
 

 
1 

 

 
 
 
 
 

 
Jaarverslag 2021 
De Wever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portefeuillehouder Raad van Bestuur 

Auteur Kwaliteit en innovatie 
Secretaris Raad van Bestuur 

 Bespreking d.d. Advies d.d.  

Beleidsteam 20-4-2022 n.v.t.  

OR  n.v.t.  

RvT 13-4-2022 (AC) 
29-4-2022 

goedkeuring 

CCR   

Vastgesteld d.d. BO 16 april 22  

Tilburg, april 2022  



 

 
2 

 

  

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord ............................................................................................................................. 3 

1. De Wever ....................................................................................................................... 4 

1.1 Missie ....................................................................................................................... 4 

1.2 Onze kernwaarden ................................................................................................... 4 

1.3. Onze cliënten ........................................................................................................... 5 

1.4 Besturingsfilosofie .................................................................................................... 5 

1.5 Onze visie................................................................................................................. 5 

1.6 Onze locaties ............................................................................................................ 6 

2. COVID-19 in 2021 .........................................................................................................12 

2.1 Cliënten ...................................................................................................................12 

2.2 Medewerkers ...........................................................................................................12 

2.3 Organisatie ..............................................................................................................13 

3. Kwaliteit en beleid .........................................................................................................14 

3.1 De gelukkige cliënt ..................................................................................................14 

3.2 Boeien en binden van medewerkers ........................................................................18 

3.3  Sterke partner in de keten .......................................................................................37 

3.4 De fitte organisatie ...................................................................................................41 

3.5 De innoverende organisatie .....................................................................................58 

4. Financiële resultaten .....................................................................................................63 

5. Verslag van de Raad van Toezicht ................................................................................66 

5.1 Terugblik 2021 .........................................................................................................66 

5.2 Samenstelling ..........................................................................................................67 

5.3 Onafhankelijkheid, deskundigheid en bezoldiging ....................................................69 

5.4  Werkwijze Raad van Toezicht ..................................................................................69 

5.5 Overlegvergaderingen .............................................................................................69 

Bijlage 1. Afkortingenlijst ....................................................................................................72 

Bijlage 2. De Wever in 2030 ...............................................................................................73 

 



 

 
3 

 

Voorwoord 
 

 
Medio februari verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de 
aanpak van de eerste fase van de coronacrisis. En wat we eigenlijk al wisten werd nog eens 
bevestigd. “De stille ramp” in de verpleeghuizen is al vaak genoemd, maar niet eerder zo 
uitgebreid onderbouwd. In het rapport beschrijven onderzoekers hoe de ouderenzorg te laat 
op de politieke radar kwam. Hoewel de situatie bij De Wever beheersbaar was en qua impact 
in 2021 minder ingrijpend dan in 2020, kunnen we er onze ogen niet voor sluiten dat de 
beperkingen voor familie en bezoekers te veel leed tot gevolg hadden.  
Het rapport is de erkenning van wat we al wisten. Het is nu aan eenieder om lessen te 
trekken uit het geleerde. 
 
Ook het jaar 2021 heeft grotendeels in het teken gestaan van COVID-19 en een groot beslag 
gelegd op onze capaciteit in het verslagjaar door de voortdurende aanpassingen aan de 
landelijke restricties en de impact op onze medewerkers. Maar gelukkig was er ook ruimte 
om verdere stappen te zetten op een aantal beleidsmatige onderwerpen uit ons 
meerjarenbeleidsplan.  
 
Het jaar 2021 was het derde jaar uit onze beleidscyclus, en wij brengen nu voor de derde 
keer een integraal jaarverslag uit, waarin we de verantwoording op onze strategische doelen, 
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het bestuursverslag samenvoegen tot één 
jaarverslag. Dit maakt in één oogopslag inzichtelijk welke resultaten we in 2021 bereikt 
hebben. Tevens blikken we kort vooruit naar het volgende jaar, waarbij het onze grootste 
wens is om stappen te kunnen zetten terug naar het “normale”. Een jaar waarin we ook de 
voorbereidingen zullen gaan treffen voor een nieuw meerjarenbeleidsplan. Een plan waarin 
we richting gaan geven aan “het verhaal van de toekomst”. Een verhaal waarin we de 
uitdagingen van onze sector gaan vertalen in het richten naar de toekomst. Dit in het besef 
dat alleen het denken vanuit nieuwe, andere paradigma’s, ons in staat stelt de uitdagingen 
op het terrein van o.a. vergrijzing, woningtekorten en de arbeidsmarktproblematiek het hoofd 
te bieden.  
 
Sinds september is Marcel van der Priem toegetreden tot de Raad van Bestuur, als de 
opvolger van Willem Kieboom. De eerste maanden bestonden uit kennismaken met de 
binnen- en buitenwereld van De Wever.         
 
Tenslotte willen wij, mede namens de Raad van Toezicht, grote waardering uitspreken voor 
al onze medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij De Wever die elke dag hun 
uiterste best doen om onze cliënten te helpen zo goed mogelijk hun leven te leiden, en om 
de slogan ‘maak van je oude dag een nieuwe dag’ waar te maken. Ook in de moeilijke 
COVID-tijd, die hopelijk grotendeels achter ons ligt. 
 
 
19 april 2022 
 
Marcel van der Priem en Chantal Beks 
 
Raad van Bestuur 
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1. De Wever
 
De Wever ondersteunt cliënten in hun zelfredzaamheid en gaat daarbij uit van de eigen 
kracht en de eigen regie van de cliënt. Een bijdrage aan kwaliteit van leven realiseren we 
met professionele, betrokken en verantwoordelijke medewerkers en vrijwilligers. De Wever is 
cliënt- en marktgericht door haar brede aanbod aan zorg, welzijn, behandeling en wonen. 
 

1.1 Missie  
 
De kern van onze opdracht is het leveren van een bijdrage aan een zinvol bestaan van onze 
cliënten. Dit door hen te faciliteren met een breed en samenhangend pakket van welzijn, 
professionele zorg, behandeling en wonen.  
We realiseren dit bij voorkeur dicht bij de cliënt, in de buurt waar hij of zij altijd gewoond 
heeft, in nieuwe woongemeenschappen, of in een beschermde woonomgeving met een sfeer 
die de cliënt herkent en als prettig ervaart. Onze cliënten en hun familie voelen zich welkom, 
veilig en gerespecteerd. 
We ondersteunen cliënten in hun zelfredzaamheid, gaan uit van de eigen kracht van de 
cliënt en respecteren daarbij de wensen van de cliënt. Dit realiseren we met professionele, 
betrokken en verantwoordelijke medewerkers en vrijwilligers. 
 

1.2 Onze kernwaarden 
 
Onze kernwaarden behouden onverminderd hun kracht. Voor elke kernwaarde hebben wij 
geformuleerd wat wij de komende jaren gaan bereiken om de beste zorg en aandacht voor 
onze cliënten en medewerkers te realiseren. Vanuit deze kernwaarden hebben wij het 
meerjarenbeleid 2019-2022 vormgegeven. 
 
‘Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig’ 
Patroon van ons handelen is de vrijheid van onze cliënt om zelf, met familie en naasten, nog 
te doen wat zij kunnen en willen. Wij realiseren ons dat we ons daarbij begeven in de 
leefwereld van de cliënt en gaan daar verantwoordelijk en empathisch mee om. Onze 
medewerkers hebben de vrijheid, eigen regie, hun werk of hun afdeling zo in te richten dat 
het leidt tot het meeste welzijn en geluk van onze cliënten.  
 
‘Samen vinden we een oplossing’ 
Wij laten ons niet remmen, zijn nieuwsgierig en gaan barrières niet uit de weg. Wij 
onderkennen problemen en proberen die altijd voor te zijn en we bieden altijd een oplossing, 
ook al hebben we die soms niet meteen voorhanden.  
 
‘We hebben een positieve houding’ 
Wij luisteren goed naar onze cliënt en brengen onze boodschap met een perspectief, van 
grote tot alledaagse zaken. Wij dagen onszelf voortdurend uit tot verbetering en vernieuwing, 
waardoor onze zorgverlening tot betere resultaten en hogere tevredenheid leidt.  
 
‘Leefwereld is leidend boven systeemwereld’ 
De leefwereld van onze cliënten is leidend voor ons zorgproces, en onze organisatiestructuur 
is daaraan ondersteunend. Waar we kunnen zullen we de leefwereld ontvlechten van de 
systeemwereld, door het verminderen van bureaucratie, het stimuleren van 
ondernemerschap en het faciliteren van innovatie. Wij zijn van mening dat wij meer kwaliteit 
leveren als wij onze tijd en aandacht kunnen richten op onze cliënt.  
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1.3. Onze cliënten 
 
In onze zorglocaties richten we ons op de doelgroepen psychogeriatrie, somatiek, jonge 
mensen met dementie, Parkinson en Korsakov. Er zijn dementieconsulenten en 
trajectbegeleiders die de cliënt reeds vanuit de thuissituatie kennen en ondersteunen, en 
waar nodig begeleiding bieden bij het coördineren van (het vervolg) van hun zorgvraag. 
Naast Wlz-zorg bieden we ook geriatrische revalidatie, eerstelijnsverblijf en respijtzorg aan. 
Binnen het organisatieonderdeel De Wever Thuis wordt zorg geboden aan thuiswonende 
cliënten binnen Tilburg. Ook bieden wij onder de vlag van de Wmo dagbesteding aan voor 
kwetsbare ouderen. Per doelgroep en ook binnen doelgroepen bieden we gedifferentieerde 
zorg- en woonconcepten omdat iedere klant uniek is. Ook worden paramedische 
behandelingen aan de cliënt thuis aangeboden. De Wever kent daarnaast een hospice, waar 
zorg in de laatste levensfase wordt geboden. 
 
Parallel aan bovenbeschreven ontwikkeling constateren wij een toenemende mate van 
complexiteit aan ziektebeelden binnen onze huizen. Dat vraagt om de verdere ontwikkeling 
van specifieke kennis en vaardigheden bij onze behandelaars en zorgmedewerkers. Binnen 
De Wever zijn de volgende expertteams actief: Dementie, Parkinson, Jonge mensen met 
dementie, geriatrische revalidatiezorg, Dementie en Onbegrepen gedrag, Palliatieve zorg en 
Wondzorg inclusief Decubitus. Tevens ontwikkelen we interventiebedden voor Wlz-cliënten 
met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP), in samenwerking met de GGZ en 
overige ketenpartners.  
 

1.4 Besturingsfilosofie  
 
Het uitgangspunt ‘Client in regie’ gaat hand in hand met het uitgangspunt ‘Medewerker in 
regie’. Bij meer zelfregie ervaren werknemers meer erkenning, trots en werkgeluk. Iets wat 
vervolgens ten goede komt aan het welbevinden van onze cliënt. Cliënten worden meer op 
maat ondersteund, doordat de medewerker ruimte en zeggenschap krijgt om vanuit het 
vakmanschap de eigen expertise in te zetten. Dat leidt tot betere zorg, meer kwaliteit van 
leven en een verhoging van het werkplezier.  
 
Deze zelfregie richten we in via zelfstandige teams. We kiezen daarbij nadrukkelijk voor een 
inrichting waarbij zelfstandigheid zich volledig richt op de zorgtaken. Ons uitgangspunt is dat 
onze teams zich volledig zelfstandig op hun primaire taken kunnen richten. Voor de 
zorgteams zijn dat de taken die zich om en rond de cliënt bevinden. Voor de regel- en 
beheerstaken worden teams ontzorgd. Dit betekent dat we de domeinen die buiten de 
directe invloedssfeer van het team liggen bij de ondersteunende organisatie en het 
teammanagement onderbrengen. Dit Rijnlands gedachtegoed willen wij implementeren en 
borgen binnen de gehele organisatie.  

 
1.5 Onze visie  
 
Vanuit onze visie op cliënt en medewerker, onze positie binnen de keten en de inrichting van 
de organisatie en bedrijfsvoering, hebben wij ons meerjarenbeleidsplan 2019-2022 ‘Van een 
verandering nu, naar een verbetering morgen’ vormgegeven.  
Het jaar 2021 vormt het derde jaar van deze beleidsperiode. In hoofdstuk 2 van dit 
jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde (kwaliteitsbeleid) in dit 
verslagjaar. 
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1.6 Onze locaties 



 

 
7 

 

1.7  Medezeggenschap 
 
 

1.7.1 Cliënten  
 
Als het bij De Wever om medezeggenschap van cliënten gaat, dan denken we aan 
meedenken en meebeslissen over het eigen leven, regie houden over het eigen leven, zicht 
krijgen op de wensen van bewoners en cliënten en beleidsbeslissingen kunnen spiegelen 
vanuit cliëntenperspectief.  
Het zwaartepunt van de medezeggenschap ligt op locatieniveau: de cliëntenraden behartigen 
de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Naast lokale cliëntenraden heeft De Wever 
een centrale cliëntenraad (CCR). Die behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle 
cliënten van De Wever, heeft invloed op het algemene beleid van De Wever en adviseert De 
Wever over besluiten op strategisch niveau.  
De CCR is samengesteld uit leden van de cliëntenraden van de locaties en De Wever Thuis, 
omdat inbreng van onderop juist van belang is. Als een lokale cliëntenraad ondersteuning 
nodig heeft, dan kan de CCR (laten) ondersteunen (niet overnemen). Hoewel de WMCZ 2018 
voorschrijft dat elke locatie een cliëntenraad dient te hebben is het geen vanzelfsprekendheid 
dat het oprichten daarvan ook haalbaar is, gezien het ontbreken van animo daarvoor bij 
cliënten en of vertegenwoordigers van cliënten: cliënten hebben zwaardere zorg nodig en 
verblijven korter bij De Wever; mantelzorgers/contactpersonen zijn dan moeilijker te binden.  
 
Doelstelling 
Medezeggenschap van cliënten in De Wever is het vormgeven van countervailing power ten 
opzichte van de bestuurders en het management. Daarbij uiteraard uitgaand van de 
kernwaarden van De Wever. De CCR wil een volwaardig gesprekspartner en een betrouwbaar 
adviesorgaan zijn voor de bestuurder door kritisch te luisteren en zich te verplaatsen in positie 
van de cliënten.  
De cliëntenraden handelen vanuit het besef dat de zorgvraag groeit en onderhevig is aan 
veranderingen ten gevolge van maatschappelijke en financiële ontwikkelingen. De zorg aan 
ouderen valt onder verschillende wetten, waarvan de cliëntenraden de rechten bewaken. 
 
Werkzaamheden in 2021 
De CCR heeft in 2021 heeft 12 keer overleg gevoerd, waarvan 6 keer met de Raad van 
Bestuur.  
In juni hebben leden van de cliëntenraden, lokaal en centraal, deelgenomen aan de heidag. 
Het thema was ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. Zij hebben met de Raad van Bestuur, 
clustermanagers en leden van de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over de rol, de 
positie en samenwerking in medezeggenschap. Besproken is dat de wijze van communiceren 
en samenwerken nog verder verbeterd kan worden. 
Diverse cliëntenraden hebben de tweedaagse scholing ‘in contact staan’ van het LOC 
gevolgd. 
 
Leden van de CCR participeren in de werkgroepen Sturen op Kwaliteit (SOK), Wet zorg en 
dwang (Wzd), Leven in Vrijheid (LiV), personeelssamenstelling, jubileumfeest, kassatraject en 
diverse bouwprojecten. Daarnaast zijn zij betrokken bij de besturingsfilosofie van De Wever en 
het tot stand komen van een communicatietoolkit voor de cliëntenraden.  
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Advies- en instemmingsaanvragen 
In 2021 heeft de CCR, waar van toepassing samen met de lokale cliëntenraden, zich gebogen 
over de volgende advies- en instemmingsvragen: 
  

 Adviesaanvragen (alle: positief advies) 

1 Weg uit COVID 

2 Herpositionering thuiszorgteam  

3 Beleidsplan ontwikkeling KMS 

4 Overdracht van dagbehandeling van Wever Thuis naar Kortdurende Zorg De Hazelaar (instemming, 
maar opschorting reactie over afdeling Monet, somatische verpleegafdeling m.n. voor mensen met 
Parkinson, in afwachting van  profileringsonderzoek Koningsvoorde, waarover separate 
instemmingsaanvraag verwacht wordt). 

5 Jaarverslag en jaarrekening 2020   

6 Strategisch vastgoedbeleid 

7 Kaderbrief 2022 (CRR vraagt aandacht voor 1. juiste ZZP-indicatie cliënten en de noodzaak daarbij 
bijpassende zorg te leveren en 2. de verhouding zorg en overhead binnen de formatie, waarbij het 
primaat bij de zorg ligt 

8 Begroting 2022 

 

 Instemmingsaanvragen  

1 Vaccinatieplan COVID-19 (instemming) 

2 Overdracht van dagbehandeling van Wever Thuis naar Kortdurende Zorg De Hazelaar (instemming, 
maar opschorting reactie over afdeling Monet, somatische verpleegafdeling m.n. voor mensen met 
Parkinson, in afwachting van  profileringsonderzoek Koningsvoorde, waarover separate 
instemmingsaanvraag verwacht wordt). 

3 Daginvulling (instemming onder voorwaarde van betrekken lokale cliëntenraden bij de implementatie 
van het beleid) 

4 Waskostenregeling (instemming onder voorwaarden, o.a. plafondbedrag, hardheidsclausule tot 31-
12-2022 en formele evaluatie na 1 jaar), 

5 Jaarplan 2022 (instemming met aandacht voor 1. voortgangsbespreking projecten en 2. kwalitatieve 
en kwantitatieve personeelsformatie in relatie tot eigen regie cliënt) 
 
 

Met de Raad van Bestuur, leden van het managementteam en/of andere medewerkers van De 
Wever is daarnaast gesproken over onder andere de volgende onderwerpen: 
 
• COVID-19 
• Innoverende toepassingen op IT-gebied 
• Innovatiecongres Whatsjnoe 
• Besturingsfilosofie 
• Bouwproject Eikenhuys en Boshuis 
• Voortgang zelfstandige teams 
• Continuïteitsplan arbeidsmarktuitdagingen 
• Communicatie toolkit en wervingscampagne nieuwe cliëntenraadsleden  
• Klachtenanalyse 
• Kwartaalrapportages 
• Zorgcentrale Zuid 
• Profielschets Lid Raad van Toezicht 
• Vrijwilligerscontracten en accounts cliëntenraadsleden 
• Livestream ‘Tijd voor een ander verhaal’ 
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1.7.2 Medewerkers 
 
Medewerkers van De Wever kunnen mee-weten, meepraten, meedenken en meebeslissen. 
Daartoe kent De Wever strategische, brede en directe medezeggenschap van medewerkers, 
met als doel: 
• Betrokken zijn bij zeggenschap van de medewerkers 
• Zeggenschap van de medewerkers versterken 
• Zorgen voor een koers van de organisatie waarin het medewerkersbelang aantoonbaar is 

gediend. 
 
Doelstelling 
De bedoeling van medezeggenschap is dat medewerkers naar eigen tevredenheid het werk 
zo kunnen organiseren dat hierdoor de zorg voor de cliënt optimaal gerealiseerd wordt. 
Anders gezegd: medewerkers- en klantwaarde nemen toe. De medezeggenschap beoogt bij 
te dragen aan een brede beeldvorming bij beleidsbeslissingen: 
1. signaleren vanuit een niet gezien standpunt (“blinde vlek” signaleren) 
2. Een andere mening of beeld naar voren brengen (sparringpartner) 
3. Verbinden; zorgen voor draagvlak en commitment, evenwicht in het belang van de 

organisatie en die van de medewerker 
4. De kwaliteit van de uitvoering van het besluit bevorderen (consequenties van een besluit in 

beeld brengen en zo nodig maatregelen benoemen om de consequenties op te vangen) 
 
Werkzaamheden in 2021 
Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden heeft de ondernemingsraad van De Wever 
het recht 17 zetels in te stellen. Omdat de OR verkiezingen in 2020 niet zijn doorgegaan als 
gevolg van minder kandidaten dan de 17 beschikbare zetels, heeft de OR in 2021 besloten om 
een procedure ‘Zij-instromers’ te hanteren, waarmee het voor belangstellende medewerkers 
gemakkelijker wordt tussentijds toe te treden tot de OR.  
 
De OR werkt met 6 OR-commissies, aangesteld door de OR.  
Dit zijn: 
1. Cluster I: Padua – De Heikant – Joannes Zwijsen 
2. Cluster II: De Kievitshorst – De Bijsterstede – Den Herdgang – Mater Misericordiae 
3. Cluster III: Satijnhof – Koningsvoorde – De Vleugel – Reyshoeve – Notre Dame 
4. Kortdurende Zorg (KDZ): De Hazelaar – Damast – Behandeling & Expertise 
5. Wever Thuis – inclusief Hospice De Sporen 
6. Ondersteunende diensten – Plan & Flex 
De OR-commissies gaan over de medezeggenschap bij de aangelegenheden binnen het 
eigen cluster of organisatieonderdeel. Ze hebben overleg met de clustermanager en 
behandelen advies- en instemmingsvragen voor het eigen cluster of organisatieonderdeel. De 
OR-commissies hebben een ‘schakelrol’ tussen de ontwikkelingen in de teams en beleid 
Weverbreed. Als aandachtspunt hebben zij het borgen en faciliteren van medezeggenschap in 
de teams.  
 
Achtmaal heeft in 2021 een overlegvergadering plaatsgevonden tussen OR en Raad van 
Bestuur; bij twee daarvan was ook een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig. In 2021 
heeft de OR tweemaal een tweedaagse scholing gevolgd; samen met de OR-commissies 
waren er drie scholingsdagen. 
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Advies- en instemmingsaanvragen 
In 2021 heeft de OR zich gebogen over de volgende advies- en instemmingsvragen: 
 

 Adviesaanvragen  

1 Tijdelijk thuiswerkbeleid (positief advies) 

2 Overdracht dagbehandeling naar KDZ (positief advies; voor overdracht afdeling Monet eerst 
ontwikkelingen bij Koningsvoorde afwachten)  

 Herpositionering thuiszorgteam MM (positief advies) 

3 Daginvulling (positief advies met 5 aandachtspunten) 

4 Integriteitsbeleid en integriteitscode (positief advies met suggesties) 

5 Weg uit de COVID (positief advies met 2 adviezen) 

6 Voorgenomen benoeming lid Raad van Bestuur (positief advies) 

7 Herbenoeming J. Koenen – Raad van Toezicht (positief advies) 

8 Voorgenomen benoeming B. Drees – Raad van Toezicht (positief advies) 

9 Profielschets en voorgenomen benoeming R. Schellens – Raad van Toezicht (positief advies) 

10 Strategisch vastgoedbeleid 2021-2029 (positief advies)  

11 Begroting 2022 (positief advies met 8 opmerkingen/adviezen en opmerkingen per locatie)) 

 

 Instemmingsaanvragen (alle: instemming) 

1  Overeenkomst Arbodienst en inzet BMW 

2 Ontwikkelgesprek update 

3 Parkeerbeleid – visie 

4 Samenwerkingsovereenkomst MetEllen, BMW 

5 FiscFree 2021 

6 Aanvulling regeling thuiswerken in coronatijd 

7 Beleid mondkapjes vanaf 14 juni 2021 

8 Verlenging bezwaartermijn Functiehuis behandelaren 

9 Aanpassing protocol functiewaardering, onderhoud en bezwaar 

10 Jaarplan 2022  

11 Bonusregeling 

12 Beeldschermbril – kleine aanpassing Weverkompas 

13 BalansBudget 

 
De OR heeft in 2021 twee initiatiefvoorstellen ingebracht bij de Raad van Bestuur:  
- het voorstel om het Continuïteitsplan COVID-19 om te buigen naar een permanent 

Continuïteitsplan, teneinde adequaat te kunnen reageren op fluctuaties in de 
personeelsbezetting. Dit initiatiefvoorstel is overgenomen en het Continuïteitsplan is 
vastgesteld. 

