast, omdat ook  

onze organisatie geconfronteerd is met het coronavirus. Het raakt ons allen diep.  

We weten nog niet waar het eindigt, we zitten er middenin. Wel weten we dat we 

er voor elkaar zijn en dat we ondanks deze moeilijke en onzekere tijd er zijn voor 

elkaar: voor bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers, collega-organisaties en 

anderen in ons netwerk. De impact die deze pandemie heeft op de voortgang van de 

inrichting van onze nieuwe organisatie, en het voortvarend werken aan onze nieuwe 

ambities kunnen we nu nog niet voorspellen.  Dit zal mede afhangen van de duur en 

ontwrichting die deze pandemie heeft op ons zorgstelsel en de aandacht die dit vraagt 

van ons als zorgorganisatie.  Tevens is nu nog niet in te schatten hoe groot de financiele 

impact zal zijn voor Schakelring en met welke compensatiemaatregelen de overheid 

komt. We kunnen echter terugvallen op een solide basis. Samen komen we door deze 

periode heen en doen we ons uiterste best om ondanks alle onzekerheid rondom het 

coronavirus toch alles in gereedheid te brengen voor de nieuwe organisatie. We zien de 

toekomst met vertrouwen tegemoet. Samen staan we sterk. 

Samenbrengen 
van mensen  
en dromen
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Stichting Schakelring

Postbus 207

5140 AE Waalwijk

T: (0416) 67 12 00

KvK 18086773

info@schakelring.nl

www.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.

BIJLAGE 

U vindt de bijlage met de jaarverslagen 2019 van de Raad van Toezicht, Centrale Cliëntenraad, 

Ondernemingsraad en de jaarverslagen van de klachtenfunctionaris, klachtencommissie en de 

vertrouwenspersonen op de website.