- de randvoorwaarden die aan Pilots gesteld moeten worden. Over dit voorstel vindt nog 
nader overleg plaats tussen OR en Raad van Bestuur. 
 

Overige onderwerpen die bij de ondernemingsraad aan de orde kwamen in 2021: 
• Jaarplan HRM 2021 en Jaarplannen locaties 
• Jaarverslag De Wever 2020 en Jaarverslag vertrouwenspersonen 2020 
• Samenwerkingen: Regionaal Flexplatform 
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• Voortzetting Sociaal Plan De Wever tot 1 januari 2023 
• Diverse evaluaties: Project Eerste Werkdag, Project Telefonie, Besturingsfilosofie 
• Kaderbrief 2022 
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2. COVID-19 in 2021 
 

In dit hoofdstuk geven wij een korte weergave van de impact op cliënten, medewerkers en 
onze organisatie van COVID-19 in het verslagjaar.  
 

2.1 Cliënten 
 
Ondanks het feit dat er in 2021 meerdere besmettingsgolven zijn geweest, die tot soms 
ingrijpende landelijke maatregelen noopten zoals de avondklok, is gelukkig nimmer meer 
sprake geweest van een bezoekverbod aan onze cliënten, de enorm ingrijpende maatregel 
van het begin van de coronacrisis in 2020. Wel hadden de maatregelen gevolgen voor het 
aantal bezoekers per cliënt, de beschikbaarheid van de kapper, de openstelling van de 
horecavoorzieningen voor bezoekers, de verplichting mondneusmaskers te dragen etc. Door 
het jaar heen bewoog de impact van de maatregelen mee met de toe- en afname van het 
landelijke aantal besmettingen en de druk op de (ziekenhuis)zorg. Het aantal besmettingen op 
de locaties is wisselend geweest. In geval van een wat grotere uitbraak hebben we net als in 
2020 cohorten gevormd, waarin cliënten in isolatie werden verpleegd en verzorgd.  
 
In het najaar van 2021 hebben we op verzoek van het RONAZ wederom een aparte COVID-
afdeling ingericht binnen De Wever. Deze was gesitueerd op locatie De Hazelaar. Op 10 
bedden konden patiënten terecht die al met corona waren besmet, aan de beterende hand 
waren maar nog niet naar huis konden. Ook konden huisartsen patiënten insturen die thuis 
verbleven, maar niet goed door thuiszorg of mantelzorgers konden worden geholpen. Medio 
december kon de afdeling weer worden afgeschaald.  
 
2.2 Medewerkers 
 
De uitbraak van het coronavirus in 2020 heeft ook in 2021 op onze medewerkers in de zorg 
een grote impact gehad. Het was en is daarom van groot belang om in deze tijd goed voor hen 
te blijven zorgen en op alle mogelijke fronten extra ondersteuning te bieden. Hiervoor zijn 
diverse programma’s ontwikkeld die ons in staat stellen om op maat ondersteuning te leveren. 
 
Zorg voor elkaar 
Onder de noemer “Zorg voor elkaar” is in 2020 aan al onze (zorg)medewerkers proactief 
psychische en geestelijke ondersteuning geboden. Ook in 2021 is deze ondersteuning 
doorlopend aangeboden. Het kernteam “Zorg voor elkaar”, bestaande onder andere uit 
duurzame inzetbaarheid, vitaliteitscoach, lecture practitioner, geestelijke verzorger en 
teamcoaches heeft verschillende aanvragen gekregen van teams.  
Er is vervolgens ook proactief teamreflectie aangeboden aan alle teams. De kern van deze 
aanpak is om teams te leren bewust ruimte te nemen als team, om met elkaar de ongelofelijke 
dingen die ze mee maken leren te delen. Deze interventies zijn inmiddels geborgd in de 
toolbox van de teamcoaches en worden ook in 2022 verder ingezet.  
 
Coronahulp 
In 2020 zijn er 96 mensen aangenomen om in te zetten als Coronahulp boven op de 
bestaande bezetting. In de loop van 2021 zijn 50 Coronahulpen ingestroomd als reguliere 
medewerker. In de 4e golf (najaar 2021) is opnieuw de actieve werving opgestart en eind 
december zijn ruim 20 nieuwe Coronahulpen aan de slag gegaan. Daar waar in 2020 de 
Coronahulpen ook werden ingezet als bijvoorbeeld extra receptiediensten en instructie 
videobellen, worden zij nu hoofdzakelijk ingezet als ondersteuning van de zorg. In 2021 is er 
totaal 15.673 uur aan Coronahulp ingezet door 115 personen. 
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Coronabanen  
In 2021 heeft het kabinet de subsidieregeling Coronabanen Zorg (COZO) wederom 
beschikbaar gesteld. Deze regeling voorziet in 100% gesubsidieerde werkplekken. De Wever 
heeft ervoor gekozen om deze plekken te creëren in het domein Welzijn omdat de teams hier 
specifiek om vroegen. Uiteindelijk zijn er ruim 20 medewerkers ingezet via deze regeling, wat 
gelijk staat een aan bedrag van 120.000 euro. 
 
Verzuim 
In de eerste golf in 2020 liep het verzuim op tot 11%; in de tweede golf tot 9,5%. In 2021 bleef 
het ziekteverzuim beperkt tot maximaal 7,26% gemiddeld.  Dit in afwijking van de scores bij 
collega-instellingen, die met een (veel) hoger ziekteverzuim geconfronteerd werden. Wel 
moesten veel medewerkers thuisblijven in verband met thuisquarantaine.  
  
Vanaf januari 2021 zijn de vaccinaties voor medewerkers werkzaam in de directe cliëntenzorg 
op gang gekomen. Omdat medewerkers niet kunnen worden verplicht informatie te 
verstrekken aan hun werkgever of zij wel of niet gevaccineerd zijn, zijn de exacte aantallen 
van medewerkers die gevaccineerd zijn niet bekend.  Informeel weten we dat de 
vaccinatiebereidheid erg hoog (ca. 75%) is. Dat betekent dat we er gerust op zijn dat een 
aanzienlijk deel van ons medewerkersbestand gevaccineerd is.  
In het najaar is de boostercampagne op gang gekomen. We hebben als De Wever met eigen 
mensen de cliënten, medewerkers en vrijwilligers die dit wilden een tweede of derde 
vaccinatie toegediend, om de werking van het vaccin op peil te houden. Ook nu was de 
bereidheid erg groot, zowel bij de medewerkers in de zorg als bij die van de ondersteunende 
diensten.   
Omdat in het najaar de wachttijd bij de GGD’en erg opliep, waardoor medewerkers langer dan 
nodig in thuisquarantaine moesten verblijven, is in samenwerking met de collega’s van het 
ETZ een eigen teststraat ingericht. Medewerkers in de zorg kunnen daar versneld terecht voor 
een COVID-test.  
 

2.3 Organisatie 
 
Ook in 2021 is binnen De Wever, maar ook regionaal met de zorgpartners, crisisoverleg 
gevoerd wanneer noodzakelijk. De Infectiepreventiecommissie heeft de organisatie net als in 
2020 bijgestaan in het formuleren van beleidsadviezen, het verhelderen van richtlijnen en 
protocollen en het beantwoorden van vragen. 
 

Medio augustus bleek het nodig alle zeilen bij te zetten om de personele bezetting op diverse 

locaties van De Wever te borgen. Veel medewerkers in de zorg bleken door de 

coronapandemie door hun reserves heen zijn en het bleek vrijwel niet mogelijk medewerkers 

van buiten De Wever in te zetten. 

Besloten werd code oranje van het continuïteitsplan in werking te laten treden, hetgeen o.a. 

betekende dat medewerkers in de zorg zijn opgeroepen om meeruren te draaien, 

behandelaren zijn ingezet in de zorg en medewerkers van ondersteunende diensten zijn 

gevraagd bij te springen in de zorg. Alle niet noodzakelijke overleggen en scholing zijn 

afgezegd. Na ruim 4 weken is de situatie weer genormaliseerd.  

Ook in 2021 is COVID van invloed geweest op de uitvoering van onze plannen en ambities. 
Indien dit het geval was wordt daar in hoofdstuk 3 bij diverse onderdelen ook kort bij 
stilgestaan. In hoofdstuk 4 van dit jaarverslag wordt ingegaan op de financiele impact van 
COVID-19. 
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3. Kwaliteit en beleid  
 
De missie en visie van De Wever, de landelijke kwaliteitskaders verpleeghuiszorg & 
Wijkverpleging, en de programmaplannen van VWS hebben aan de basis gelegen van het 
meerjarenbeleidsplan van De Wever. Sinds 2019 stellen wij een integraal jaarverslag op, met 
daarin alle activiteiten en doelstellingen van het verslagjaar op het gebied van ons 
kwaliteitsbeleid en meerjarenbeleid. Wij maken geen apart kwaliteitsverslag meer. Dit omdat 
wij alles wat wij ondernemen doen in het licht van uitstekende en veilige zorg en het gelukkig 
maken van onze cliënten en medewerkers. In dit hoofdstuk benoemen we de onderwerpen per 
strategisch thema en worden resultaten die wij hebben behaald in 2021 kort beschreven. Voor 
de volledigheid is de koppeling tussen de relevante paragrafen uit het kwaliteitskader en het 
meerjarenbeleid in onderstaand overzicht opgenomen. 
 

 
 
Aan ons meerjarenbeleidsplan ligt een visie op de toekomst ten grondslag: ‘De Wever in 2030’ 
(zie bijlage 2). Met de invulling van de activiteiten en ambities zoals opgenomen in onze 
plannen voor de beleidsperiode 2019-2022, zetten wij stappen richting deze toekomst. 
Vanzelfsprekend zullen wij deze toekomstvisie periodiek evalueren en waar nodig bijstellen. 
 
3.1 De gelukkige cliënt 
 
Beleidskader 
 
Iedere cliënt mag ervan uitgaan dat onze zorg en behandeling goed zijn. Maar onze 
betrokkenheid gaat verder dan dat. De Wever wil oprecht bijdragen aan een zinvol bestaan 
voor onze cliënten én aan hun levensgeluk. Dat is waar wij het voor doen.  
  
Daarvoor is het nodig dat cliënten echt eigen regie en zeggenschap over hun leven hebben, 
en daarom zorgen wij dat we echt luisteren en de cliënt kennen, ook bij cliënten die hun eigen 
wensen niet meer duidelijk kenbaar kunnen maken. Familie is hierbij een belangrijke 
samenwerkingspartner.  
  
Het verschil maken wij door het echt kennen van de individuele mens die onze cliënt is, en 
door ervoor te zorgen dat deze zijn dagelijkse leven naar eigen inzicht en welbevinden kan 
inrichten. Als dat betekent dat er gezocht moet worden naar een invulling op maat, dan 
regelen wij datgene wat binnen ons vermogen ligt. Het lijkt makkelijk gezegd, maar toch 
betekent het echt centraal zetten van het geluk van de cliënt een andere manier van denken 
en inrichten van onze organisatie. De andere vier strategische beleidsthema’s ondersteunen 
hierbij. 
 
 

Resultaten 2021  
 
Nieuwe visie op dagbesteding 
Het gaat in het leven van onze cliënten, naast de benodigde ondersteuning bij de persoonlijke 
verzorging, verpleging en behandeling, vooral om een zinvolle en fijne daginvulling en mogelijk 

Onderwerpen programmaplan/kader kwaliteit  Meerjarenbeleidsplan De Wever 

Meer tijd en aandacht voor de bewoners →   De gelukkige cliënt 

Sterkte partner in de keten 

Gemotiveerde, deskundige, voldoende zorgverleners → Boeien en binden van medewerkers 

Leren, verbeteren en innoveren →    Fitte organisatie 

       De innoverende organisatie 
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structurering van de dag. Elk mens is uniek met een andere geschiedenis, andere 
mogelijkheden en beperkingen, andere gewoonten, passies en affiniteiten. Daarom is 
maatwerk nodig.  
  
Vanuit deze gezamenlijk geformuleerde visie is het project ‘Van dagbesteding naar 
dagbeleving!’ opgezet met als doel een meer persoonsgerichte dagbesteding mogelijk te 
maken. We willen voor elke individuele cliënt afspraken maken over een eigen, persoonlijk 
arrangement, dat past bij zijn of haar passie, wensen en mogelijkheden.  
  
Binnen dit project zijn 6 pilots uitgevoerd, 3 gericht op dagbesteding en 3 gericht op 
woonondersteuning. Het resultaat van deze pilots is een werkwijze die tot stand is gekomen 
door het met elkaar onderzoeken, ondervinden en het gewoon gaan doen. We hebben 
gekeken wat passend is en bijgeschaafd, steeds vanuit de vraag en behoefte van de cliënt. 
Deze pilots zijn begin 2021 geëvalueerd en met de medezeggenschapsorganen besproken. 
Vervolgens zijn op basis hiervan globale en richtinggevende implementatieplannen gemaakt. 
Deze geven locaties de benodigde handvatten om met deze vernieuwde visie en werkwijze 
aan de slag te gaan, met de vrijheid dit op een bij de locatie passende manier aan te pakken. 
In 2022 wordt dit project op alle locaties van De Wever doorgevoerd.   
  
Belangrijk binnen deze aanpak is dat we met nieuwe en andere functies gaan werken, zoals 
een senior daginvulling en een coach daginvulling. Deze hebben meer expertise op het gebied 
van welbevinden met minder focus op zorg. Inmiddels zijn de eerste senioren en coaches 
daginvulling aangetrokken. 
 
Elektronisch Zorgdossier (EZD) 
In 2021 is het project ‘verbeterd EZD’ afgerond en geïmplementeerd op alle Wlz-locaties van 
De Wever. De doorgevoerde verbeteringen zijn gericht op het duidelijker en sneller zichtbaar 
maken van kenmerken, behoeften en wensen van de individuele bewoners, waarbij doelen 
worden nagestreefd vanuit persoonsgerichte zorg.   
  
In het voorjaar van 2022 wordt een centrale interne audit uitgevoerd, gericht op het 
methodisch werken met het verbeterd EZD. Ook wordt er nog een aantal extra scholingen 
ingezet voor medewerkers die met het dossier werken.  
 
In 2021 is De Wever Thuis overgestapt naar het EZD Puur van E-care. Dit omdat dit pakket 
beter aansluit bij de wijkverpleging en het werk van de wijkverpleegkundige. Ook Thebe werkt 
met dit pakket, waardoor we in de regionale samenwerking in de wijken op deze manier 
slagen kunnen maken. 
 
Kwaliteitskader: meer tijd en aandacht voor bewoners 
De Wever wil de kwaliteit van zorg blijven verbeteren, onder andere door meer toezicht en het 
uitbreiden of anders inzetten van medewerkers. Hierdoor is er meer aandacht voor het welzijn 
en welbevinden van onze bewoners en kan de persoonsgerichte zorg aan onze bewoners nog 
beter worden vormgegeven.  
 
In 2021 is de ZZP-tool ontwikkeld en ingevoerd. Met deze tool kunnen teams beter sturen in 
de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van medewerkers die passend is bij de zorgvraag en 
behoefte van de bewoners op een afdeling op basis van de ZZP-mix, én die betaalbaar is 
vanuit de ZZP-ontvangsten. Medewerkers geven aan dat dit helpend is bij het goed plannen 
en roosteren van de zorg. Aansluitend hierbij wordt ook De Wever-norm vanuit de normen 
personeelssamenstelling van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg herzien. Deze aanpassing 
is ingegeven door de veranderde regiovisie met een verschuiving in de focus van primaire 
zorgverlening richting meer focus op daginvulling en dagbeleving, waardoor er binnen De 
Wever andere functies ontstaan en anders ingerichte werkprocessen in de zorg. Dit vraagt om 
het anders kijken naar deze normen. We willen meer kijken naar resultaten van de inzet van 



 

 
16 

 

medewerkers dan naar een norm die aangeeft hoe we de personele bezetting moeten 
invullen: dus minder bepalend en meer richtinggevend, met meer vrijheid voor teams en 
managers zelfstandige teams om dit passend bij de eigen locatie en afgestemd op de 
bewonersmix in te vullen. Hierbij is de norm in het Kwaliteitskader wel richtinggevend als 
kader, waaraan zij moeten toetsen of hieraan wordt voldaan. 
  
Binnen dit kader hebben locaties op een bij hen passende wijze in de eigen jaarplannen 
aandacht voor de manier waarop zij zorgen voor de benodigde aandacht en tijd voor de 
bewoners. Dit is passend bij de specifieke locatie met elk een eigen uniek karakter. Er zijn wel 
op alle locaties woonondersteuners met een belangrijke rol in de huiskamers. Ook zijn er op 
de locaties teamassistenten die zorgmedewerkers ontlasten waardoor deze zorgmedewerkers 
meer tijd en ruimte hebben voor de specifieke zorgtaken en het directe contact met de 
bewoners.  
 

Zingeving   
Binnen De Wever zijn 9 geestelijk verzorgers werkzaam. Centraal in het werk van deze 
geestelijk verzorgers staat de aandacht voor zingeving en levensvragen die boven kunnen 
komen bij het leven met verlies en beperkingen. Naast directe aandacht voor cliënten en 
bewoners is er ruimte om naasten te begeleiden. Door laagdrempelige aanwezigheid kunnen 
geestelijk verzorgers relaties aangaan, waarin vertrouwen en vertrouwelijkheid ontstaat om het 
meest kwetsbare te delen. De kwaliteit van leven van onze cliënten hangt immers direct 
samen met hun geestelijk welbevinden.  
 
Geestelijk verzorgers hebben ontmoetingen met cliënten, waarin zij hun verhaal kunnen delen 
en ook op verhaal kunnen komen, en geestelijk verzorgers bieden begeleiding bij zingeving. 
Dat kan zowel gaan om het zoeken van een wijze van zich verhouden tot verlieservaringen als 
om het toeleven naar een naderend levenseinde. Naast de een op een contacten zijn ook in 
2021 themagroepen en grotere bijeenkomsten georganiseerd rond zingevingsthema’s.  

 
Ook medewerkers spelen een belangrijke rol in aandacht voor de kwaliteit van leven van de 
cliënten en bewoners. Hierin wordt multidisciplinair samengewerkt met geestelijk verzorgers. 
Ook zijn geestelijk verzorgers beschikbaar voor medewerkers, als klankbord voor wat hen in 
de zorg raakt, of om te ondersteunen bij ethische reflectie of moreel beraad. In een moreel 
beraad wordt een casus vanuit verschillende invalshoeken benaderd, onderzocht wat voor een 
cliënt (en mogelijk naasten) en ook voor medewerkers van waarde is en wat het goede is om 
te doen. De vakgroep geestelijke verzorging stimuleert het houden van moreel beraad. Dit 
geeft medewerkers handvatten om met een andere en open blik naar situaties met een 
cliënt/bewoner en diens naasten te kijken.  
 
Leefgemeenschapsgedachte 
De Wever wil opschuiven naar voren in de keten en de cliënt al in zijn thuissituatie leren 
kennen en desgevraagd ondersteunen. In ons toekomstbeeld ontwikkelen wij onszelf steeds 
minder als een instituut, maar vormen we een onderdeel van de leefgemeenschap. Kennis 
van de sociale kaart in wijken en samenwerking met partijen die actief zijn in het sociale 
domein is hiervoor een voorwaarde.  
  
Voor onze nieuwbouwlocaties Eikenhuys en de Kievitshorst is de leefgemeenschapsgedachte 
uitgewerkt en vastgesteld. In 2021 is gestart met de bouw van Eikenhuys. Het bouwontwerp 
sluit aan bij deze leefgemeenschapsgedachte, waarin de zelf- en samenredzaamheid, 
reablement (zo lang mogelijk zelf doen) en autonomie van cliënten centraal staan. De 
bewoners maken eigen keuzes en zorg wordt gegeven alsof het thuiszorg is. We kijken naar 
de bewoner en mogelijkheden en niet naar ‘de ziekte’. Daarbij is de rol en betrokkenheid van 
het sociaal netwerk en de omgeving enorm belangrijk en dit vraagt een andere manier van 
kijken en werken door medewerkers én een andere cultuur waarbij de gebaande paden 

worden losgelaten. Om hiervoor klaar te zijn als Eikenhuys in gebruik wordt genomen is een 
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goede voorbereiding nodig, om op dat moment een team te hebben staan dat weet wat er van 
hen wordt verwacht en dat deskundig is om dit te doen. In 2021 zijn hiervoor cultuurmakers 
aangetrokken. Deze nieuwe medewerkers hebben specifiek als taak de nieuwe visie mee te 
vertalen in structuren, werkprocessen en werkgedrag. 
 
Eenzaamheid 
Algemeen wordt erkend dat eenzaamheid een toenemend maatschappelijk probleem is bij 
ouderen. De Wever voelt zich als maatschappelijke organisatie medeverantwoordelijk om bij 
te dragen aan het verminderen van deze eenzaamheid. 
  
Eén van de projecten in het kader van de aanpak van eenzaamheid is Ikook!, een gezamenlijk 
initiatief met o.a. Zorgnetwerk Midden-Brabant, ContourdeTwern en Prins Heerlijk. Hiervoor 
heeft De Wever een subsidie ontvangen vanuit ZonMW. Ikook! is gericht op samen, ouderen 
met jongeren, koken en eten. Doelstelling is het verminderen van eenzaamheid bij kwetsbare 
zelfstandig wonende ouderen. Enerzijds door deze ouderen te betrekken in een sociale 
kookactiviteit, maar daarnaast ook door hierbij te streven naar een vergroting van het sociaal 
netwerk of het meer gebruik maken van het eigen netwerk door deze ouderen. Daarbij willen 
we de aanpak tegen eenzaamheid lokaal op de kaart zetten met een duidelijke 
ondersteuningsstructuur en dit verduurzamen. We maken hierbij gebruik van bestaande 
structuren, netwerken en communicatielijnen. In 2021 zijn met Prins Heerlijk en met het ROC 
De Rooi Pannen in dit kader duurzame initiatieven ontwikkeld, waarbij Ikook! is opgenomen in 
het opleidingsprogramma van beide opleidingen. Voor de verdere verduurzaming van dit 
project wordt verbinding gelegd met het hierboven beschreven project gericht op een zinvolle 
daginvulling, waarbij de senior daginvulling een kartrekkende rol gaat vervullen op de 
verschillende locaties van De Wever. Dit sluit tevens aan bij de regiovisie.  
  

In 2020 is het initiatief genomen om te onderzoeken of op onze locatie De Kievitshorst, waar 
vanwege de aanstaande nieuwbouw leegstand bestaat, studenten kunnen komen wonen. 
Begin 2021 heeft een groep van negen studenten zijn intrek genomen op De Kievitshorst, om 
leegstand in verband met de aanstaande verbouwing te voorkomen. Als tegenprestatie voor 
een relatief lage huur, hebben zij afgelopen jaar een positieve bijdrage geleverd aan het 
welzijn van de bewoners van De Kievitshorst.  
  
De Wever participeert eveneens in het Preventieakkoord (programma Positieve Gezondheid 
2020-2023) en in het programma G-Goud van de Gemeente Tilburg. Beide programma’s 
lopen door in 2022. 
 
Innovatie familiezorg 
De methodiek familiezorg wordt al sinds langere tijd in De Wever gebruikt. Deze geeft 
handvatten voor professionals om te bespreken wat de wensen en mogelijkheden zijn in het 
verdelen van de zorgtaken in de driehoek cliënt-familie-zorgverlener.  
In 2021 is onderzoek gedaan naar de effecten van de inzet van de methodiek familiezorg 
uitgevoerd met conclusies die vertaald zijn naar een advies. In 2022 gaat De Wever 
onderzoeken wat een bij de regiovisie passende aanpak is, om zowel de eigen regie van de 
cliënt als de rol van het sociaal netwerk binnen deze driehoek beter vorm te kunnen geven. 
 

Vooruitblik 2022 
 
Vanuit een gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid om als De Wever bij te dragen 
aan het langer gezond thuis blijven wonen van ouderen, willen wij opschuiven naar voren in de 
keten en dichter bij de thuiswonende oudere aanwezig zijn. In 2021 is een gezamenlijke 
regiovisie ontwikkeld, gericht op de toekomst van de ouderenzorg. In onze strategische pijler 
‘De gelukkige cliënt’ betekent dit dat we in 2022 vol inzetten op het stimuleren van eigen regie 
bij cliënten en het ervaren van dagelijks levensgeluk, waaraan het programma van 
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dagbesteding naar dagbeleving met een verschuiving in de focus van zorg naar meer 
welbevinden bij gaat dragen.  
  
Het is van belang dat we ons handelen blijven toetsen op vragen als: “past dit bij wat de cliënt 
wil?” en ook ”wat kan de cliënt nog zelf?”. Hierbij past ook het goed managen van de 
verwachtingen. Met onze uitdagingen op het terrein van de personeelskrapte op de 
arbeidsmarkt dragen wij graag bij aan de maatschappelijke dialoog. In 2021 zijn door COVID-
19 enkele projecten wat vertraagd en worden resultaten in 2022 verwacht. Dit geldt ook voor 
het programma  Hospitality en Gastvrijheid waar nog niet mee is gestart. Met het aantrekken 
van de strategisch adviseur facilitair wordt dit in 2022 opnieuw opgepakt.   
  
In 2022 wordt gestart met het uitvoeren van het project K’wil’T! Binnen dit project wordt de 

ontwikkeling van de buurt Quilt-Fatima in Tilburg Zuid naar een samenredzame gemeenschap 

vormgegeven. Hierin is vernieuwend dat er in deze wijk geen specifieke problematiek is, maar 

juist al een behoorlijke mate van bereidheid iets voor elkaar te betekenen. Het gemengd 

wonen geeft hieraan een extra impuls. Binnen deze samenwerking vervult locatie Satijnhof 

van De Wever als belangrijke partner in het samenwerkingsverband een nieuwe rol die tot nu 

toe niet als een rol voor ons wordt gezien. Eind 2021 is een buurtverbinder aangenomen die 

de contacten tussen en met de wijkbewoners en de mensen in het project coördineert. 

 

3.2 Boeien en binden van medewerkers  
 

Beleidsdoelen 
 
Een hoge kwaliteit van leven vraagt om aantrekkelijk werkgeverschap: het creëren van 
boeiende functies, erkennen van het vakmanschap, goede arbeidsomstandigheden en -
voorwaarden en een klimaat waarin het werkplezier floreert. Immers, tevreden medewerkers 
zorgen voor tevreden cliënten. Binnen De Wever stellen wij de relatie tussen medewerker en 
cliënt centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers het gelukkigst zijn als zij zich 
primair bezig kunnen houden met het welzijn van onze cliënten. Dit vanuit onze overtuiging dat 
onze medewerkers het vakmanschap bezitten. 
We maken ons, met andere woorden, sterk voor het welbevinden van medewerkers, omdat 
dat bijdraagt aan het welbevinden van cliënten. Door de zorgteams maximaal te faciliteren en 
te ontzorgen voor wat betreft alle regeltaken, zijn we een unieke werkgever in de zorg.  
 
Medewerkers en teams ervaren eigenaarschap voor wat betreft het primaire proces rondom 
de cliënt. Onze teams zijn zelfstandig en kunnen rekenen op aandacht en goede back up van 
hun leidinggevenden. ‘Ken je medewerker’ is een belangrijk adagium in de organisatie en in 
de aansturing van onze teams. Medewerkers werkzaam in de ondersteunende diensten 
dragen bij aan het welzijn van onze cliënten, door de ondersteunende processen zodanig in te 
vullen dat ieder (zorg)team zich ontzorgd voelt.  
 
We willen een goede mix van medewerkers van alle niveaus, die (samen met onze 
vrijwilligers) tijd hebben voor het welbevinden van de cliënt, en daarnaast zorgen we voor de 
professionele zorg en behandeling. We maken ons sterk voor vitaliteit van medewerkers. 
Medewerkers en ook onze vrijwilligers mogen leren en ontwikkelen, ieder maakt zijn eigen 
unieke medewerkersreis binnen De Wever. 

 
Resultaten 2021 
 
Over onze medewerkers 
In 2021 waren er gemiddeld 2.746 medewerkers (1.729 fte) in loondienst. Een afname van iets 
meer dan 100 medewerkers en 60 fte ten opzichte van 2020. Deze dalende trend die zich een 
aantal jaren geleden al inzette, wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de problemen op de 
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arbeidsmarkt. Functies in de zorg, medisch en paramedisch, zijn moeilijk in te vullen en 
vacatures staan lang open voordat er nieuwe medewerkers benoemd kunnen worden. 
  
Ruim 78% van de medewerkers vervulde ook in 2021 een cliëntgebonden functie, wat gelijk is 
gebleven met 2020. Echter in de verdeling zien we een verschuiving: een daling in het aantal 
verzorgende mbo-niveau 3 en verpleegkundige mbo-niveau 4 naar een toename in niveau 1 
(o.a. woonondersteuners) en niveau 2 (helpende en helpende+) functies.  
  
Daarnaast zien we de afgelopen jaren ook een toename van (gespecialiseerd) 
verpleegkundige hbo. Deze stijging is te danken aan de interne opleidingsmogelijkheden die 
geboden worden en die actief gepromoot worden door o.a. managers en de afdeling Leren & 
Ontwikkelen.  
  
Er is al jaren een onveranderd beeld in de verdeling arbeidsovereenkomsten. 25% heeft een 
contract voor bepaalde en 75% voor onbepaalde tijd. Opvallend is dat de leeftijdsgroep 24 jaar 
en jonger relatief de meeste contracten voor bepaalde tijd heeft, namelijk 30%. Deels is dit te 
wijten aan BBL-leerlingen die een tijdelijke leer-/arbeidsovereenkomst hebben als mede ook 
vakantiekrachten en stagiaires die via een tijdelijk oproepcontract werkzaam zijn.  
  
De verdeling vrouwen versus mannen bij De Wever is al jaren 90% om 10%. Daarmee hebben 
we overigens 3% meer mannen in dienst dan de VVT-organisaties in de regio.  
  
In 2021 hebben 916 vrijwilligers hun bijdrage geleverd aan de zorg voor onze cliënten.  Ruim 
twee derde hiervan (rond 660 vrijwilligers) verricht vrijwilligerswerk direct t.b.v. zorg en welzijn. 
Daarnaast zijn er bijna 300 vrijwilligers die op allerlei manieren hun steentje bijdragen in de 
dienstverlening en algemene ondersteuning. Het totaalaantal vrijwilligers in 2021 bedroeg 
1275, een respectabel aantal. 
  
Deeltijdfactor De gemiddelde deeltijd factor in 2021 is gelijk gebleven aan 2020 en bedraagt   
0.63, wat 23 uur gemiddeld per week is. Over een periode van jaren bezien schommelt de 
deeltijdfactor licht tussen 0.65 en 0.62 fte. De gemiddelde deeltijdfactor is 0.58 regionaal en 
0.60 landelijk.  
  
Gemiddeld salaris In 2021 was het gemiddelde salaris van onze medewerkers € 38.710,- 
bruto per jaar. Er is geen significante stijging ten opzichte van voorgaande jaren anders dan 
de cao-salarisverhogingen. Als we de salarissen vergelijken met de VVT in de regio en 
landelijk zitten we er iets boven. Regio is het gemiddeld € 37.101,- en landelijk € 37.681,- is er 
weinig verschil. 
 
De getallen in de tabel geven de situatie op peildatum 31 december 2021 weer (en 
corresponderen niet met het gemiddelde). 
 

FUNCTIE-GROEP 
 

Aantal 
Medewerkers 

 
Gemiddeld fte 

Gemiddeld fte 
per 

dienstverband 

Gemiddelde 
Dienstjaren 

 

Gemiddeld 
Leeftijd 

 

Reguliere functies 2.738 1.630,40 0,55 9,49 43,90 

Management 94 77,59 0,80 10,26 48,86 

Dienstverlening 349 158,46 0,40 8,84 44,12 

Zorg 2.153 1274,29 0,56 9,42 43,00 

Administratie 178 120,06 0,62 11,20 49,28 
Tabel: gegevens per 31 december 2021 MIS 
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Leeftijd De gemiddelde leeftijd van de medewerker in 2021 is 44 jaar en blijft licht dalen ten 
opzichte van 44,1 in 2020 en van 44,5 jaar in 2019. Deze ontwikkeling is nagenoeg gelijk aan 
die in de regio en landelijk. De instroom van 212 nieuwe medewerkers (45% van het totaal) 
van 24 jaar en jonger heeft een licht positief effect op de gemiddelde leeftijd.  
  

  
Grafiek: Gegevens per 31 december 2021 PFZW 
 
Arbeidsmarktuitdaging 2026 
Na de aftrap van een speciale themabijeenkomst met het beleidsteam over de 
arbeidsmarktuitdagingen voor de komende jaren, zijn er nog vele bijeenkomsten en 
brainstormsessies gehouden in de organisatie. Centraal stonden telkens weer de vragen: Hoe 
kunnen we anders werken, beter werken en hoe krijgen we meer werkenden?  
Er is een enorme hoeveelheid en diversiteit aan suggesties, ideeën, voorstellen, brainwaves 
en dergelijke opgehaald. Om overzicht te behouden is de informatie in een achttal 
verschillende hoofdthema’s bij elkaar gebracht. Om hiermee vervolgens verder praktisch aan 
te slag te gaan, voorstellen nader uit te werken, proeftuintjes en pilots te organiseren, is eind 
2021 (uit eigen geledingen van De Wever) tijdelijk voor de duur van 4 jaar een Regisseur 
Arbeidsmarktuitdagingen benoemd.  
  
Eikenhuys 
In 2021 zijn de voorbereidingen voor de nieuwe locatie Eikenhuys van start gegaan. Naast de 
start van de bouw van het pand is ook gestart met het vormen van het medewerkersteam.  
Naast een manager zelfstandige teams zijn er 11 cultuurmakers aangesteld, die de 
kartrekkers zijn in de ontwikkeling van Eikenhuys. Voor de selectie van deze cultuurmakers is 
zowel gebruik gemaakt van selectiegesprekken, een assessment als een groepsselectie. 
Hierdoor werden, naast de individuele kwaliteiten, ook de collectieve kwaliteiten presenteren, 
samenwerken en verbinden zichtbaar. De cultuurmakers, aangevuld met een aantal 
stakeholders, gaan aan de slag om het concept voor Eikenhuys op vele verschillende punten 
uit te werken. De afdeling HRM is intensief betrokken bij de werkgroepen Werving & selectie 
en Leren, ontwikkelen & innoveren. De werkgroep Leren, ontwikkelen & innoveren is gestart 
met het verwoorden van de droom die alle betrokkenen bij Eikenhuys hebben en heeft de 
competenties uitgewerkt die nodig zijn om de visie van Eikenhuys mede vorm te kunnen 
geven. Deze competenties vormen vervolgens de link met de werkgroep Werving & Selectie. 
Hier wordt met elkaar gezocht naar een andere manier van werken, waardoor 
werkzaamheden anders verdeeld zullen gaan worden. Dit biedt de mogelijkheid om breder 
dan alleen het diploma van de toekomstige medewerker te gaan kijken. Zeker met het oog op 
de krappe arbeidsmarkt biedt dit andere perspectieven. Het jaar 2022 zal in het teken staan 
van verdere uitwerking en aantrekken van nieuwe medewerkers om Eikenhuys in 2023 mee te 
openen. 
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Optimale personeelsvoorziening 
In het kader van een optimale personeelsvoorziening is ons doel om medewerkers aan onze 
organisatie te blijven boeien en binden. We doen dat door aandacht te hebben voor vitaliteit, 
duurzame inzetbaarheid, eigenaarschap op het rooster, scholing en ontwikkeling. Door het 
werken met zelfstandig teams wordt zeggenschap en invloed van medewerkers belegd. 
 
Recruitment. 
De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn onveranderd hoog. Niet alleen voor zorgprofessionals 
maar op alle gebieden. Deze uitdagingen pakken we samen met Managers Zelfstandige 
Teams en de Teams aan. Hiervoor is de bonusregeling voor ‘aanbrengen van een nieuwe 
collega’ tijdelijk uitgebreid. Daarnaast is er samen met de collega’s van Marketing en 
Communicatie (MarCom) gestart met een Ambassadeursprogramma om medewerkers een 
actievere rol te geven in het laden van ons werkgeversmerk.  
Ook is samen met MarCom een start gemaakt met actualiseren van ons werkgeversmerk, wat 
de basis is waarop nieuwe campagnes ontwikkeld worden.  
Het afgelopen jaar hebben we onze actieve aanwezigheid op social media platforms verhoogd 
en zijn er verbeteringen aangebracht op onze vindbaarheid als organisatie (Search Engine 
Optimalisatie (SEO). 
  
Voor de vacatures Managers Zelfstandige Teams geldt ook dat het steeds lastiger is deze te 
vervullen. Er is een start gemaakt met een talentpool waar in- en externe kandidaten de stap 
naar deze positie gedurende een tweejarig programma kunnen maken. Hiermee wordt de 
ervaringskloof tussen de uitvoerend HBO-Verpleegkundige en leidinggevende manager 
zelfstandige teams gedicht. Het programma is als traineeship ondergebracht bij het 
leiderschapsprogramma.  
  
Sollicitantenreis 
Het grote aantal vacatures op de verschillende locaties en teams maakt het voor de sollicitant 
lastig om een goede keuze te maken voor de best passende werkplek. Hierdoor is er een 
aanzienlijke kans op een mismatch. Om dit risico te minimaliseren is er een extra 
sollicitatiekanaal ingezet via “open sollicitatie – oriëntatie’. De sollicitant wordt door het team 
van Werkspot begeleid in de zoektocht naar de doelgroep en locatie die het beste aansluit bij 
zijn/haar ambitie.  
  
Startpunt 
Het team Startpunt en De Wever Startbijeenkomst is inmiddels een vaste waarde bij de 
indiensttreding van gemiddeld 40-50 nieuwe medewerkers per maand. Het proces van 
indiensttreding is in het voorjaar geborgd in Wever@Work. Daarbij is tevens een verbeterslag 
gemaakt. Startpunt fungeert inmiddels ook als helpdesk voor managers en nieuwe 
medewerkers die vragen hebben rondom hun in diensttreding.  Vanaf het 4e kwartaal plukken 
de teams de ‘vruchten’ van een goede indiensttreding doordat de nieuwe medewerkers – 
anders dan vroeger - bij de eerste dag op de afdeling over alle werkbenodigdheden en digitale 
materialen beschikken. De vervolgstappen in 2022 voor Startpunt zijn: een warme en 
informatieve onboarding-periode ontwikkelen en het opzetten van een goed werkproces voor 
de ‘uitdiensttreding’. 
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Vacatures 
In 2021 zijn er bij Werkspot 449 vacatures gemeld. Dit is aanzienlijk meer dan in 2020, maar 
wel in lijn met de jaren voorafgaand aan 2020. Door de COVID-19 uitbraak in 2020 zijn er 
minder vacatures gemeld en zijn door de coronahulpen en coronabanen veel vacatures al dan 
niet tijdelijk ingevuld. 
 

 Vacatures 

Totaal 

Vacatures 

Zorg  

Aantal 

sollicitanten 

Aantal 

kandidaten 

2021 449 285 4.205 2.509 

2020 290 173 3.831 2.861 

2019 438 -- 3.672 2.423 

2018 472 -- 3.872 2.591 

Overzicht per 31 december 2021 Roos 

 
Het aantal vacatures is (zoals ook in voorgaande jaren) een onderschatting van het werkelijke 
aantal vacatures binnen De Wever. Er zijn steeds meer verzamelvacatures die permanent 
openstaan omdat er het gehele jaar door vraag is naar zorgmedewerkers voor alle locaties op 
alle werk- en denkniveaus. De vacatures in de zorg (de zgn. cliëntgebonden functies) vormen 
in 2021 bijna 65% van het totaal aan vacatures. De vraag naar (verzorgende/ 
woonbegeleiders) mbo-niveau 3 blijft onverminderd groot en is meer dan 33% van het totaal. 
  

Vacatures in type functie 2021 2021  2020 2020 

 Aantal Percentage  Aantal Percentage 

Cliëntgebonden functies       

Niveau 1 & 2  64 14,24%  29 10% 

Niveau 3 157 34,96%  96 33,10% 

Niveau 4 44 9,85%  29 10% 

Niveau 6 20 4,45%  19 6,55% 

 285 64,44%  173 59,66% 

      

Managers Zelfstandige teams 11 2,44%  12 4,14% 

Manager Dienstverlening 3 0,66%  4 1,38% 

Medisch/ Paramedisch 21 4,67%  8 2,76% 

      

Facilitair      

Huishoudelijk medewerker 37 8,24%  25 8,62% 

Huismeester/Interne logistiek 6 1,34%  7 2,41% 

Horecamedewerker 42 9,34%  21 7,24% 

 85 18,92%  53 18,28% 

Ondersteunende diensten      

Administratief/Secretarieel 25 5,56%  19 6,55% 

ICT/I&A 6 1,34%  4 1,38% 

Project-/Programmamanager 2 0,44%  2 0.69% 

Overige stafafdelingen 11 2,44%  12 4,14% 

 44 9,78%  37 12,76% 

      

Niet ingevuld 0   3 1,03% 

Totaal 449 100%  290 100% 

Overzicht per 31 december 2021 Roos 
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Instroom 
In totaal zijn in 2021 467 nieuwe medewerkers gestart, met een totale arbeidsomvang van 
223,5 fte. In 2020 was de instroom iets hoger, maar het aantal fte dat daarmee werd ingevuld 
was beduidend lager. Het aantal medewerkers met een vast aantal uren per week is in 2021 
ook toegenomen. Gelet op de vraag vanuit de zorgteams zien we steeds meer medewerkers 
in de oproeppool met een vast aantal uren gemiddeld per week. Deze vraag neemt steeds 
meer toe gezien de lange doorlooptijd om vacatures in te vullen. 
 

Instroom 2021 2020 2019  2018 

Totaal mdw 467 499 705 477 

Totaal fte  223,5 184,6 304,7 196,6  

Gegevens per 31 december 2021 MIS 

 
Van de totale instroom van medewerkers is 71% in de cliëntgebonden functies. Totaal zijn er 
meer medewerkers in de cliëntgebonden functie uitgestroomd dan ingestroomd.  
De problematiek op de arbeidsmarkt is het duidelijkst zichtbaar in de functies op mbo-niveau 3 
(33 medewerkers instroom tegen 109 uitstroom), mbo-niveau 4 (24 instroom tegen 70 
uitstoom) en hbo-niveau 6 (16 instroom tegen 20 uitstroom). Vacatures zijn moeilijk te 
vervullen en staan lange tijd open.  
 
Er is een groeiende behoefte in de organisatie aan zorgprofessionals o.a. op niveau 6 gezien 
de ontwikkeling in de zorgvraag en de toename van de complexiteit hiervan. Voor de komende 
jaren wordt nader onderzocht of en hoe ook andere hbo-niveau 6, zoals social work, ingezet 
kunnen worden in zorg en welzijn. 
 

Cliëntgebonden functie Instroom (aantal mdw)  

 2021 2020 2019 

Niveau 1 (lbo) 119 204 210 

Niveau 2 (lbo) 62 54 92 

Niveau 3 (mbo) 33 82 94 

Niveau 4 (mbo) 24 24 52 

Niveau 6 (hbo) 16 6 11 

Leerlingen  78 62 70 

Totaal 332 432 529 
Gegevens per 31 december 2021 MIS 

 
Uitstroom 
In 2021 zijn in totaal 695 medewerkers (25,4%/ 250,0 fte) vertrokken bij De Wever. De 
uitstroom laat al jaren een stijgende lijn zien. In de regio VVT en landelijk zien we dezelfde 
ontwikkeling, maar de cijfers liggen iets lager dan De Wever, met respectievelijk 22,4% en 
23,8%.    
Opvallend is dat het aantal fte uitstroom beperkt is gestegen in vergelijking met 2020, terwijl 
het aantal medewerkers dat De Wever verliet met meer dan 100 toenam.  
Uit nader onderzoek blijkt dat 40% van de medewerkers die vertrokken zijn oproepkrachten 
betreft (inclusief vakantiekrachten) met een 0 uren-contract. 
  
Daarnaast zien we dat 46% van de medewerkers die vertrekken bij De Wever buiten de 
branche een nieuwe werkplek vinden. Slechts 1 op de 5 medewerkers die vertrekt, blijft binnen 
de sector Zorg en Welzijn. 24% blijft binnen de branche werken, maar niet binnen de sector 
Zorg en Welzijn. Tevens zien we ook het aantal medewerkers oplopen dat met pensioen gaat. 
In 2021 waren dat 60 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van bijna 65 jaar. 
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Uitstroom 2021 2020 2019  2018 

Totaal mdw 695 579 539 435 

Totaal fte  250,0 247,4 209,3 173,3 

% totaal mdw 25,4% 21% 18,9% 16,5% 
Gegevens per 31.12.2021 MIS 

 
Van de 695 medewerkers die uitstroomden in 2021 betrof het 464 zorgmedewerkers (67%) die 
in een zorgfunctie werkzaam waren. Een daling van 7% in vergelijking met 2020; toen 
stroomde 74% van de medewerkers in een zorgfunctie uit.  
 

Cliëntgebonden functies Uitstroom (aantal mdw)  

 2021 2020 2019 

Niveau 1 (lbo) 147 143 93 

Niveau 2 (lbo) 86 66 67 

Niveau 3 (mbo) 109 123 115 

Niveau 4 (mbo) 70 48 46 

Niveau 6 (hbo) 20 9 15 

Leerlingen  32 38 22 

Totaal 464 427 358 

Gegevens 31 december 2021 MIS 

 
De uitstroom in niveau 1 en 2 functies is grotendeels door coronahulpen, 
vakantiemedewerkers en oproepkrachten ontstaan. De uitstroom op mbo-niveau is ten 
opzichte van 2020 iets afgenomen, maar is en blijft zorgelijk.  
 
Onderzoek uitstroom. 
Binnen De Wever loopt sinds medio 2019 een doorlopend onderzoek naar uitstroom. Samen 
met ruim 220 andere zorgorganisaties is een grootschalig landelijk onderzoek gestart naar de 
redenen van vertrek. Aan alle vrijwillige vertrekkers wordt verzocht een digitale vragenlijst in te 
vullen. De data worden door een onderzoeksbureau vergeleken op organisatie-, regionaal en 
landelijk niveau. In 2020 was de respons voor De Wever voldoende voor een eerste resultaat 
en inzicht in de vertrekredenen van medewerkers 
  
In 2021 is een verdiepend onderzoek gestart naar de vertrekredenen van de jonge 
zorgprofessional bij De Wever (in de leeftijd van 20 tot 29 jaar), werkzaam in niveau 3,4 en 6. 
In het najaar van 2021 is deze doelgroep (160 voormalige medewerkers) bevraagd door 
middel van enquêtes en verdiepende interviews. De rapportage met conclusies en 
aanbevelingen wordt begin 2022 verwacht. 
 
Doorstroom 
Vanaf 2019 zijn er doorstroomgegevens beschikbaar. Doorstroom is daarbij gedefinieerd als 
elke verschuiving waarin een medewerker een andere functie krijgt en/of op een andere 
locatie gaat werken. In het kader van onze missie dat elke medewerker zich kan ontwikkelen 
en ontplooien en binnen De Wever zijn eigen medewerkersreis kan vormgeven, wordt 
doorstroom van medewerkers toegejuicht. 
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Doorstroom aantal medewerkers  2021 2020 2019 

Dezelfde functie Andere locatie/ stafafdeling  348 284 335 

Andere functie Zelfde locatie/ stafafdeling.  138 202 296 

Andere functie Andere locatie/ stafafdeling   83 119 139 

  569 605 770 
Gegevens per 31.12.2021 MIS 

 
In 2021 zijn in totaal 36 medewerkers minder doorgestroomd in een andere functie binnen De 
Wever dan in 2020. Ondanks deze daling is er een flinke stijging te zien in de groep 
medewerkers die in dezelfde functie werkzaam blijven, maar naar een andere afdeling of 
locatie gaan. De doorstroom in een andere functie neemt de laatste jaren af. Of deze 
ontwikkeling veroorzaakt is door COVID-19 - waardoor men de afgelopen jaren minder de 
behoefte of mogelijkheid had om scholing te volgen of daarvoor tijd vrij te maken - is ook over 
dit verslagjaar moeilijk te zeggen. Wellicht bieden de cijfers van 2022 meer inzicht in deze 
ontwikkeling. 
 
Plan & Flex 
Doel van het Flexbureau is het leveren van kwalitatief goede medewerkers en het invullen van 
zoveel mogelijk openstaande diensten. 
Alle mogelijk aanstaande medewerkers worden uitgenodigd voor een gesprek om te bekijken 
waar de mogelijkheden liggen en de diploma’s en de interne, al dan niet verplichte, skills 
worden besproken.  
  
Helaas is in 2021 een achterstand opgelopen betreffende de skills trainingen. Door COVID-19 
waren er te weinig mogelijkheden om iedereen te trainen. Ook het “Opleidingsplein” bood 
onvoldoende mogelijkheden om goed te kunnen bewaken of medewerkers zich tijdig 
aanmeldden voor skills. In 2022 wordt door de komst van het nieuwe 
leermanagementsysteem (LMS) dit probleem opgelost.  
  
Roosterbeleid en zelfroosteren.  
Ook in 2021 is met medewerkers en teams veelvuldig gesproken over alles wat te maken 
heeft met roosteren. Door middel van digitale bartafelsessies wordt, samen met de 
roosterplanners, ieder willekeurig onderwerp besproken waar vragen over zijn.  
Gespreksonderwerpen waren o.a. de nieuwe functionaliteiten van InPlanning, ervaringen 
betreffende zelfroosteren, de inzet van de ZZP- tool en ideeën uitwisselen over inzet uren bij 
de nieuwe locaties. In totaal wordt zelfroosteren toegepast bij 80% van alle zorgteams. 
Aandacht voor en ondersteuning bij zelfroosteren is en blijft van belang. Zonder aandacht zien 
we teams verslappen en minder actief deelnemen. Dit gaat voor 2022 zeker een 
aandachtspunt zijn/blijven.  
  
Onderstaand een grafische weergave van ingevulde diensten versus diensten waar geen 
invulling voor gevonden is.  
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Vanaf Q2 is er duidelijk een stijging zichtbaar van ingevulde diensten, waarbij - bijna 
gelijkwaardig - de niet ingevulde diensten meestijgen. De problemen die we op de 
arbeidsmarkt ervaren worden ook hier pijnlijk duidelijk.  
 

 
 
De invullingen betreffende niveau 1 zijn in 2021 nog steeds voorzien vanuit de eigen flexpool 
en hierin is geen externe inzet voor nodig. Echter ook krijgen we steeds vaker het signaal dat 
het lastig is om de diensten in te vullen.  
  
Naargelang het niveau hoger wordt, is ook zichtbaar dat de invulling door externen toeneemt. 
Met name bij niveau 4 (mbo+) medewerkers is dat zeker 80%. Feit hierbij is dat veel niveau 4 
invullingen ook ingevuld hadden kunnen worden met een niveau 3 (mbo) medewerker. Echter, 
omdat deze niet beschikbaar is, kiest de afdeling dan alsnog voor een niveau 4 medewerker 
die wèl beschikbaar is.  
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Het is de verwachting dat we de komende jaren steeds vaker zullen moeten terugvallen op 
externe bureaus. Het verder optimaliseren en professionaliseren van het relatiebeheer met de 
verschillende contactpersonen van deze bureaus in het jaarplan 2022 opgenomen. 
 
Regionale samenwerking door deelname RITZ 
Reeds in 2019 is dit project gestart, een samenwerking tussen St. Franciscus, Thebe, Mijzo en 
De Wever. Samen zoeken we naar een modus waarin we medewerkers over de locaties en 
organisatie heen kunnen inzetten, met als doel extra diensten voor de zorg in te vullen. In 
2021 is de pilot gestart, waarbij de eerste medewerkers zijn gaan werken bij een andere 
organisatie. Locatie Padua was bij ons de pilotlocatie. Er zijn ook medewerkers vanuit andere 
organisatie(s) bij ons komen werken. Vanuit De Wever nemen 5 medewerkers deel; over alle 
organisaties heen zijn dat er 40. 
Gedurende de pilot zijn er 10 diensten over en weer gewerkt. Vanaf januari 2022 gaan we dit 
project verder uitrollen om uiteindelijk alle afdelingen en locaties aan te laten sluiten. 
 
Boeien en binden 
Een hoge kwaliteit van leven vraagt om aantrekkelijk werkgeverschap: het creëren van 
boeiende functies, goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden en een klimaat waarin het 
werkplezier floreert. Immers, tevreden medewerkers zorgen voor tevreden cliënten. In het 
kader van een optimale personeelsvoorziening is ons doel om de instroom van nieuwe 
medewerkers te bevorderen en de ongewenste uitstroom te beperken.  
 
De werkgroep Binden en Boeien heeft in 2021 samen met de afdeling HRM alle onderwerpen 
die van belang zijn in de “Medewerkersreis” in kaart gebracht. In 2022 wordt deze reis verder 
uitgewerkt en geconcretiseerd, zodat medewerkers in een oogopslag alle mogelijkheden 
kunnen overzien. Overigens is de werkgroep een klankbordgroep HRM geworden, waarin 
iedereen die dat graag wil kan deelnemen om samen met HRM te sparren over 
arbeidsvoorwaarden en wat men hierin belangrijk vindt. 
 
Reis in zelfstandigheid 
We willen nadrukkelijk het eigenaarschap over de zorg bij de professionals terugleggen, 
omdat dit ten goede komt aan het levensgeluk van onze cliënt. Cliënten worden meer op maat 
ondersteund, doordat de medewerker ruimte en zeggenschap heeft om de eigen expertise in 
te zetten. Voor alle andere regeltaken moeten de zorgprofessionals ontzorgd worden.  
In 2021 is de evaluatie over de besturingsfilosofie voorbereid en eind 2021 uitgevoerd. De 
nadere uitwerking van dit onderzoek, zoals de analyse, conclusie en adviezen wordt begin 
2022 gepresenteerd. Op basis hiervan wordt een verbeterplan opgesteld dat in 2022 en 
volgende jaren wordt uitgevoerd.  
 
Zelfstandige teams 
De werkgroep is in 2021 iedere zes weken bij elkaar geweest. Vraagstukken en 
terugkoppeling vanuit de praktijk waren leidend voor de agenda van deze werkgroep. Er is een 
toolbox ontwikkeld met daarin instrumenten voor teams om praktisch aan de slag te kunnen 
en hun Reis in Zelfstandigheid verder vorm en inhoud te geven. In 2022 is er vanuit de 
werkgroep aandacht voor de borging van deze toolbox. Er is een dialoog geweest met de 
cliëntenraad over de zelfstandige teams, die goed ontvangen is.  
  
Op initiatief van de teams worden de teamcoaches betrokken bij het ondersteunen en 
empoweren in hun reis naar zelfstandigheid. Deze ondersteuning kan onderdeel zijn van een 
team ontwikkel- c.q. reisplan, maar kan ook voortkomen uit andere vraagstellingen, zoals 
bijvoorbeeld samenwerking, communicatie, teamcultuur.  
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Medewerkerstevredenheid.  
Eind 2019 is de medewerkersmonitor gehouden. Een digitale vragenlijst met een kleine 50 
vragen over sfeer, werkdruk, communicatie, vitaliteit en zorg voor de cliënten. Zowel in 2020 
als in 2021 hebben we niet alle verbeterpunten kunnen aanpakken. Corona was hieraan deels 
debet en noopte tot een andere focus. Maar het was ook juist door corona dat er veel 
aandacht is gegaan naar de vitaliteit en inzetbaarheid van onze (zorg-) medewerkers.  
In het vorige jaarverslag is de belofte gedaan om ons in 2021 te beraden hoe verder met de 
medewerkersmonitor. In 2021 is nader onderzoek gedaan naar het belang en de wijze van 
ophalen van informatie uit de organisatie. De behoefte groeit om continue, gestructureerd en 
in samenhang feedback/ informatie op te halen over zeer veel verschillende onderwerpen, bij 
zowel medewerkers als zorgvragers. Dit om te weten wat er echt speelt en daarnaar te 
kunnen handelen. Eind 2021 is in samenwerking met de afdeling Wetenschap, Innovatie en 
Onderzoek een projectaanvraag hiertoe gedaan. In het komend jaar pakken we dit verder op 
met meerdere collega’s vanuit verschillende vakdisciplines.  
 
Thuis in je Functiehuis 
Medewerkers moeten de ruimte voelen om te kunnen groeien en zich te ontwikkelen. Hierbij 
past een generiek omschreven functie, waarbinnen de medewerker zelf kan differentiëren en 
specialiseren op basis van zijn talenten en beschikbare functies. Dit is reden geweest om in 
2019 te starten met het meerjarenproject Thuis in je Functiehuis. De OR is vanaf het eerste 
begin betrokken geweest bij dit meerjarenproject en participeert hierin op verschillende 
manieren en momenten. Nadat in 2020 alle functies uit het Zorghuis zijn vastgesteld, zijn in 
2021 de functies uit het Behandelarenhuis beschreven in samenwerking met de functie-
eigenaren.  
In 2022 komen de functies van de ondersteunende diensten (OD) aan bod. Ter voorbereiding 
hiervan is met de managers OD de discussie gevoerd over het beschrijven van specialistische 
of generieke functieprofielen. Eind 2021 is de functiematrix vastgesteld en gaan de functies 
vanuit een generieke zienswijze beschreven worden. 
 
Wever@Work 
In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van een nieuw, toekomst-
bestendig personeel- en salarisinformatiesysteem. Op basis van de uitgangspunten om regie 
zo veel als mogelijk bij de medewerker zelf neer te leggen en te werken op basis van high 
trust zijn de werkprocessen in 2021 verder ingericht. De keten indiensttreding is 
geoptimaliseerd, om de tevredenheid van (nieuwe) medewerkers te bevorderen doordat zij 
meteen efficiënt van start kunnen gaan op de 1e werkdag. Voor de manager is nagenoeg alle 
administratieve ballast weggenomen. Ook is het volledige proces rondom verzuim in 
Wever@Work aangepakt, zodat ook dit werkproces voor alle betrokkenen goed verloopt. Eind 
2021 is voorgesteld om in 2022 te starten met een gebruikersoverleg en om de werkgroep om 
te zetten in een permanent verbeterteam met aandacht voor het continue verbeteren van alle 
processen en workflows in Wever@Work. 
 
Leren en ontwikkelen 
Leren en Ontwikkelen is een middel om een toekomstbestendige organisatie te zijn en te 
blijven. Zo spelen we proactief in op de landelijke personele uitdaging en demografische 
ontwikkeling in de zorg. Logischerwijs komen de kernwaarden van Leren & Ontwikkelen voort 
uit de oneliners van De Wever.  
  
Leiderschapskompas 
In 2021 zijn er meerdere sessies in het leiderschapskompas aangeboden voor 
leidinggevenden. Het Rijnlands denken is hier een van. Uit de evaluatie bleek dat 19 van de 
22 deelnemers aangeeft dat de kennis over het Rijnlands denken is vergroot en dat ze 
daarnaast de vertaalslag maken naar de praktijk (voorjaar 2021).  
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Ook nagenoeg alle adviseurs van de ondersteunende diensten hebben meerdere workshops 
gevolgd over het Rijnlands doen en denken.  
In de loop van 2021 zijn er meerdere managers Zelfstandige Teams (ZT) en Managers 
Dienstverlening (DV) gestart. Speciaal voor deze groep is het programma de “Invoegstrook” 
ontwikkeld, zodat zij tijdens de introductieperiode meegenomen worden door middel van 
workshops over onze besturingsfilosofie, de visie op zelfstandige teams en Rijnlands denken 
en doen. Ook is er een traineeship voor (beginnende) Managers zelfstandige teams in 
ontwikkeling. 
  
Eind 2021 is geïnventariseerd bij leidinggevenden welke behoeften er zijn over het 
programma. In 2022 wordt het leiderschapsprogramma doorontwikkeld en gaan er onder meer 
masterclasses aangeboden worden aan managers over het Rijnlands denken, zoals het 
sterker maken van teams en het toewerken naar overdracht van eigenaarschap van en in de 
teams. Ook onderwerpen als duurzame inzetbaarheid en vitaliteit maken hiervan blijvend deel 
uit.  
  
WeverAcademie 
In de zomer van 2021 is de Visie en strategie op Leren en Ontwikkelen vastgesteld.  
De eigen regie van de medewerker en ’leren doe je overal’ zijn belangrijke uitgangspunten in 
deze visie. De visie zal ons helpen keuzes te maken en het ‘hoe’ te bepalen. En hoewel de 
visie een vaste basis vormt, zullen nieuwe ontwikkelingen ons steeds reflectievragen stellen 
over de houdbaarheid van de visie.  
In de visie is ook het vooruitzicht op een WeverAcademie meegenomen. Onder deze paraplu 
worden de activiteiten zoals het opstellen van een strategisch opleidingsplan gerealiseerd.  
In 2022 vindt de verdere ontwikkeling en implementatie van De WeverAcademie plaats.  
 
WeverCollege 
De herpositionering van leerlingen vindt plaats in het zogeheten WeverCollege, dat onderdeel 
is van De WeverAcademie. 
In 2020 en 2021 zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2022 de leerlingen onder 
verantwoordelijkheid (werkgeversrol) van de afdeling HR, team L&O bij de 
opleidingscoördinatoren te plaatsen. Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om (nieuwe) 
processen inzichtelijk te maken. Via een klankbordgroep zijn managers, aandachtsvelders, 
werkbegeleiders en studenten meegenomen en betrokken bij de inrichting van WeverCollege. 
Het aanpassen van de systemen op basis van de nieuwe werkwijze is eind 2021 in een 
afrondende fase.  
  
Leermanagementsysteem(LMS) 
Vanaf het voorjaar 2021 zijn we bezig met de organisatie en inrichting van het nieuwe LMS. 
De naam, door een van de medewerkers bedacht, is Ontwikkeling@work. Het systeem laat op 
verschillende gebieden een verbeterslag zien. Ten eerste in het gebruikersgemak en -
vriendelijkheid, zoals het single-sign-on-inloggen, het individuele overzicht voor V&V-collega’s 
over hun voorbehouden en risicovolle handelingen. Ten tweede biedt dit systeem de 
mogelijkheid om professionals een breed leeraanbod te doen. Dus de verplichte e-learnings 
en skills toets worden verrijkt met video’s, instructies, protocollen. Hiermee willen we inspelen 
op de verschillende leervoorkeuren en de beschikbaarheid van de juiste informatie tijdens het 
werk. Protocollen kunnen tijdens het werk er snel bij gepakt worden. Leren en werken raakt 
hierdoor meer geïntegreerd. Tot slot draagt het nieuwe systeem bij aan meer overzicht en 
gemak voor leidinggevenden. Op 1 februari 2022 gaat Ontwikkeling@Work live. De maanden 
daaropvolgend staan in het teken van adoptie. 
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Lerend Netwerk 
Vanuit HRM heeft het team Leren & Ontwikkelen samengewerkt met Thebe en Mijzo aan een 
ontwikkelprogramma voor Verpleegkundigen niveau 4. Voor de communicatie van het traject 
zijn er gesprekken met verpleegkundigen en managers geweest. In 2022 zal dit traject verder 
zijn beslag krijgen. Belangrijkste winst die in 2021 geboekt is, is dat door de intensieve 
samenwerking de adviseurs van Thebe, Mijzo en De Wever elkaar hebben leren kennen. 
Hierdoor weet men elkaars werkwijzen, opleidingsaanbod en waarin de overlap en verschillen 
zitten. Samenwerking op het niveau van Leren & Ontwikkelen zal hierdoor versterkt kunnen 
worden in 2022. 
  
Leerplaatsprofielen 
In 2021 is gestart met de ontwikkeling van leerplaatsprofielen. Deze profielen bieden ons de 
kans om op kwalitatieve wijze leerroutes te vormen voor studenten binnen De Wever. 
In het voorjaar van 2021 is de eerder opgehaalde informatie nader geanalyseerd en 
vervolgens is in het najaar een terugkoppeling en evaluatie gedaan van de analyse met 
locaties en afdelingen (managers ZT en zorgmedewerkers). In 2022 worden de leerplaats-
profielen verder ontwikkeld en worden leerlingen op basis van leerdoelen/ontwikkelpunten 
gekoppeld aan afdelingen.   
  
Aantal leerlingen en stagiaires 
We investeren zoveel als mogelijk in nieuwe aanwas door leerlingen en stagiaires binnen De 
Wever een leerzame stage of leerwerkplek te bieden. Dit doen we in een van onze 
Multidisciplinaire Zorg Innovatie Centra (m-ZIC), ons Zorg Innovatie Netwerk (ZIN) en het 
aanbieden van SwitchZ opleidingsleerplekken. 
 

Aantallen 2021 2020 2019 2018 

Leerlingen 487 444 510 478 

Stagiaires 291 255 191 123 

Totaal 778 699 701 601 
Gegevens per 31 december 2021 MIS 

 
Wij leiden jaarlijks steeds meer leerlingen op. Het totaalaantal leerlingen is ten opzichte van 
2019 met 33,5 % toegenomen. We conformeren ons aan de regionale afspraak van 15% uit 
het Regionale Actieplan Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT 2018). Uiteindelijke doel van dit 
opleiden is enerzijds meer personeel voor de zorg te krijgen en anderzijds continue zelf als 
organisatie in ontwikkeling te blijven. De regionaal gehanteerde opleidingsquote van 15% is 
ook deze beleidsperiode behaald; dat wil zeggen op elke 100 fte zorginhoudelijke 
medewerkers van De Wever zijn er 15 fte opleidingsplaatsen (BOL, BBL, duaal). 
 
 

 
 
We leiden over de gehele linie, dus op alle niveaus leerlingen BBL op. De grootste groei vindt 
plaats in het aantal leerling Verzorgende en mbo-verpleegkundigen (niveau 4). Het gros blijft 
het aantal leerling Verzorgenden (niveau 3) dat we opleiden. 
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Uitval 
De uitval van BBL-leerlingen is in 2021 (17%) ten opzichte van 2020 (11,8%) toegenomen. 
Momenteel vindt nader onderzoek plaats wat de hogere uitval heeft veroorzaakt, zodat in 2022 
maatregelen en eventueel beleid hiervoor getroffen kunnen worden.   
Uitval onder Bol-leerlingen is eveneens toegenomen in 2021 (11%) ten opzichte van 2020 
(8,5%).  
  
Regionale Aanpak Zij-instroom 
Vanwege de verder dreigende personeelstekorten is De Wever een aantal samenwerkingen 
aangegaan en zijn (regionale) initiatieven opgestart gericht op het aantrekken van (nieuw) 
personeel. Vanuit de doelstelling om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen is in 
2020 en ook in 2021 volop ingestoken op zij-instroom.  
  



 

 
32 

 

 
SwitchZ 
Sinds april 2018 is De Wever actieve partner in een regionale samenwerking om zij-instroom 
te realiseren via SwitchZ. Via een verkorte leerroute van 1,5 tot 3 jaar kunnen zij-instromers 
een erkend diploma Verzorgende IG/MZ (mbo3) of Verpleegkundige (mbo4) behalen. In 2021 
hadden we hiervoor in het totaal 26 opleidingsplaatsen.  
  
ICT-adaptie en digitaal vaardige medewerker.  
Digitale technologie is niet meer weg te denken in de zorg en ontwikkelt zich razendsnel. Het 
in 2019 gestarte project ‘Digitaal vaardige medewerker’, om de digitale vaardigheden van alle 
medewerkers op een hoger plan te brengen, heeft in 2020 en 2021 vervolg gekregen. 
Inmiddels zijn de digicoaches aanwezig op alle locaties en ondersteunende diensten en 
vervullen zij een actieve rol voor ondersteuning van medewerkers en adoptie van digitale 
programma’s en systemen. Ook maken ze gebruik van de zelfscan “digi-vaardig in de zorg”, 
waardoor medewerkers inzicht krijgen in hun digitale vaardigheden. De rol van digicoaches 
maakt ook deel uit van de functie van teamassistent die in het najaar van 2020 is gelanceerd.  
De teamassistent is de ondersteuner van het zorgteam in die zaken waarvan het team vindt 
dat ze daarmee ontzorgd worden.  
  
Het monitoren van digitale vaardigheden gaat in 2022 meer gestructureerd aandacht krijgen. 
Een programma, gebaseerd op gewenste concrete resultaten, moet hiervoor ontwikkeld 
worden. Dit programma krijgt samenhang met het programma om de lees- en 
schrijfvaardigheden te verbeteren van medewerkers die dat onvoldoende beheersen om hun 
werk goed te doen.  

Duurzame inzetbaarheid    
Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, werkgeluk en een goed en gezond leer- en werkklimaat 
hebben in 2021 veel aandacht gekregen in een steeds meer programmatische aanpak en in 
samenwerking met andere HR-vakgroepen.  
Er is een start gemaakt met het vormen van een nieuwe visie en beleid gericht op duurzaam 
inzetbare, gemotiveerde, deskundige en vitale medewerkers. Het ontwikkelen van deze visie 
doen we via een projectgroep en een klankbordgroep, waarin alle functiegroepen van De 
Wever zijn vertegenwoordigd. Daarmee ontstaat een gedragen resultaat, passend bij de 
behoefte van de medewerkers en de wijze waarop zij het beste de eigen regie op hun 
inzetbaarheid willen en kunnen voeren. 
Verwachting is dat begin 2022 de visie en het beleid worden vastgesteld, waarna de 
implementatie volgt. 
  
2021 Nationale HR Zorg Award 
Het project ‘Vitaliteit: lekker in je vel vanaf je stage’ is in oktober 2021 bekroond met de 
Nationale HR Zorg Award. Tijdens een workshop krijgen studenten handreikingen over 
omgaan met stress en het bewaken van de balans in stage, studie en privé. Daarnaast is er 
veel begeleiding én een toolbox met hulpmiddelen voor de leerwerkpraktijk. Zo worden 
studenten gestimuleerd vooraf bewust stil te staan bij factoren die van invloed zijn op hun 
balans en hoe zij daar zelf regie op kunnen voeren. Het resultaat? Een boel energie, minder 
verzuim, én meer stagiaires die in dienst zijn gebleven.  
  
Vitaliteitscoach 
2021 was het laatste jaar van de regionale samenwerking via de transitiemiddelen. In 
september is besloten de vitaliteitscoach in eigen dienst te nemen. Gedurende het jaar heeft 
de regionale samenwerking op het gebied van vitaliteit geresulteerd in een drietal 



 

 
33 

 

programma’s die regionaal ingezet worden. Deze programma’s omvatten de thema’s ‘fit en 
vitaal door voeding en beweging’, ‘mentale weerbaarheid’ en ‘generatietafels’.   
  
Vitaliteit is in 2021 vanuit een totaalprogramma aangepakt. Daarbij is een start gemaakt met 
het implementeren van vitaliteit binnen de dagelijkse werkstructuur van de organisatie c.q. de 
medewerkers. Op individueel en teamniveau is en wordt aandacht besteed aan 
vitaliteitsthema’s als balans werk-privé, gezonde leefstijl en het vergroten van werkplezier. De 
individuele begeleiding van medewerkers wordt gedaan door het koppelen van de juiste 
aanbieder voor de best passende hulp. De vitaliteitscoach maakt ook onderdeel uit van die 
providerboog.  
  
Op organisatieniveau wordt door middel van activiteiten en interventies getracht medewerkers 
bewust te maken, te inspireren en te informeren en waar nodig een eerste stap te (laten) 
zetten om aan de slag te gaan met de eigen vitaliteit. Het ontwikkelde programma “Vitaliteit: 
lekker in je vel vanaf je stage” is een goed voorbeeld van integratie van vitaliteit op de 
werkvloer.  
 
Arbodienst  
Na de aanbesteding in 2020 is vanaf 2021 gestart met een samenwerking van experts in een 
driehoek van dienstverlening. De bedrijfsarts (BA), de praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB-
er) en de bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW'er) vormen met elkaar deze driehoek.  
De POB-er is aanspreekpunt voor alle eerste spreekuurbezoeken en adviseert zoveel als 
mogelijk de-medicaliserend.  
  
Medewerkers kunnen bij de BMW'er terecht via een verwijzing van de BA/POB-er, via de 
leidinggevende of de adviseur HR en uiteraard kunnen zij ook zelf (anoniem) een 
adviesgesprek aanvragen. Via intranet en Wever@Work is informatie beschikbaar en kan een 
aanmelding gedaan worden. Er is gestart met 1 dagdeel per week. Al snel bleek er meer 
vraag te zijn dan beschikbare uren. De ervaringen zijn dermate positief beoordeeld dat er 
gemiddeld 1 dagdeel per week extra is ingezet. We evalueren in 2022 opnieuw de 
beschikbare uren versus de gevraagde inzet. 
 
Regie op verzuim  
De Wever hanteert het gedragsmodel “Eigen regie op Verzuim”, waarbij medewerkers 
eigenaar zijn van hun inzetbaarheid en daarin met verantwoordelijkheid eigen regie voeren. 
Dit past ook bij de oneliner van De Wever “eigen regie maakt gelukkig”.  
In 2021 is door diverse trainingen het gedragsmodel geborgd in de organisatie. Managers 
hebben tools aangereikt gekregen om medewerkers te faciliteren in het voeren van eigen 
regie.  
  
In voorgaande jaren is veelal ingezet op het verlagen van het verzuim (curatief), door middel 
van aandacht voor de lopende casuïstiek en daarnaast interventies om verzuim te voorkomen 
(preventie). In 2021 zijn de interventies verder uitgebreid naar amplitie, om verzuim te 
voorkomen. Zo zijn er, naast de workshops voor levensfasegerichte aandacht voor vrouwen in 
de overgang en jonge ouders, ook meerdere keren challenges gevoerd op verschillende 
thema’s van vitaliteit, zoals een suikervrije week en vitaal de winter door.  
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Verzuim 

 
Het voortschrijdend ziekteverzuim over de periode januari tot en met december 2021 bedraagt 
7,26%. Op het gebied van verzuim zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar. Zo is het 
ziekteverzuim aanzienlijk lager dan het branchegemiddelde van 8,46 %. Daarnaast is dit ook 
een daling ten opzichte van voorgaande jaren in dezelfde periode (2020; 7,9%, 2019; 7,6%.) 
De inspanningen voortkomend uit het Brandplan Verzuim van 2020 en Blusplan Verzuim 2021 
hebben resultaat. 
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In beide overzichten is in eind Q1 en in Q4 een toename van meldingen en een stijging in de 
ziekteduur te zien, die te maken hebben met de toename van besmettingen met COVID19.  
Hierbij hebben we dezelfde trend als de branche, maar blijven we voor wat betreft het 
langdurig verzuim van 92 dagen of meer met 3% onder het branche gemiddelde van 4%. 
 
 
 

 
 
 

De meldingsfrequentie in onze organisatie is in Q4 1,49. De trend hierbij is gelijk aan de 
branche. Echter in de voortschrijdende meldingsfrequentie scoren we boven de branche en 
boven de 1 wat geldt als de norm. De drempel om ziek te melden is dus laag. Door workshops 
voor de teams met betrekking tot eigen regie in verzuim willen we hier invloed op uitoefenen. 
Ook het in 2022 nader uit te voeren inzetbaarheidsbeleid zal naar verwachting 
drempelverhogend werken en dus een positief effect hebben op de daling van de verzuim 
frequentie. 
 

Arbeidsomstandigheden 
In december 2021 is er een vaccinatiestraat ingericht om medewerkers te vaccineren met een 
COVID-19-booster. In 6 dagen tijd zijn maar liefst 1900 medewerkers en vrijwilligers 
gevaccineerd door Wever-medewerkers. 
  
In 2021 is de RIE (risico-inventarisatie en evaluatie) getoetst en/of uitgevoerd op meerdere 
locaties. De verbeterpunten die hieruit voortvloeien worden in samenwerking met het team 
duurzame inzetbaarheid door de locatie opgepakt.  
  
Bijeenkomsten van de ergocoaches in het kader van preventie fysieke belasting zijn in 
verband met COVID-19 ten opzichte van de voorgaande jaren minimaal geweest. Begeleiding 
gebeurde meer op afstand.  
  
Met de afdeling Kwaliteit is op de locatie Padua een pilot gestart in verband met de MIM 
(medewerkers incidentenmeldingen): hoe kunnen deze meer gaan leven op een afdeling en 
hoe kan er geleerd worden uit de meldingen. Hieruit zijn actiepunten gekomen die worden 
opgepakt. 
 

Vrijwilligersbeleid 
Het jaar 2021 heeft door het voortzetten van de coronapandemie en –maatregelen gevolgen 
gehad voor de bereidheid en inzet van de bijna 1300 vrijwilligers die zich verbonden weten 
aan De Wever binnen alle organisatieonderdelen: inzet van de vrijwilliger was niet overal 
mogelijk of niet toegestaan (70+, behorende bij risicogroep, beperking van aantal mensen op 
de werkvloer en of geen doorgang van activiteiten en diensten), dan wel de vrijwilliger verkoos 
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zelf vanuit veiligheidsoverwegingen niet te komen. Gelukkig zagen we ook veel vrijwilligers 
weer terugkomen. 
 
In 2021 lag de focus daarnaast op: 
- Uitrollen van het project ‘Vrijwilligers Digitaal’. Vrijwilligers hebben digitale toegang 

gekregen (gedifferentieerd) en worden meegenomen in het project digivaardige 
medewerker; 

- Thuis (toeleiding tot intranet, zakelijk e-mailadres in het kader van veilig en volledig 
communiceren); 

- Inrichting en realisatie VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aanvraag bij nieuwe 
vrijwilligers;  

- Herstel van vrijwilligersbestand en -inzet door coronapandemie-maatregelen; 
- Aandacht voor Nationaal jaar van de vrijwilliger 2021: https://www.nlvoorelkaar.nl/jaar-van-

de-vrijwilliger; 
- Implementatie van het beleid 2021-2024 met accenten op de vrijwilliger als onderdeel van 

het zelfstandige team en het boeien en binden van de vrijwilliger met het accent op 
heldere en eenduidige communicatie.   

 
Vrijwilligersraad 
Vrijwilligers leveren een essentiële bijdrage aan de doelstellingen van De Wever. De Wever 
kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Omdat wij groot belang hechten aan de inbreng van 
onze vrijwilligers is in 2020 een Vrijwilligersraad opgericht, om de emancipatie en 
medezeggenschap van de vrijwilliger te regelen. In de Vrijwilligersraad kunnen vrijwilligers 
actief meedenken en meepraten over allerhande zaken die de organisatie en het 
vrijwilligerswerk aangaan. De leden van de Raad vertegenwoordigen alle clusters binnen De 
Wever. De bevoegdheden van de Vrijwilligersraad zijn vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst.  
Medio 2021 is de Vrijwilligersraad geïnstalleerd. Het is, mede door het coronavirus, nog even 
zoeken naar de werkwijze en samenstelling van deze raad. Maar onder aanvoering van een 
bevlogen voorzitter en ambtelijk secretaris zijn in 2021 mooie stappen gezet. 
 
 

Vooruitblik 2022 
De arbeidsmarkt blijft de komende jaren onze allergrootste uitdaging. Hier zullen wij maximale 
aandacht aan blijven besteden, waarbij we ons ook realiseren dat we uiteindelijk de zorgkloof 
die ontstaat niet volledig kunnen dichten en het dus ook vraagt om “anders denken”.  
 
Om aan de toenemende vraag aan zorgmedewerkers te voldoen, zetten wij ons maximaal in 
om scholieren, leerlingen, starters en zij-instromers op de arbeidsmarkt te laten kiezen voor de 
ouderenzorg. Medewerkers zullen in de toekomst langer en ook anders inzetbaar moeten 
blijven. Er wordt daarom binnen het personeelsbeleid ook structureel meer aandacht besteed 
aan duurzame inzetbaarheid. In 2021 is actief uitvoering gegeven aan de vele plannen 
rondom duurzame inzetbaarheid, leren en ontwikkelen en de ondersteuning van teams in hun 
reis naar zelfstandigheid. Vanuit het perspectief “anders werken, langer werken en meer 
werken” is in 2021 door de voorbereidingswerkgroep Arbeidsmarktuitdaging 2026 de basis 
gelegd om de komende jaren hieraan verder uitvoering te geven. Deze uitdaging wordt door 
de regisseur Arbeidsmarktuitdaging in 2022 opgepakt om vooral zo praktisch mogelijk hiermee 
aan de slag te gaan.  
Daarnaast zijn wij regionaal actief in het opzetten en ontwikkelen van diverse initiatieven die 
moeten bijdragen aan het doel om medewerkers langer aan ons te boeien en binden. 
Tot slot dwingen wij onszelf actief te zijn op het terrein van de sociale innovatie. Het aanboren 
van nieuwe paradigma’s en het voeden en vormgeven van nieuwe paradigma’s zien wij als 
onze verantwoordelijkheid. 
 

https://www.nlvoorelkaar.nl/jaar-van-de-vrijwilliger
https://www.nlvoorelkaar.nl/jaar-van-de-vrijwilliger
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In het kader van een optimale personeelsvoorziening is het ons doel om de instroom van 
nieuwe medewerkers te bevorderen en de ongewenste uitstroom te beperken. Aandacht voor 
het binden en boeien van onze medewerkers blijft een speerpunt de komende jaren: het 
creëren van boeiende functies, goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden en een 
klimaat waarin het werkplezier floreert zijn belangrijke thema’s. Immers, tevreden 
medewerkers zorgen voor tevreden cliënten. 
 
COVID-19 heeft ook in 2021 een grote betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers aan onze 
bewoners laten zien. Veel aandacht is dan ook uitgegaan naar het ondersteunen van het 
welzijn van onze medewerkers en het inzetten van coronahulpen en het invullen van 
coronabanen. In het jaarverslag van 2020 spraken we de hoop uit dat 2021 een jaar zou zijn in 
een wat rustiger vaarwater. Deze wens zetten we door voor 2022. 
 
 

3.3  Sterke partner in de keten 
 

Beleidsdoelen 
 
Wij willen een sterke en stabiele partner in de zorg en behandeling van ouderen zijn. Vanuit 
onze eigen kennis en expertise werken wij samen met andere lokale en regionale partners om 
vanuit het cliëntperspectief te komen tot integrale dienstverlening voor persoonlijke zorg en 
behandeling aan de cliënt, zowel op individueel niveau als op het niveau van de wijk. Binnen 
het Zorgnetwerk Midden-Brabant is een regiovisie opgesteld met vier programmalijnen die wij 
inhoudelijk van harte onderschrijven en waarvoor wij ons in de implementatie graag inzetten. 
Wij trekken onder deze vlag samen op met onze partners in de keten door het vormen van 
een gezamenlijke zorgketen met sterke schakels, waar door samenwerking, afstemming en 
coördinatie de juiste zorg op de juiste plek voor de cliënt kan worden geboden.  
 
Voorbeelden van samenwerking worden in de navolgende paragrafen gegeven. Doordat wij 
zowel eerstelijnsbehandelingen, thuiszorg, als vormen van kortdurend verblijf en langdurige 
zorg bieden, hebben wij veel kennis van de verschillende mogelijkheden. Hierbij kiezen we 
nadrukkelijk voor samenwerking met collega's uit de zorg- en welzijnswereld, met corporaties, 
met onderwijsinstellingen en met gemeenten en verzekeraars. Dit zal in wisselende coalities 
en op een wisselende schaal moeten gaan plaatsvinden.  
 
Ook kiezen wij voor het verder doorontwikkelen van onze specialistische kennis. Dat doen we 
door het participeren in netwerken, zorgprogramma’s en onderzoeken, en door opleiden. We 
brengen deze kennis in de keten en dragen bij aan het langer thuis blijven wonen van 
ouderen. Hiertoe werken wij samen met UKON, Tranzo en landelijke kenniscentra (Jonge 
mensen met Dementie, Korsakov en D-zep).  
 
 

Resultaten 2021 
 
Preventie 
Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis en willen de regie houden op hun leven. 
Om dit te kunnen doen is het onder andere belangrijk dat zij in beweging blijven en sociale 
contacten hebben. Het gaat daarbij niet alleen over ouderen en ziekte, maar vooral ook over 
gezond leven, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. Vanuit onze kennis en 
ervaring willen wij meer ondernemen op het gebied van preventie. Onze eerstelijns paramedici 
bieden al verschillende preventieve activiteiten aan in de wijken. Onze specialisten 
ouderengeneeskunde en psychologen bieden consulten in de eerste lijn op verwijzing van de 
huisarts; preventie is hierbij een belangrijk onderdeel. 
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Eerstelijnsbehandeling 

Onze paramedici, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde bieden naast de 
behandeling in onze locaties ook ambulante behandeling voor kwetsbare ouderen. Veelal is dit 
behandeling op verwijzing vanuit huisartsen. Daarnaast delen we ook onze kennis met 
huisartsen door consulten, intercollegiaal overleg en deelname aan MDO's in de 
huisartsenpraktijk. We hebben de ambitie om deze dienstverlening in 2022 verder uit te 
bouwen. 
 
Groei van producten VPT/MPT 
Ambitie van De Wever is cliënten met een VPT/MPT te ondersteunen in hun wens in de 
vertrouwde omgeving te blijven wonen, ook al blijkt er een intensieve behoefte aan zorg en 
begeleiding. Er is een flinke groei in MPT. Omdat dit vaak is in het kader van 
overbruggingszorg, is het niet mogelijk om aantallen uit het systeem te halen. Er is beperkte 
groei in VPT geweest (Weverbreed ongeveer 40 cliënten gemiddeld). Vanwege de 
moeilijkheid tot uitbreiding in medewerkers is er geen PR op het VPT-product ingezet.  
 
VPT is inmiddels geborgd als een productgroep in de uitwerking van het Kwaliteitskader. 
In 2021 zijn het MPT- en VPT-product geactualiseerd en zijn cliëntprofielen beschreven ter 
ondersteuning bij de keuze voor een passend zorgproduct. 
In 2022 wordt bekeken of de mix in functionarissen die de zorg en begeleiding op VPT geven, 
aangepast kan worden. Dat heeft mogelijk een gunstig effect in de mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. Aansluitend zal het VPT- en MPT-product nader onder de aandacht gebracht 
worden van ouderen in Tilburg en bij verwijzers.  
 
Kortdurende Zorg 
Om te voldoen aan de groeiende vraag en om bij te dragen aan het bevorderen van de 
doorstroom in de regio en het ondersteunen van de eerste lijn willen we de capaciteit voor 
bedden Eerstelijnsverblijf (ELV) mee laten bewegen met de behoefte van de regio. Na een 
afvlakking tijdens de COVID-pandemie is de groei weer op het peil van daarvoor. Gezien het 
gewijzigde beleid vanuit de zorgverzekeraar verwachten we dat de groei niet verder gaat 
toenemen. Met name de vraag naar ELV-laag was tijdens de pandemie vrijwel nihil. 
Huisartsen verwachten na de COVID-periode weer meer vraag naar ELV-zorg (zowel ELV- 
laag als -hoog).  
Er is in 2021 meer geriatrische revalidatiezorg (GRZ) verleend dan verwacht. Deels heeft dit 
maken met de zgn. (planbare) inhaalzorg in de ziekenhuizen na de piek in de COVID-
pandemie. We houden er rekening mee dat deze inhaalzorg ook in 2022 zal leiden tot meer 
GRZ, maar dat in 2023 een stabilisatie zal plaatsvinden. Met het in 2020 gestarte project 
‘Kortdurende zorg klaar voor de toekomst’ is ingezet op meer uniformiteit in en controle over 
ons eigen zorg- en behandelproces, zodat onze medewerkers optimale zorg kunnen bieden 
aan onze cliënten. Dit project is in 2021 geïmplementeerd. Aandacht blijft nodig voor houding 
en gedrag van medewerkers in het borgen van de nieuwe werkwijze. Om goed mee te kunnen 
bewegen en bijsturen vindt nu maandelijks een prestatieoverleg plaats. Zowel de kwaliteit van 
de zorg als de bedrijfsvoering worden daarin scherp in de gaten gehouden.  
COVID-19 heeft de samenwerking tussen de ketenpartners in de regio sterk verbeterd, naar 
het zich laat aanzien blijvend. Op inhoud en proces is veel ontwikkeld dat de overdracht van 
de zorg tussen de betrokken (zorg)organisaties verbetert. Er zijn ketenafspraken ontwikkeld 
bijv. over de aanvaardbare termijn van doorstroom van een cliënt naar een volgende 
zorgsetting. Afgesproken is om in 2023 een regio dashboard te gaan ontwikkelend om de 
logistieke prestaties van de deelnemende zorgpartners te meten, zodat daarop regie gevoerd 
kan gaan worden. 
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Samenwerking in de keten 
Wij willen gestaag kunnen bouwen aan de verdere bestendiging en eventuele groei van de 
thuiszorg binnen Tilburg. Al langere tijd kent De Wever Thuis veel vacatures, waardoor groei 
een uitdaging is.  
 
Thebe 
Op diverse terreinen zijn we sinds 2019 de samenwerking aangegaan met Thebe. 
Allereerst wordt op het gebied van de complexe thuiszorgvragen samengewerkt tussen het 
Mobiel Zorgteam van De Wever en het Specialistisch Verpleegtechnisch team van Thebe. De 
triage van zorgvragen wordt vanuit een gezamenlijk punt gedaan en vervolgens wordt 
bekeken door welk team de vraag wordt opgepakt. 
Bij de niet planbare zorg zijn we in 2020 gestart met de inrichting van een zorgcirkel. Een 
zorgcirkel is een lokaal samenwerkingsverband om gezamenlijk invulling te geven aan het 
bieden van een kwalitatief goed pakket aan zorg- en welzijnsdiensten en om daarbij efficiënt 
om te gaan met beschikbare middelen. Nadat in 2021 twee zorgcirkels van start zijn gegaan 
(opvolging ongeplande zorg resp. inzet van de wijkverpleegkundigen in de weekenden op de 
Huisartsenpost), wordt in 2022 bekeken welke partijen ook kunnen aansluiten.  
In 2021 is de samenwerking met Thebe in het kader van de complexe wondzorg in het 
Wondexpertise Centrum geformaliseerd. Uitbreiding van deze samenwerking met Mijzo in 
West-Brabant wordt voorbereid. 
Tot slot wordt met Thebe onderzocht onder welke condities samen met Lunet Zorg een 
gezamenlijke Zorgcentrale kan worden ingericht. In 2022 zal helder worden of dit plan 
haalbaar is. 
 
Thebe en Mijzo 
Samen met Thebe en Mijzo is een lerend netwerk gevormd. Dit lerend netwerk houdt zich 
bezig met een drietal pijlers, en heeft als uiteindelijke doel de kwaliteit van zorg te verbeteren 
door van elkaar te leren: 
1. Kwaliteitsontwikkeling: afstemming over de kwaliteitssystemen, kwaliteitsjaarplannen, 

PRISMA-analyses, kwaliteitsverslagen etc.; 
2. Arbeidsmarktuitdaging: SwitchZ (zij-instromers), gezamenlijke poule voor flexmanagers 

en het MD traject voor niveau 4; 
3. Watsnjoe: gezamenlijke ontwikkeling van een innovatie lab, innovatiecongres en het 

uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van innovatie in brede zin. 
 
Transitietafel 
De twaalf organisaties voor ouderenzorg en het zorgkantoor in de regio Midden Brabant 
werken gezamenlijk aan een toekomstbestendige ouderenzorg. Er is een gezamenlijke 
regiovisie opgesteld: ‘Gezamenlijk richting geven’. Binnen deze visie wordt gewerkt aan vijf 
actielijnen:  
- Voorbereiding op actief ouder worden  
- De oudere cliënt aan het roer 
- Juiste zorg op juiste plek en juiste moment 
- Aandacht voor medewerkers 
- Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend  
 
De Wever participeert bestuurlijk aan deze transitietafel en is deelnemer/aanjager in diverse 
projecten (waaronder regionaal platform flexpool Ritz, Leren is voor altijd, de Medido en het 
project vitaliteit).  
 
De Wever heeft de ambitie om ten aanzien van de LVHC doelgroepen jong dementerenden en 
D-ZEP een DEC resp. een REC te worden. Voorwaarde hiervoor is onder andere een 
regionale inbedding en samenwerking ten aanzien van deze doelgroepen. 
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De Wever heeft haar LVHC-ambitie ten aanzien van de D-ZEP (REC) en de jong 
dementerenden (DEC) ingebracht om de regionale samenwerking ten aanzien van deze 
doelgroepen te formaliseren. Dit krijgt in 2022 een verder vervolg. 
 
Expertteams  
De Wever kent als expertteams Dementie, Parkinson, Korsakov, Jonge mensen met 
dementie, Geriatrische Revalidatiezorg, Dementie en Onbegrepen gedrag, Palliatieve zorg 
alsmede Wondzorg inclusief Decubitus. Vanuit deze expertgedachte willen wij onze 
zorgverlening blijven ontwikkelen en deze kennis inzetten voor het hogere doel, om ouderen 
langer gezond thuis te laten wonen. 
De expertteams geven op inhoud gebaseerde adviezen aan het management. De beweging is 
gemaakt om deze expertteams hun expertise ook buiten De Wever te laten inzetten.  
 
In 2021 is het expertteam Korsakov als nieuw team aan de expertteams toegevoegd. Zij zullen 
onder andere een zorgprogramma opleveren. Vanuit de specifieke wensen rond wonen en 
dagbesteding gaan we een passend aanbod voor wonen en welzijn voor cliënten met 
Korsakov realiseren. Besloten is dat deze doelgroep gehuisvest gaat worden in de nieuwbouw 
van De Kievitshorst. Het bouwteam heeft kennis van de eisen voor de doelgroep vertaald in de 
uitwerking van het bouwproject en er wordt scholing over de doelgroep Korsakov voorbereid.  
 
Zorgnetwerk Midden Brabant 
Door het Zorgnetwerk Midden-Brabant is in 2020 een regiovisie (“Sterke schakels in de zorg”) 
ontwikkeld, waaraan de komende jaren uitvoering wordt gegeven. In de regiovisie zijn vier 
onderwerpen beschreven waar de samenwerkingspartners zich op richten, te weten: 
- Zorgen voor elkaar; informele zorg, waarbij zoveel mogelijk ondersteuning geboden wordt 

door mantelzorgers samen met organisaties op het gebied van welzijn en veiligheid.  
- Zorg thuis (basiszorg en specialistische zorg); door huisartsen, thuiszorg en ambulante 

GGZ.  

- Schakelzorg; alle voorzieningen die maken dat er een brug is tussen ‘zorg thuis’ en 
tweedelijns zorg; zoals geriatrische revalidatie, hospices, respijtzorg en eerstelijns 
verpleeghuiszorg.  

- Curatieve zorg (zoals het ziekenhuis of behandelcentrum) en residentiële zorg (zoals 
binnen een zorglocatie) zoals de verpleeghuizen of de GGZ (ook voor speciale 
doelgroepen zoals Korsakov patiënten of jonge mensen met dementie). 

De Wever participeert actief op alle vier pijlers, bestuurlijk en door deelname aan de diverse 
regiegroepen. 
 
Samenwerking GGZ Breburg en Amarant 
Met de vergrijzing neemt ook het aantal ouderen toe met een psychiatrische aandoening, al 
dan niet samenhangend met cognitieve stoornissen. Binnen de intramurale zorg is een 
toename van het aantal cliënten met onbegrepen gedrag zichtbaar. Om onze zorgverlening 
voor deze groep ouderen te verbeteren willen wij de kennis over dit domein vergroten. In 2020 
zijn de contacten met GGZ aangehaald. Samen met het RIBW nemen wij de doelgroep GGZ-
C-cliënten over, waarbij wij vanuit onze expertise op het terrein van de ouderenzorg zeer 
aanvullend zijn. Daarnaast is de psychiater meer betrokken geraakt en zijn er interdisciplinaire 
samenwerkingen tussen de resp. afdelingen Mondriaan en Appel opgezet met de GGZ. 
 
Met Amarant is aan de hand van een bestuursopdracht interdisciplinair samengewerkt. Echter 
door COVID-maatregelen is het onmogelijk gebleken daar nu verder vorm en inhoud aan te 
geven. Het project krijgt een doorstart in 2022.  
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Zorgacademie 
Vier jaar geleden is de Zorgacademie opgericht. In deze academie participeren naast de 
deelnemers van het Zorgnetwerk Midden Brabant, ook de onderwijsorganisaties Fontys, 
Avans en ROC. In 2021 is een visie geformuleerd voor deze academie. De academie zal deze 
visie in 2022 met veel energie gaan uitrollen via twee programmalijnen: 
 
- Onderwijsvernieuwing en een leven lang ontwikkelen; 
- Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals. 
 
De Wever participeert in het Dagelijks Bestuur en levert twee regiehouders voor het tweede 
focusthema (clustermanager en manager HR).  
 
Manifest voor de toekomst 
Door Tilburgse partijen uit de VVT, woningcorporaties, Seniorenraad, KBO, ContourdeTwern, 
VGZ, CZ en de gemeente is in 2021 het manifest “Ouderen hebben de toekomst in Tilburg!” 
ondertekend. Hiermee is het belang voor de doelgroep ouderen en de verantwoordelijkheid 
van het sociaal domein onderschreven. Onder andere in het programma GGoud zal op 
diverse beleidsterreinen gewerkt worden aan de ondersteuning van de ouder wordende 
inwoner van Tilburg. 
De Wever participeert bestuurlijk en in werkgroepen (programmamanager wijken en buurten). 
 
Quilt - ‘K wil ‘T! 
In Tilburg Zuid is een nieuw woonconcept gerealiseerd. Met het project ‘k Wil T!, wordt de 
ontwikkeling van de buurt naar een samenredzame gemeenschap vormgegeven. Mensen en 
partijen worden gezamenlijk uitgenodigd om de ondersteuning te organiseren die er nodig is. 
Door de sociale netwerken leven mensen in de buurt prettiger, vinden er meer activiteiten 
plaats en bieden bewoners elkaar meer steun. De onderlinge verbondenheid zorgt voor 
preventie van fysieke en geestelijke aandoeningen en maakt simpelweg meer gelukkig. De 
Wever is kartrekker van dit project. In het restaurant van locatie Satijnhof wordt het buurthuis 
gelokaliseerd. In 2022 gaan de deuren open. 
 
 

Vooruitblik 2022 
 
Onze positie in de keten is goed. Samen met onze zorgpartners werken wij aan een zorgketen 
waarbij zorg op de juiste plek geleverd wordt, vanuit ons bestaande zorgaanbod. Misschien 
wel juist door COVID-19 hebben wij in 2020 flinke stappen gezet in deze samenwerking. De 
pandemie heeft ons meer dan ooit laten zien dat we de zorg voor cliënten samen moeten 
doen. In onze ketensamenwerking borduren wij hierop voort.  
 
 

3.4 De fitte organisatie 
 

Beleidsdoelen 
 
De Wever is (financieel) gezond en wil gezond blijven. We stellen daarom duidelijke eisen aan 
financiële continuïteit en risicobeheersing. We hebben aandacht voor onze leefomgeving en 
het milieu bij inkoop, vastgoed en mobiliteit. We verhogen de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van onze organisatie. Dit doen we door maximale ondersteuning van ICT en de 
vereenvoudiging van processen. Door afscheid te nemen van overbodige bureaucratie worden 
we een efficiënte en proactieve organisatie. We zorgen voor continu verbeteren en ons 
kwaliteitssysteem is daaraan ondersteunend. Onze stakeholders vertrouwen ons en De Wever 
wordt gezien als een sterk merk in de markt. Als fitte organisatie kunnen wij ons volledig 
richten op het leveren van toegevoegde waarde voor de cliënt. Vanzelfsprekend zijn onze 
bestuursstructuur en leiderschapsstijl hierop gericht.  
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Resultaten 2021 
 
Raad van Bestuur 
De Wever kent een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is 
eindverantwoordelijk voor de toepassing van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de 
Raad van Toezicht ziet hier actief en aantoonbaar op toe. Leiderschapsstijl en gedrag van de 
bestuurder zijn ondersteunend aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De Raad van 
Bestuur loopt mee in het primaire proces, op de werkvloer van de eigen zorgorganisatie, om 
gevoel te houden met dat proces. Ook de leden van de Raad van Toezicht brengen jaarlijks 
verschillende werkbezoeken aan locaties en diensten binnen De Wever.  
 
De Governancecode Zorg 2017 is van toepassing. De Raad van Bestuur functioneert op basis 
van een door de Raad van Toezicht vastgesteld reglement Raad van Bestuur. De bezoldiging 
van de Raad van Bestuur is, binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving, vastgesteld 
door de Raad van Toezicht. 
 
De Raad van Bestuur bestond eind 2021 uit:  
 

Naam Functie Nevenfuncties 

 
Dhr. drs. M.S. van der Priem 
MPA (1974) 

Lid Raad van 
Bestuur  
Vanaf 1-9-
2021 

 Lid Raad van Bestuur Stichting tot 
Ondersteuning van De Wever  

 Lid Kerngroep Wonen en zorg Actiz 
 

Mw. drs. C.D.M.M. Beks MBA 
(1973) 

Lid Raad van 
Bestuur 

 Lid Raad van Bestuur Stichting tot 
Ondersteuning van De Wever  

 Lid Raad van Advies Wooninc 

 Lid commissie Arbeid Actiz 

 Lid Raad van Commissarissen 
Woonveste 

 Bestuurslid Stichting Fundatie 
Gezondheidszorg 

 
Per 1 september 2021 is de heer Marcel van der Priem toegetreden tot de Raad van Bestuur. 
Na het vertrek van de heer Kieboom eind 2020 wegens vervroegde pensionering is de Raad 
van Bestuur daarmee weer compleet. Marcel van der Priem en Chantal Beks werken volgens 
een na overleg met de interne stakeholders vastgestelde portefeuilleverdeling, waarbij bij ieder 
de integrale eindverantwoordelijkheid voor De Wever ligt.  
 
Herijking besturingsfilosofie en bestuursstructuur  
Met als uitgangspunt onze kernwaarde ‘eigen regie en activiteit maken gelukkig’, geldend voor 
zowel cliënt als medewerker, is in 2019 de besturingsfilosofie herijkt. Wij willen de medewerker 
en het team meer regie en eigenaarschap geven, door hen in staat te stellen om samen met 
de cliënt vast te stellen wat waardevol, nodig en belangrijk is. Hiervoor is handelingsvrijheid 
nodig voor onze medewerkers en de teams. Door de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt te 
organiseren, kunnen we goed op de vraag van onze cliënt inspelen. Het heeft ertoe geleid dat 
de beweging naar zelfstandige teams is ingezet, waarbij de zelfstandigheid zich richt op de 
organisatie van het primaire proces rondom de cliënt. Vanuit de besturingsfilosofie is een 
vertaalslag gemaakt naar de bestuursstructuur en is besloten om de span of control van het 
management te vergroten. Door het management meer op afstand te plaatsen krijgen de 
teams meer eigen ruimte. 2021 was het eerste jaar waarin de nieuwe organisatiestructuur in 
werking was en zich verder uitkristalliseerde. In het najaar is de evaluatie van de 
besturingsfilosofie en bestuursstructuur van De Wever gestart; de resultaten worden in het 
eerste kwartaal van 2022 verwacht. 
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Ondersteuning 3.0  
Ons streven is dat zorgteams zich optimaal gefaciliteerd voelen door de ondersteunende 
afdelingen, zodat zij zich volledig kunnen richten op de zorg- en dienstverlening aan de cliënt. 
Daarom is in 2019 het project Ondersteunende Diensten 3.0 gestart. Aan de hand van een 
aantal klantarena’s is achterhaald welke ondersteuning de teams graag zouden willen. Een 
aantal ‘quick wins’ is daarbij meteen opgepakt, zoals het project Eerste Werkdag. 
Leidinggevenden worden in dit gehele proces ontzorgd en de onboarding van de nieuwe 
medewerkers is voor iedereen duidelijk. Hiertoe is het loket ‘Startpunt’ geopend. In 2021 is in 
navolging hiervan het project “dienstkleding” opgestart.  
 
Naast het oppakken van de directe verbeteringen zijn de ondersteunende diensten gestart met 
visieontwikkeling hoe de ondersteuning efficiënt en toekomstbestendig te gaan organiseren. 
  
Functionerend kwaliteits- en veiligheidssysteem 
Door het methodisch werken via een kwaliteitsmanagementsysteem (hierna KMS) willen we 
voldoen aan de wensen, eisen en verwachtingen van onze cliënten en brengen we continu 
verbeteringen tot stand. Er is een raamwerk als kader en voor de ordening van het KMS 
binnen De Wever opgesteld. Vanuit dit kader zorgt De Wever dat de processen op 
toereikende wijze worden beheerst, verbeterkansen worden vastgesteld én dat ervan wordt 

geleerd.  
 
Zoals in het kwaliteitsplan van 2021 aangegeven, wordt dit KMS doorontwikkeld. Vanuit het 
Rijnlands gedachtegoed worden medewerkers hier nauw bij betrokken. Dit is een continu 
proces waarbij werkwijzen en instrumenten steeds verder worden verbeterd en uitgebreid, 
afgestemd op de vraag en behoeften van medewerkers, teams en locaties. Binnen het KMS 
staat de borging door middel van de PDCLA-cyclus centraal. Met Plan, Do, Check, Learn, Act 
wordt leren een vast onderdeel binnen het KMS van De Wever. Om binnen de organisatie 
zoveel als mogelijk eenduidig te werken, werken we met een jaarkalender kwaliteit op de 
locaties. Deze jaarkalender is ondersteunend bij het doorlopen van de PDCLA-cyclus en voor 
de borging van kwaliteit. In de doorontwikkeling komt steeds meer nadruk te liggen op de 
gezamenlijke beweging van de ondersteuning van kwaliteitsadviseurs en eigenaarschap van 
de teams op kwaliteitsborging en –bewustzijn. 
 
Binnen de Wlz-locaties wordt niet meer gewerkt met een kwaliteitscertificering voor het 
kwaliteitsmanagementsysteem. De kortdurende zorg binnen De Hazelaar en Damast hebben 
in augustus 2021 een eindaudit gehad voor het keurmerk Prezo Care; zij kunnen het keurmerk 
continueren. Prezo Care is een kwaliteitsmodel dat uitgaat van universele waarden in de zorg. 
Met Prezo Care werk je op een cyclische, methodische manier aan kwaliteit aan de hand van 
verhalen uit de alledaagse praktijk. Verhalen van cliënten, naasten, zorgmedewerkers 
etcetera. Dit kwaliteitsmodel wordt ook wel het dialoogmodel genoemd. Ook hospice De 
Sporen heeft een eindaudit gehad en mag het Prezo-keurmerk Hospicezorg continueren. De 
afdeling Appel, een afdeling voor Jonge mensen met dementie, is in het bezit van het Prezo-
keurmerk Jonge mensen met dementie en mag dit na een tussentijdse audit in 2021 
continueren. 
 
Eind 2020 is besloten niet door te gaan met het keurmerk Cliëntgestuurde wijkzuster voor De 
Wever Thuis. In 2021 is onderzocht met welk keurmerk een nieuw certificeringstraject wordt 
ingezet. De keuze is gevallen op Prezo. 
 
Clienttevredenheidsmetingen 
Inzicht in klanttevredenheid wordt binnen De Wever met meerdere instrumenten verkregen. Er 
zijn hierbij verschillen tussen de basisinstrumenten die worden gebruikt bij de Langdurige 
zorg, de Geriatrische Revalidatiezorg en bij De Wever Thuis.  
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Resultaten Langdurige zorg  
Tijdens het zorgleefplangesprek wordt structureel naar de cliënttevredenheid gevraagd. Deze 
uitvraag vindt plaats bij de bewoners met langdurige zorg en bij bewoners met 
eerstelijnsverblijf.  
De volgende vragen worden dan gesteld aan de cliënt en/of contactpersoon:  

1) Welk cijfer geeft u ons? 
2) Wat gaat er goed volgens u? 
3) Wat kunnen we voor u doen om dichter bij een 10 te komen? Wat kunnen we anders of 

beter voor u doen? 
4) Zou u de locatie bij uw vrienden en familie aanbevelen?  

 
De resultaten van deze meting wordt door elke locatie tweemaal per jaar gepubliceerd in het 
bewonersblad.  
De gemiddelde waardering voor De Wever totaal vanuit deze meting is een 8,4 (langdurige 
zorg en eerstelijnsverblijf). 97% van de cliënten/familie beveelt De Wever aan. 
  

Locatie Aantal metingen Gemiddeld cijfer % dat locatie aanbeveelt 

De Wever totaal 564 8,4 97% 

   Cluster I       

Padua 43 8,3 100% 

De Heikant 52 8.3 92% 

Joannes Zwijsen 44 8,3 98% 

   Cluster II       

De Kievitshorst 5 8,6 100% 

De Bijsterstede 2 10 100% 

Den Herdgang 10 7.6 100% 

Mater Misericordiae 29 8,8 100% 

   Cluster III       

Satijnhof 24 8,7 100% 

Koningsvoorde 42 8,5 100% 

De Vleugel 18 7,8 84% 

Reyshoeve 94 8,2 99% 

Notre Dame 51 8,1 99% 

   Cluster KDZ       

De Hazelaar 150 7,9  88% 

  

Resultaten De Wever Thuis 

Vanuit het Kwaliteitskader Wijkverpleging is de cliëntenraadpleging genaamd Patiënt Resulted 
Experience Measure (PREM) Wijkverpleging verplicht gesteld voor teams die onder dit 
kwaliteitskader vallen, te weten wijkteams en het mobiel zorgteam. De vragenlijst richt zich op 
de ervaringen van cliënten die wijkverzorging ontvingen in de afgelopen 12 maanden. De 
PREM Wijkverpleging bestaat uit negen gesloten vragen, de aanbevelingsvraag, twee open 
vragen en zeven achtergrondvragen ten behoeve van case-mix controle. 
 
Het onafhankelijk meetbureau Facit heeft de raadpleging in de maanden september en 
oktober 2021 uitgevoerd voor De Wever Thuis. Voor deze cliëntenraadpleging zijn 517 
papieren vragenlijsten verstuurd. 246 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld geretourneerd. 
De respons voor deze raadpleging komt hiermee op 49,9% (2020 47,1%). De resultaten zijn 
zowel op team- als op organisatieniveau beschikbaar. 
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 Rapportcijfer  
De Wever Thuis 

Rapportcijfer 
Medewerkers 

Net Promotor Score 

De Wever Thuis totaal 8,3 8,7 58,5 

Benchmark Facit Totaal 8,2 8,5 47,8 

 
Resultaten GRZ 

Binnen de GRZ wordt een continue meting van klanttevredenheid door het bureau Facit 

gedaan. Na ontslag ontvangt elke cliënt een vragenlijst. In 2021 hebben 463 cliënten een 

vragenlijst ingevuld, een respons van 62 % (respons 2020 52,2%). De cliënten waarderen de 

revalidatiezorg met het cijfer 7,7 (was 8,0 in 2020). De NPS-score is 5 (was 26 in 2020). 

Vergeleken met de raadpleging uit 2020 scoren de indicatoren “Informatie van de 

revalidatieafdeling” en “Veiligheid” iets hoger. De indicator “Bejegening bij ontvangst” en “Hulp 

en steun” scoren iets lager. Dit zijn geen significante verschillen. 

 

Zorgkaart Nederland 

In onderstaand overzicht staan de gemiddelde scores in het afgelopen jaar zoals ingevuld op 
Zorgkaart Nederland. Het gaat in totaal om 158 waarderingen in 2021 met een gemiddelde 
van een 8,8. Deze scores zijn niet voor alle locaties representatief in verband met het geringe 
aantal waarderingen die zijn gegeven. In het voorjaar van 2022 gaan we centraal 
waarderingen op zorgkaart Nederland ophalen met een gerichte campagne. 
 

Locatie Gem. waarderingscijfer 2020 Gem. waarderingscijfer 2021 

De Wever 8,4 8.8 

De Hazelaar 8,1 8,5 

De Kievitshorst 7,6 - 

De Heikant 8,0 9,4 

Reyshoeve 8,4 9 

Den Herdgang 7,6 8.2 

De Bijsterstede 8,9 - 

Padua 8,0 7.4 

Koningsvoorde 8,5 - 

De Vleugel 8,8 8,8 

Satijnhof 8,7 9.3 

Notre Dame 8,9 9 

Joannes Zwijsen 8,8 7.9 

Mater Misericordiae - - 

Damast 7,2 7.4 

De Sporen 9,7 10 

De Wever Thuis 8,9 8,8 

 
Spiegelgesprekken 
In spiegelgesprekken vertellen cliënten en/of familie, onder leiding van twee onafhankelijke 
gespreksleiders, over hun ervaringen met de zorg- en dienstverlening. Het is een middel om 
directe feedback te krijgen, zowel in positieve zin als in de vorm van verbeterpunten. Daarmee 
is het een krachtige stimulator om als team verder aan kwaliteit te werken. De geplande 
spiegelgesprekken hebben in 2021 vanwege de coronamaatregelen beperkt doorgang kunnen 
vinden. Er zijn 5 spiegelgesprekken gevoerd. 2 gesprekken zijn gevoerd in het kader van 
onderzoek op een M-ZIC-afdeling. De andere 3 spiegelgesprekken hebben op verschillende 
locaties plaatsgevonden. De vraag vanuit teams naar een spiegelgesprek is nog steeds 
actueel en vanaf maart 2022 zijn er weer 15 spiegelsgesprekken gepland. Er zijn inmiddels 
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vier nieuwe 2e gespreksleiders gevonden die vanaf maart 2022 mee gaan kijken en mee gaan 
doen in het begeleiden van deze spiegelgesprekken.  
 
Basisveiligheid 
Landelijke indicatoren basisveiligheid 

In 2021 is de verplichte landelijke meting kwaliteitsindicatoren binnen Wlz uitgevoerd. De 
verplichte kwaliteitsindicatoren zijn voor 2021 gelijk gebleven aan de uitvraag voor 2020, te 
weten ‘afspraken rondom levenseinde’, ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en 
‘voedselvoorkeuren cliënt’. 
  
Tot 2021 werd centraal gekozen voor de te meten keuze-indicatoren. Voor meetjaar 2021 is 

dit losgelaten. Dit vanuit de gedachte: ‘niet meten omdat het moet, maar omdat het ons iets 

oplevert, met eigenaarschap daar waar deze hoort.’ Dit past bij de visie dat kwaliteit van de 
teams is en dat leren en verbeteren van de kwaliteit plaats vindt in deze teams. Locaties 
hebben zelf gekozen voor de indicatoren die ze willen meten en de meetinstrumenten zijn op 
maat gemaakt. Uit de evaluatie bleek dat de locaties dit een prettige ontwikkeling vinden; er 
vindt een verdere doorontwikkeling plaats van de meetinstrumenten. De uitkomsten zijn per 
cluster, locatie of afdeling teruggekoppeld met als doel hiervan te leren en te verbeteren. Ook 
zijn de resultaten gedeeld met de lokale cliëntenraden.  
  
Daarnaast is een analyse gedaan op organisatieniveau en deze is in het Beleidsteam en met 
de Centrale Cliëntenraad gedeeld. Centrale verbetermaatregel die hieruit voort is gekomen is 
het verduidelijken van het beleid reanimeren voor wat betreft de beleidsafspraken met en 
verantwoordelijkheden hierover bij cliënten zonder behandeling.  
  

Indicator  %  LPZ 
benchmark  

Advance Care Planning  
% cliënten op de locatie, waarbij tenminste 1 beleidsafspraak over behandeling 
rond het levenseinde in het dossier is vastgelegd 

96% 95,8% 

Bespreken medicatiefouten in het team  
% afdelingen waar medicatiefouten tenminste 1 keer per kwartaal multidisciplinair 
worden besproken  

50% 85,7% 

Aandacht voor eten en drinken  
% cliënten waarbij voedselvoorkeuren met de cliënt en/of familie van de cliënt in 
de afgelopen zes maanden besproken en vastgelegd zijn in het zorgdossier  

53,55% 67,3% 

Decubitus 
 % cliënten op de locatie met decubitus graad 2 of hoger 

4,10% 4,3% 

Casuïstiekbespreking decubitus op afdelingsniveau 
 % afdelingen met decubitus graad 2 of hoger, waarover dit jaar een 
casuïstiekbespreking over decubitus op de afdeling plaatsgevonden heeft 

80% n.b. 

Medicatiereview  
% cliënten, met een ZZP met behandeling langer dan 6 maanden in zorg, waarbij 
een formele medicatiereview heeft plaatsgevonden (in het bijzijn van apotheker, 
specialist ouderengeneeskunde en zorgmedewerker die medicijnen aan de cliënt 
verstrekt) 

35,29% n.b. 

Continentie 
% cliënten met een plan voor zorg rondom toiletgang, vastgelegd in het 
zorgdossier 

78,83% 75% 

  
Indicatoren basisveiligheid De Wever  
Naast de landelijke indicatoren basisveiligheid heeft De Wever een aantal Wever-indicatoren 
veiligheid. Voor deze aanvulling is gekozen om een structureel breder beeld op het gebied van 
veiligheid en kritische processen te hebben. In 2021 is het meetinstrument dat hiervoor door 
teams wordt gebruikt geëvalueerd en verbeterd. Vanuit de meetresultaten wordt nu direct een 
praatplaat met resultaten gegenereerd waarover in de teams het gesprek gevoerd kan 
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worden. Hiermee krijgen teams een instrument in handen waarmee zij kunnen leren en 
verbeteren en dat hen helpt in het team het gesprek aan te gaan. De resultaten worden 
hierdoor onderwerp van gesprek in het team en niet primair onderwerp van gesprek in het 
management. Daarbij zijn ook de strakke normen op deze indicatoren vertaald naar een norm 
met een grotere bandbreedte. De context en het zinvolle gesprek worden belangrijker 
gevonden dan het al dan niet volledig voldoen aan de norm. Deze meetkaarten zijn naar eigen 
inzicht van de locatie of het team in te zetten. 
 
Interne audits  
Elk jaar zijn er in De Wever twee centraal georganiseerde interne audits die worden 
uitgevoerd door het auditteam van De Wever. Er zijn in 2021 een aantal nieuwe leden 
toegetreden tot dit auditteam en zij hebben een opleiding tot intern auditor gevolgd.  
 
De centrale audit in 2021 ging over hygiëne- en infectiepreventie. Op basis van de 
bevindingen is het beleid Hygiëne en infectiepreventie geactualiseerd en geconcretiseerd, met 
daarin aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden en een duidelijke overleg- en 
communicatiestructuur. Daarbij is leren en verbeteren als vaste waarde in het beleid 
opgenomen. Daarnaast zijn verbetermaatregelen doorgevoerd op locatieniveau. Bij de andere 
audit kiezen locaties zelf het onderwerp waarop zij graag getoetst willen worden en is er voor 
wisselende thema's gekozen. De adviezen en terugkoppeling worden op locatieniveau 
opgepakt. 
 
Verbetermetingen  
Naast deze centrale interne audits, uitgevoerd door het auditteam van De Wever, zijn er 
interne audits, of verbetermetingen, die door de locaties zelf worden uitgevoerd. Hiervoor zijn 
prestatiecoaches (of kwaliteitscoaches) aanwezig die themagerichte verbetermetingen op het 
gebied van kwaliteit op locatie uitvoeren, vanuit de jaarkalender kwaliteit van de locatie.  
  
Er zijn hiervoor een groot aantal verschillende meetkaarten beschikbaar in een database die 
voor alle locaties zijn te gebruiken. Als er behoefte is aan een meting op een onderwerp kan 
hiervoor een meetkaart op maat worden gemaakt, die aan de database wordt toegevoegd en 
waarvan alle locaties dan gebruik kunnen maken.  
  
In 2021 zijn er twee hulpkaarten ‘hoe veilig is het hier?’ ontwikkeld. Eén specifiek voor pg- 
afdelingen en een algemene hulpkaart. Het doel hiervan is zicht te krijgen op de mate waarin 
de veiligheid voor bewoners op de locatie is geborgd en inzicht te krijgen waar we 
veiligheidsrisico’s lopen. Doordat medewerkers zelf met deze hulpkaart werken draagt dit bij 
aan bewustwording, kritisch kijken, leren en verbeteren. Deze hulpkaart wordt in 2022 op de 
locaties geïmplementeerd en toegevoegd aan de toolbox kwaliteit.  
 
Melding incidenten en calamiteiten (MIC) 
 
Organisatie  
In 2020 heeft De Wever het MIC-proces verder geoptimaliseerd met als doel beter te kunnen 
leren en verbeteren naar aanleiding van de incidentmeldingen, door de verschillende rollen in 
dit proces duidelijker te beleggen en tools hiervoor beschikbaar te stellen. In het verlengde 
hiervan is in 2021 een dashboard in het managementinformatiesysteem (MIS) van De Wever 
ontwikkeld, met daarbij een duidelijke handleiding. Het resultaat hiervan is een beter inzicht in 
de MIC-cijfers, onder andere op locatieniveau. Hierdoor kan beter worden gereflecteerd en zijn 
analyses met meer diepgang mogelijk. Ook is De Wever Thuis gestart met meer aandacht 
voor MIC binnen de thuiszorg. Er zijn aandachtsvelders aangesteld en er is een MIC-
commissie voor De Wever Thuis ingesteld.  
In 2020 heeft De Wever het MIC-proces geoptimaliseerd met het doel beter te kunnen leren 
en verbeteren op basis van de incidentmeldingen door de verschillende rollen in dit proces 
duidelijker te beleggen en tools hiervoor beschikbaar te stellen. In het verlengde hiervan is in 
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2021 een dashboard ontwikkeld in het managementinformatiesysteem (MIS) van De Wever, 
met daarbij een duidelijke handleiding. Het resultaat hiervan is dat er beter inzicht is in de 
MIC-cijfers, onder andere op locatieniveau. Hierdoor kan beter worden gereflecteerd en zijn 
analyses met meer diepgang mogelijk. 
  
Ook is De Wever Thuis gestart met meer aandacht voor MIC binnen de thuiszorg. Er zijn 
aandachtsvelders aangesteld en er is een MIC-commissie voor Wever Thuis gestart. 
 
Daarnaast is De Wever eind 2021 aangesloten bij een netwerk van verschillende 
zorgaanbieders in de regio die voor elkaar de rol van externe voorzitter op zich kunnen nemen 
bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken. We delen kennis met elkaar en tijdens de 
gezamenlijke overleggen is er ruimte voor intervisie.   
 
Als we op organisatieniveau naar het aantal MIC-meldingen kijken krijgen we onderstaand 
beeld, waarbij we 2021 vergelijken met 2020:  
  

  2020 2021 Procentueel 

Medicatie 1.131 954 - 15,6% 

Vallen 2.599 2.142 - 17,6% 

Onbegrepen gedrag  581 930 + 60% 

Prisma/calamiteiten 54 
waarvan 3 

meldingen aan de 
IGJ 

72 
waarvan 3 

meldingen aan de 
IGJ 

 

+33% 
0% 

  
  
  

Ouderenmishandeling 4 4 0% 

Totaal 4.573 4308 - 5,8%  

 
Elke locatie heeft een eigen MIC-jaarverslag gemaakt over de incidenten van het afgelopen 
jaar met daarin aandacht voor de genomen verbetermaatregelen. Op organisatieniveau zien 
we het navolgende. 
 
Medicatie incidenten 
Vanuit het jaarverslag MIC in 2020 is geconstateerd dat veel medicatiefouten te maken 
hebben met het niet goed werken volgens de principes van de veilige medicatieverstrekking 
en daarmee een medewerker-gerelateerde oorzaak hebben. Om de grondoorzaken te 
achterhalen is in 2021 een verdiepend onderzoek uitgevoerd middels de Kaizèn-methode. 
Hierbij zijn diverse locaties en medewerkers met verschillende functies, breed uit de 
organisatie, betrokken. Het resultaat van dit onderzoek heeft een aantal grondoorzaken van 
medicatiefouten geïdentificeerd, met daarbij mogelijke oplossingsrichtingen, inclusief de 
haalbaarheid en impact hiervan. Dit is besproken in de centrale MIC-commissie, waarbij 
concrete afspraken zijn gemaakt over het uitvoeren, uitzetten en monitoren van de opvolging 
van verbeteracties op de locaties, waarbij een team zelf kijkt naar de voor hen best passende 
verbetermaatregelen met hoge haalbaarheid en hoge impact. De voortgang wordt gevolgd via 
de centrale MIC-commissie en de resultaten van de doorgevoerde verbetermaatregelen 
komen terug in het MIC -jaarverslag 2022. Een van de verbetermaatregelen die al tot concreet 
resultaat heeft geleid is het werken met de Medido vanaf juni 2021 op locatie Koningsvoorde. 
Hier is in het vierde kwartaal van 2021 een afname van medicatiefouten te zien van 38,5%. 
 
Valincidenten 
Er is een afname van het totaalaantal valincidenten, echter hierbij wordt vaak aangegeven dat 
de reden van de val onbekend is (32,5%) of dat deze is veroorzaakt door het (niet) handelen 
van de cliënt (17,9%). In 2022 willen we hier een verdiepend onderzoek op uitvoeren.  
Bij valincidenten wordt veelal multidisciplinair gekeken wat nodig is op cliëntniveau. 
Medewerkers worden gecoacht om eerder mogelijke oorzaken en risico’s op valincidenten 
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inzichtelijk te hebben zodat zij deze mogelijk kunnen voorkomen. Er is in 2020 opnieuw 
aandacht geweest voor het protocol ‘wat te doen na een val’ en het uitvoeren van de 
controles. In het komende jaar wordt aandacht besteed aan valpreventie en wat medewerkers 
hierin kunnen verbeteren. De fysio- en ergotherapeuten worden hierin betrokken. 
 
Incidenten met betrekking tot onbegrepen gedrag 
Er is sprake van een flinke toename van het aantal meldingen met betrekking tot onbegrepen 
gedrag ten opzichte van 2020. In 2020 was dit aantal meldingen wel lager dan in de 
voorgaande jaren, hetgeen mogelijk ook samenhangt met de maatregelen zoals de 
bezoekbeperking die in 2020 vaak speelden. Daarnaast kan de toename in 2021 grotendeels 
worden verklaard door een toegenomen bewustwording bij medewerkers hierover, waardoor 
zij eerder en vaker melden. Daarnaast is er ook een toegenomen complexiteit bij bewoners 
met meer cognitieve problematiek en cliënten die op elkaar reageren. Een groot aantal van de 
meldingen over onbegrepen gedrag, namelijk 26,2% hiervan, komt van locatie De Hazelaar 
waar sinds dit jaar een D-zep (Dementie met Zeer Ernstig Probleemgedrag) afdeling is. Hier is 
al veel aandacht voor reflectie en evaluatie omtrent dit onbegrepen gedrag en de incidenten 
die zich voordoen. Komend jaar wordt verder gekeken wat aanvullend nodig is voor 
medewerkers om met dit toenemend onbegrepen gedrag om te gaan. Hierbij wordt ook het 
expertteam onbegrepen gedrag nadrukkelijk betrokken, waarbij het naast kennisbevordering 
gaat over het inzetten van interventies en de invloed van het eigen handelen hierop.  
 
Verdeling naar subcategorieën onbegrepen gedrag 

 
 
Prisma en calamiteitenmeldingen 
In 2021 is het aantal uitgevoerde Prisma-analyses t.o.v. 2020 met 33% toegenomen. De 
meeste analyses hadden betrekking op het onderzoeken van een val met een botbreuk als 
gevolg. Daarnaast zijn analyses uitgevoerd na een verslikking, geweld in de zorgrelatie tussen 
twee cliënten en seksueel overschrijdend gedrag tussen cliënten en over het kwijtraken van 
losse medicatie.  
  
Er zijn in 2021 drie meldingen bij de IGJ gedaan. Twee meldingen hadden betrekking op 
geweld in de zorgrelatie en één melding ging over ongewenste intimiteit tussen cliënten. De 
IGJ heeft op een van de meldingen aangegeven dat die niet gemeld had hoeven worden, een 
van de meldingen loopt nog en de andere melding is zonder aanvullende opmerkingen door 
de IGJ afgerond.  
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Op basis van de uitgevoerde Prisma-analyses en calamiteiten is een aantal 
verbetermaatregelen genomen, onder meer:  
- Het proces van het melden van een calamiteit en geweld in de zorgrelatie is vastgelegd 

met duidelijke definities, processtappen en verantwoordelijkheden. Hierbij is tevens het 
format voor de onderzoek rapportage aangepast met onderscheid tussen een calamiteit en 
geweld in de zorgrelatie. Hierbij is tevens de werkwijze over het inhoudelijk uitvoeren van 
een calamiteitenonderzoek gestroomlijnd met duidelijke afspraken over rollen en 
verantwoordelijkheden; 

- We zorgen ervoor dat we binnen De Wever meer expertise in huis krijgen over mogelijke 
interventies bij onbegrepen seksueel ontremd gedrag; 

- Signalen over de kwaliteit van medewerkers Plan & Flex (P&F) zijn besproken met de 
manager P&F die verbetermaatregelen heeft opgenomen in het jaarplan van de afdeling. 
Dit gaat over diverse zaken, zoals het op de hoogte zijn van protocollen, rechten in het 
dossier, beheersing Nederlandse taal. Hierbij is tevens de verbinding gezocht met de 
afdeling HRM. 

- Medewerkers worden betrokken bij het uitvoeren van de prisma-analyse en het formuleren 
van passende verbetermaatregelen, waardoor deze uit het werkveld komen. Dit proces is 
al een interventie op zich en zorgt voor meer bewustwording en betrokkenheid bij de 
medewerkers.   

- Voor de D-zep doelgroep is er landelijk en regionaal nog onvoldoende bekendheid 
over de meest effectieve behandeling. We participeren in het NZa onderzoek om data 
te verzamelen om de juiste interventies, scholingen en financieringen te kunnen 
vaststellen en er worden keuzes gemaakt in de te volgen scholingen in het 
opleidingsplan 2022 die aansluiten bij de specifiek voor deze doelgroep benodigde 
competenties van medewerkers.   
 

Ouderenmishandeling 
Er zijn in 2021 drie meldingen over ouderenmishandeling gedaan. Deze meldingen hadden 
betrekking op de familie of vonden plaats in de relationele sfeer. Het stappenplan is gevolgd 
en de huisarts is betrokken bij deze meldingen. Er is na onderzoek van de signalen geen 
melding naar Veilig Thuis gedaan, maar De Wever heeft het zelf op kunnen pakken. 
 
In 2021 is er op alle locaties voorlichting gegeven over ouderenmishandelingen aan de MIC-
functionarissen, met daarin ook aandacht voor ‘financiele veiligheid’. Op basis van het 
stappenplan is een gebruikersvriendelijk rapportageformat ontwikkeld dat bijdraagt aan een 
goede verslaglegging als er sprake is van (mogelijke) ouderenmishandeling. Komend jaar 
wordt voorlichting over ouderenmishandeling breder in de teams verzorgd door deze MIC-
functionarissen en wordt de samenwerking m.b.t. de preventie rondom ouderenmishandeling 
in het netwerk verder onderzocht en uitgewerkt. Hierbij is de Gemeente Tilburg betrokken. 
 
Klachten  
Er zijn in 2021 bij de klachtenfunctionaris 62 klachten geregistreerd, verdeeld over de 
volgende locaties en categorieën. 
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Klachtenoverzicht 2021 
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De Hazelaar  0  5  5  5  2  0  17  

De Sporen  0  0  0  0  0  0  0  

De Kievitshorst  0  1  1  1  0  0  3  

De Heikant  0  1  2  1  0  0  4  

Reyshoeve  0  2  3  1  0  0  6  

Den Herdgang  0  1  1  1  1  0  4  

De Bijsterstede  0  1  0  0  0  0  1  

Padua  0  0  3  0  0  0  3  

Damast  0  0  2  6  0  1  9  

Koningsvoorde  0  0  3  0  0  0  3  

De Vleugel  0  0  1  0  0  0  1  

Notre Dame  0  2  1  0  0  0  3  

Joannes Zwijsen  0  1  1  0  0  0  1  

Mater Misericordiae  0  0  0  0  0  0  0  

Satijnhof  0  0  0  0  0  0  0  

De Wever Thuis  0  1  0  5  0  0  6  

Totaal  0  15  23  20  3  1  62   

   
Verdeling per locatie in de periode 2016 – 2021  

Verdeling per locatie  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

De Hazelaar 8 11 11 19 19 17 

De Sporen 1 0 0 0 1 0 

De Kievitshorst 5 7 3 4 5 3 

De Heikant 8 4 5 2 11 4 

Reyshoeve 21 5 3 5 6 6 

Den Herdgang 0 0 1 2 1 4 

De Bijsterstede 1 0 1 4 6 1 

Padua 4 2 7 5 7 3 

Damast 9 13 7 3 5 9 

Koningsvoorde 7 6 1 3 8 3 

De Vleugel 1 0 0 0 0 1 

Notre Dame 0 0 0 1 1 3 

Joannes Zwijsen 4 3 4 1 4 2 

Mater Misericordiae 0 11 0 1 0 0 

Satijnhof 1 1 0 3 2 0 

De Wever Thuis 13 4 14 9 6 6 

Totaal 83 67 57 62 82 62 
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Het beeld van het aantal klachten in 2021 is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dit met 

uitzondering van 2020, waarin 23 van de 82 klachten corona-gerelateerd was. Wel zien we dat 

de complexiteit van de klachten toeneemt.   

In 2021 zijn relatief veel klachten geuit in de categorie ‘woon- en leefomgeving’. Voorbeelden 
hiervan zijn klachten over de (telefonische) bereikbaarheid van locaties, geluidoverlast, 
restaurant- of huiskamer bezoek of verdwenen eigendommen. Klachten in de categorie 
‘verzorging en behandeling’ hadden o.a. betrekking op medicijngebruik, persoonlijke 
verzorging en het gebruik van hulpmiddelen. In de categorie ‘informatie en communicatie’ 
hadden de klachten veelal betrekking op de bejegening van cliënten en familieleden.   
   
Evenals in voorgaande jaren zijn de klachten voornamelijk door verwanten ingediend en per e-
mail kenbaar gemaakt. De klachtkaarten, die op iedere locatie makkelijk te vinden zijn, worden 
steeds minder gebruikt. Daarentegen worden, in vergelijking met voorgaande jaren, meer 
klachten telefonisch ingediend.    
 

Het blijft van groot belang dat klachten snel bespreekbaar worden gemaakt. De Wever vindt 
responsiviteit en laagdrempeligheid belangrijk bij klachtafhandeling. Er wordt bij de afwikkeling 
van klachten naar gestreefd om de klacht in eerste instantie op de afdeling waar de klacht 
ontstaan is op een proactieve manier op te lossen. Als dit niet lukt, of als het voor een van de 
partijen wenselijk is, wordt er door de klachtenfunctionaris een bemiddelingsgesprek 
geïnitieerd met alle betrokkenen. Er is in 2021 regelmatig contact geweest tussen de externe 
klachtenfunctionaris met diverse managers binnen De Wever. Advies en overleg, ook als de 
klacht nog niet formeel is ingediend en zich nog onder de oppervlakte bevindt, zijn van belang 
bij het voorkomen van verdere onvrede. Het opmerken hiervan in een vroeg stadium en het 
adequaat omgaan met deze onvrede kan een positieve bijdrage leveren aan zowel de 
klanttevredenheid als kwaliteitsverbetering. Daarnaast is in 2021 periodiek gesproken met de 
klachtenfunctionaris over mogelijke patronen in de klachten of terugkerende onderwerpen. 
Doel hiervan is signalen op te pakken die bijdragen aan het Weverbreed verbeteren van de 
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. 
  
De klachtenfunctionaris van De Wever is sinds 2019 lid van Vereniging van 
Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG). Hierin wordt samengewerkt in een 
netwerk en worden ideeën uitgewisseld. Sinds 2020 heeft de VKIG de aangesloten 
klachtenfunctionarissen opgenomen in een kwaliteitsregister, hetgeen gepaard gaat met een 
intensivering op het gebied van intervisie en kennisuitwisseling. In 2021 heeft de 
klachtenfunctionaris via de VKIG aan diverse Intervisiebijeenkomsten en trainingen 
deelgenomen en dit zal ook in 2022 het geval zijn.  
  
Aandachtspunten klachtenfunctionaris voor 2022  
Zoals aangegeven neemt de complexiteit van de klachten toe. Om beter zicht te krijgen in de 
verschillende klachtaspecten gaan we met ingang van 2022 naast het aantal klachten ook het 
aantal bemiddelingsgesprekken bijhouden, alsmede de verschillende aspecten per klacht. Op 
die manier kunnen eventuele trends eerder en beter worden gesignaleerd, waardoor de 
klachtenfunctionaris beter invulling kan geven aan de signalerende functie richting het 
management en bestuur.  
  
Verder blijft de bekendheid van de klachtenprocedure bij de medewerkers van De Wever en 
haar cliënten een terugkerend punt van aandacht.  
 
IGJ 
De IGJ heeft in 2021 geen inspectiebezoeken aan de locaties van De Wever gebracht. Er is 
wel frequent telefonisch contact tussen de IGJ en de bestuurders geweest, gericht op de 
vraagstukken en de continuïteit rondom de COVID-19-pandemie. Deze gesprekken zijn als 
prettig en constructief ervaren, waarbij gezamenlijk naar goede oplossingen is gezocht.  
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Vanuit de bezoeken van de IGJ in 2019 is één van de verbeterpunten het elektronisch 
zorgdossier, met name gericht op het methodisch werken en het volledig rapporteren op 
doelen. Het Weverbreed project ter optimalisering en vereenvoudiging van het EZD heeft in 
2020 vertraging opgelopen, maar in 2021 is de implementatie afgerond. Komend jaar gaan we 
met een organisatie-brede audit onderzoeken of het resultaat hiervan heeft geleid tot een 
verbetering in het methodisch werken met het EZD.  
 
Wet zorg en dwang  
 
Algemeen  
Met een werkgroep Wet zorg en dwang (hierna Wzd), bestaande uit verschillende disciplines, 
is de implementatie van de wet vormgegeven. De werkzaamheden van de werkgroep zijn eind 
2021 beëindigd en de verdere acties, het monitoren en het borgen van alle aspecten van deze 
Wzd worden via de (permanente) Wzd-commissie gedaan.  
  
De rollen vanuit de Wzd zijn ingevuld. Er zijn 9 Wzd-functionarissen, zowel specialisten 
ouderengeneeskunde als GZ-psychologen, benoemd en opgeleid. De zorgcoördinatoren zijn 
benoemd als zorgverantwoordelijken en de rol van deskundige van een andere discipline en 
niet bij de zorg betrokken deskundige is belegd bij de gespecialiseerd verzorgenden 
psychogeriatrie en de LiV (Leven in Vrijheid) coaches van De Wever.  
De cliëntvertrouwenspersonen zijn aangesteld binnen Zorgbelang Brabant | Zeeland en 
hebben in 2021 kennisgemaakt met de locaties van De Wever. We zijn in 2021 gestart met het 
opzetten van een eigen pool van onafhankelijk (voorheen de externe) deskundigen. Deze pool 
bestaat uit verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde.  
  
Naast het beleidsplan is ondersteunende documentatie ontwikkeld, zowel voor medewerkers 
als voor cliënten en vertegenwoordigers. Er is in 2021 een aantal beleidswijzigingen 
doorgevoerd, mede door veranderingen in de reparatiewetgeving. Het volledige beleidsplan 
Wzd met daarin de visie op vrijheid van De Wever wordt begin 2022 geëvalueerd en 
bijgesteld. 
  
Er is ook afgelopen jaar weer volop ingezet op trainingen Wzd, en de Leven in Vrijheid 
coaches zijn een aantal keer samengekomen om hun rol, mede vanuit deze Wzd, nog beter in 
te kunnen vullen. Het werken aan het bevorderen van deskundigheid van alle verschillende 
rollen binnen de Wzd is een continu proces, en ook voor 2022 zijn de eerste trainingen 
gepland. Naast deze trainingen speelt vooral het leren op de werkplek en het coachen door 
collega’s en Wzd-functionarissen een belangrijke rol. We zien dit op de locaties van De Wever 
plaatsvinden op diverse momenten en op meerdere manieren. Er is tevens een maandelijkse 
intervisie met Wzd-functionarissen. Dit levert goede inzichten en visievorming op en draagt bij 
aan het leren van elkaar.  
  
Wzd in de ambulante situatie 
Er zal meer duidelijkheid moeten komen over de uitvoerbaarheid van de Wzd in de ambulante 
situatie. Er is nog veel onduidelijk over onder andere de juridische verantwoordelijkheid. Ook 
zijn rollen niet helder en is de financiering niet rond. Daarom heeft het bestuur van De Wever 
besloten om hier in principe geen onvrijwillige zorg toe te passen. Er is in 2021 een 
handelingskader voor medewerkers opgesteld dat aansluit bij de uitgangspunten en het 
gedachtegoed van de Wzd. Dit kader geeft hen handvatten hoe te handelen in de praktijk als 
zij met situaties van onvrijwillige zorg worden geconfronteerd. 
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Overzicht registraties onvrijwillige zorg (OVZ)  
  

De Wever (koepel) juli 2021 t/m dec. 2021 jan. 2021 t/m juni 2021 

 Aantal Percentage Aantal Percentage 

Totaal cliënten op de locatie 2912 100% 3775 100% 

Totaal unieke cliënten met OVZ 50 1,72% 68 1,8% 

Totaal cliënten zonder OVZ 2862 98,3% 3707 98,2% 

Aantal OVZ t.o.v aantal zonder OVZ 0,017 1,75% 0,018 1,8% 

  

Maatregelen OVZ 
Aantal 
unieke 
cliënten 

Procentueel 
(t.o.v. aantal 
OVZ) 

 Totaal 
unieke 
cliënten met 
OVZ vorige 
periode 

Veranderin
g in % 
t.o.v. vorige 
periode 

Toedienen vocht voeding en medicatie 
vanwege de verstandelijke beperking of 
dementie 10 20% 12 -16,7% 

Beperking van bewegingsvrijheid 30 60% 31 -3,2% 

 Insluiting   0% 1 -100,0% 

Toezicht (incl. domotica) 1 2% 1 0,0% 

Onderzoek aan kleding of lichaam 2 4% 1 100,0% 

 Onderzoek van de woon of verblijfsruimte 
op middelen die het gedrag beïnvloeden 1 2% 1 0,0% 

Controle op middelen die gedrag 
beïnvloeden 4 8% 3 33,3% 

Beperking van vrijheid om eigen leven in te 
richten, waardoor de cliënt iets moet doen 
of laten 13 26% 16 -18,8% 

 

Analyse onvrijwillige zorg in 2021  
De inzet van onvrijwillige zorg wordt geregistreerd in het elektronisch dossier van de cliënt. 
Hieruit worden data gegenereerd en deze worden 2 keer per jaar als bulk aangeleverd bij de 
IGJ. Daarnaast is begin 2022 een analyse van onvrijwillige zorg op locatieniveau over het 
tweede half jaar van 2021 uitgevoerd. De data waren na het eerste half jaar nog niet te 
genereren en derhalve is de analyse toen niet uitgevoerd.  
 
De analyse van de inzet OVZ is op locatieniveau uitgevoerd. Hierbij zijn de Wzd-functionaris, 
een vertegenwoordiging van seniorverpleegkundigen van alle afdelingen en een 
kwaliteitsadviseur betrokken. Op een aantal locaties was ook de manager van het zelfstandig 
team aanwezig. Het uitvoeren van de analyse was al een interventie op zich en men geeft aan 
dat er zinvolle discussies zijn gevoerd. Deze analyses op locatieniveau geven 
vanzelfsprekend meer inzicht dan de Weverbrede analyse voor alle locaties samen. Er zijn wel 
een aantal overstijgende bevindingen uit deze locatie-analyses te halen.  
  
Een van de bevindingen is dat het complexe materie is, met meerdere mogelijkheden om 
zaken te interpreteren, hetgeen door de verschillende locaties ook daadwerkelijk gebeurt. 
Denk hierbij aan vragen als: Wat is verzet? Wat is beperking van de bewegingsvrijheid? Wat is 
ernstig nadeel? Wat is onderzoek aan lichaam? Op 1 locatie, met relatief meer onvrijwillige 
zorg, zit hierin een deel van de reden en rijst de vraag of het wel onvrijwillige zorg is. De Wzd- 
functionaris gaat hier met deze locatie op verdiepen. Duidelijk is dat het werken aan 
deskundigheidsbevordering met betrekking tot de Wzd ook komend jaar aandacht vraagt.   
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Daarnaast hangen verschillen tussen locaties ook samen met de verschillen in de 
samenstelling van cliënten, de bouwkundige voorzieningen en de verschillen die er zijn met 
betrekking tot de mate waarin het project Leven in Vrijheid is doorgevoerd. Het belang van dit 
Leven in Vrijheid-project, waarbij we afdelingen openen met de inzet van zorgtechnologie, 
gericht op het vergroten van de bewegingsvrijheid, wordt vanuit de cijfers op locaties gestaafd 
en wordt dan ook in 2022 gefaseerd doorgezet naar andere locaties.   
  
Over het totaal van De Wever zien we een afname in absolute inzet van 68 naar 50. Ook 
procentueel daalt het percentage OVZ ten opzichte van het percentage zonder OVZ licht, 
waarvoor geldt hoe lager, hoe beter. Locaties geven aan dat er steeds meer bewustwording is 
en dat er anders en beter naar “ernstig nadeel” wordt gekeken. Ook is er een toename van het 
bewustzijn over handelingen of maatregelen die de vrijheid het eigen leven in te richten 
beperken, en worden medewerkers steeds creatiever in het zoeken naar minder ingrijpende 
alternatieven. Situaties worden als lastig ervaren als het gedrag van een cliënt ook invloed 
heeft op (vrijheid of veiligheid) van andere cliënten.  
  
Er is het afgelopen half jaar een beweging gemaakt naar het niet standaard afsluiten van 
badkamerkastjes bij groepen cliënten. Het uitgangspunt is nu dat deze standaard open zijn. 
Alternatieven worden gezocht als dit nodig is. Dit is niet sterk terug te zien in de cijfers, omdat 
dit nog niet overal als onvrijwillige zorg blijkt te zijn vastgelegd. 

 
De analyse wordt besproken in de Wzd-commissie die hierbij beleidsmatige aanbevelingen 
formuleert voor de hele organisatie. Deze analyse met aanbevelingen wordt met de Raad van 
Bestuur besproken.  
 
Tevens zijn de resultaten van de lokale analyses met de lokale cliëntenraden gedeeld, waarbij 
zij de mogelijkheid hebben gekregen hierop een reactie te geven. Niet alle lokale 
cliëntenraden hebben hiervan gebruik gemaakt, maar de reacties die zijn ontvangen zijn 
positief. Naar aanleiding hiervan is de behoefte gebleken de lokale cliëntenraden beter te 
informeren over de inhoud, doelstellingen en aanpak van De Wever over het uitvoeren van de 
Wzd. Dit wordt begin 2022 opgepakt. De overstijgende analyse over 2021 voor De Wever 
wordt gedeeld met de Centrale Cliëntenraad.  

 
Lerend netwerkkwaliteit 
De Wever participeert in een Lerend Netwerk met Thebe en Mijzo (fusie-organisatie van DRS, 
Volckaert en Schakelring). In 2021 zijn er 4 bijeenkomsten geweest met kwaliteitsadviseurs 
van het Lerend Netwerk. Er is binnen dit lerend netwerk op de volgende thema’s 
samengewerkt afgelopen jaar: 

- Uitwisselen van en reflecteren op elkaars kwaliteitsplannen en kwaliteitsverslagen; 
- Bespreken uitkomsten en aanpak uitvraag landelijke indicatoren basisveiligheid; 
- Ervaringen uitwisselen rondom diverse thema’s zoals crisisorganisatie, Wzd, 

calamiteitenprocedures, kwaliteitsmanagement en documentbeheer.   
  
Verder worden landelijke ontwikkelingen gevolgd. Zo hebben we in 2021 met elkaar 
gesproken over KIK-V en de mogelijkheden die dit biedt.  
  
Verpleegkundige- en Verzorgende Adviesraad (VVAR) 

Het hebben van een VVAR is één van de vereisten voortkomend uit het Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg. De VVAR is sinds 2019 actief binnen De Wever en bestaat uit 5 leden met 
een ambtelijk secretaris. Er zijn in 2021 een aantal leden gestopt en met de nieuwe leden is 
een evenwichtige afspiegeling van de organisatie in de VVAR vertegenwoordigd. In 2021 is de 
VVAR betrokken geweest bij diverse onderwerpen. De VVAR heeft geadviseerd over de 
kaderbrief, het jaarplan 2022 en de visie op leren en ontwikkelen met het oog op De Wever 
Academie. Daarnaast is vanuit de organisatie om advies gevraagd over het werken met de 
Vilans-protocollen. De leden van de VVAR nemen deel in diverse werkgroepen en 
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commissies, waarbij zij de belangen van de achterban vertegenwoordigen. Sinds 2021 neemt 
de VVAR ook actief deel in de Commissie Onderzoek. De VVAR heeft een eigen jaarplan en 
er is structureel 2 keer per jaar een gesprek met de Raad van Bestuur.  
  
De VVAR is in 2021 verder gegroeid in haar bekendheid binnen De Wever. De rondgang 
langs de locaties, waarbij al dan niet thematisch in gesprek is gegaan met medewerkers, heeft 
hieraan bijgedragen. Dit wordt ook komend jaar weer gedaan. Ook is er veel aandacht 
besteed aan de communicatie en informatie met de achterban. Zo hebben zij een eigen groep 
op intranet en volgt een van de leden van de VVAR de communicatie-ambassadeurs training.  
 
 
Groene Wever/ Duurzaamheid 
De Wever is een grote werkgever in Tilburg en wij voelen ook onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor de duurzaamheidsopgave. Wij onderkennen het belang van 
duurzaam ondernemen wat blijkt uit, onder andere, de wijze van bouwen van reeds bestaande 
locaties als ook de ontwikkeling van nieuwe locaties. Duurzaamheid in de breedste zin van het 
woord vormt een belangrijk element in de ontwerpeisen. Het gaat daarbij om de ontwikkeling 
van verduurzaming van zorgvastgoed en het nemen van energiebesparingsmaatregelen, o.a. 
door duurzame opwekking van energie, het gebruik van duurzame materialen en het 
intensiveren van het ruimtegebruik. Voor nieuwbouw streeft De Wever naar de Bijna Energie 
Neutraal Gebouw (BENG) norm. Tevens wordt een groot aantal afvalstromen gescheiden en 
gemonitord aan de hand van de milieubarometer. De Wever heeft als één van de eerste 
zorgaanbieders al in 2016 een EED-rapportage laten opstellen (energie audit). De EED-
rapportage is in 2020 geactualiseerd. Ook hebben we in 2020 alle gebouwen in eigendom 
laten scannen. Alle gebouwen hebben het energielabel A gekregen, behoudens De Hazelaar 
en Dr. Deelenlaan. In 2020 hebben wij reeds de Green Deal Hart van Brabant getekend en is 
een start gemaakt om eigendomsparkeerterreinen uit te rusten met elektrische laadpalen. 
Ingebruikname hiervan is voorzien in 2022. 
 
Wij zoeken aansluiting bij landelijke initiatieven. Zo is de routekaart van Actiz en VWS 
ingevuld, hiermee hebben wij de huidige stand van zaken rond de CO2 productie in kaart 
gebracht. In 2022 wordt de nota haalbaarheidsonderzoek 49% CO2 reductie 2030 besproken 
waarna mogelijk gestart wordt met een plan om de landelijke voorgenomen reductie van CO2 
met 49% in 2030 ten opzichte van 1990 waar mogelijk te kunnen realiseren.  
Het opstellen van een duurzaamheidsbeleid, in samenhang met de vastgoednota en het 
meerjarenonderhoudsplan, is een belangrijk thema in 2022.  
 
Vastgoedbeleid en bouwinitiatieven 
In 2021 is het strategisch vastgoedbeleid “van visie naar beleid” vastgesteld, dat voor de 
beleidsperiode 2021 tot en met 2029 houvast zal bieden voor de lange termijn ontwikkeling 
van onze vastgoedportefeuille.  
  
Ook heeft het jaar 2021 in het teken gestaan van diverse bouwinitiatieven. Vanuit de 
samenwerkingsovereenkomst De Wever en Heijmans is de bouw van een nieuw 
woonzorgcentrum in Berkel-Enschot van start gegaan. Met dit initiatief wil De Wever een 
passend antwoord geven op de toenemende vraag naar woningen voor senioren met een 
verpleeghuisvraag. Het betreft een appartementencomplex, voornamelijk voor mensen met 
dementie, dat de naam Eikenhuys gaat dragen en gesitueerd is nabij het nieuwe bruisend 
dorpshart Koningsoord. De zorg wordt ingericht alsof het zorg thuis is, waarbij er een actieve 
participatie is van het netwerk in het leven van de bewoner. 
  
Eveneens vanuit deze samenwerking is in Tilburg aan de Piushaven het 
stedenbouwkundigplan verder uitgewerkt naar voorlopig ontwerp. Het betreft hier woningen op 
straatniveau, koop- en zorgappartementen. De Wever gaat hier 60 appartementen exploiteren 



 

 
57 

 

waar zij verpleeghuiszorg gaat aanbieden. Met deze nieuwbouw zal, naar verwachting, in 
2023 worden aangevangen. 
  
Tevens is in 2021 gestart met de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van 
locatie Kievitshorst. Aanbesteding van dit bouwwerk heeft plaatsgevonden en de benodigde 
vergunningen voor dit project zijn verstrekt. De Kievitshorst aan de Beneluxlaan wordt onder 
andere het nieuwe thuis voor 120 bewoners met dementie en een woongroep voor bewoners 
met het syndroom van Korsakov. Ook zal Hospice De Sporen er zijn nieuwe huisvesting 
vinden, als een losstaand appartementencomplex op het terrein.  
De bewoners in het woonzorgcentrum zullen overdag voornamelijk op de begane grond 
verblijven waar ze veilig rond moeten kunnen lopen in een dementievriendelijke omgeving. De 
gezamenlijke huiskamers vormen de veilige thuisomgeving van de bewoners. Oplevering van 
de nieuwe locatie staat gepland voor 2024. Het plan is dat de huidige bewoners van de 
Kievitshorst in het 1e kwartaal 2022 naar de nieuwe locatie Boshuis zullen verhuizen: Deze 
gerealiseerde nieuwbouwlocatie is gelegen aan de Bredaseweg. 
  
Slimme processen  
Het continu verbeteren en het slimmer inrichten van onze processen heeft onverminderd 
aandacht. Dit alles om meer rust/ruimte te creëren voor de zorgteams, zodat maximale 
aandacht uitgaat naar onze bewoners/cliënten. 
Er zijn daarvoor meerdere methodieken in beeld, waaronder LEAN. Begin 2021 zijn 
leancoaches gestart met digitale locatie-overstijgende leersessies voor Green-belters. 
Weverbreed werd er kennis uitgewisseld en van elkaar geleerd. 
Wederom zijn dit jaar Wever-medewerkers geschoold in de LEAN-methodiek.  
34 medewerkers hebben het Lean Green Belt certificaat ontvangen. Het verbeteren van 
processen werkt hierdoor als een olievlek binnen De Wever.  
In 2021 zijn 4 locaties gestart met het werken volgens de Lean-filosofie door alle lagen van de 
locatie heen. Zodoende is een cultuur van continu verbeteren gecreëerd waarbij de teams 
dagelijks in kleine stappen verbeteren richting zorg voor de bewoner. 
Door continu te verbeteren met Lean krijgen (zorg)medewerkers weer regie over hun vak. Zij 
nemen de ruimte voor de uitvoering van ideeën over betere zorg. 
In sessies is met managers en beleidsmedewerkers de kaderbrief vertaald naar een Hoshin 
(instrument Lean voor jaarplan), waarin doelen en resultaten zijn geconcretiseerd. 
  
Naamsbekendheid en communicatie 
Het jaar 2021 heeft net als in het jaar ervoor voor een groot deel in het teken gestaan van 
communicatie rondom corona-gerelateerde onderwerpen, zowel intern als extern. Het betrof 
onder meer crisiscommunicatie, informatievoorziening richting medewerkers, bewoners, 
cliënten en naasten en PR/contacten met de media.  Interne communicatie nam een groot 
deel van de werkzaamheden in beslag. Op ons social intranet is een speciale pagina 
genaamd coronavirus opgezet, waar medewerkers de meest actuele informatie, besluiten en 
protocollen terug kunnen vinden. Op de hoofdpagina worden voortdurend de corona-updates 
bijgewerkt. Het programma dat in 2020 was gestart om aandacht en waardering te tonen aan 
onze zorghelden, #jouwinzetisbijzonder, werd voortgezet.  
 
Ook in 2021 zijn zowel de corporate website, de werkenbij-site en ons social intranet verder 
geoptimaliseerd. Dit heeft onder andere de volgende resultaten opgeleverd: 

 22,8% meer bezoekers aan onze website werkenbij (58,7K)

 17,7% meer sessie op de werkenbij-site (100,3K) 

 156,1% meer telefonische contacten naar Werkspot (981) 

 171,9% meer downloads vanaf dewever.nl (6030) 

 68,8% meer doorkliks naar Zorgkaart Nederland (422) 

 319,8% meer kliks naar onze facebookpagina (403) 

 30,4% meer gebruikers van ons intranet (4050) 

 465,2% meer sessies op intranet (783,3K) 
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Op intranet werd achtereenvolgens het meest gezocht op ‘beslisboom', ‘corona’ en 
‘vaccinatieproces voor medewerkers’. 
 
Dit jaar hebben we diverse arbeidsmarktcampagnes gelanceerd, waaronder een campagne 
voor vakantiekrachten, open sollicitaties voor verzorgenden en verpleegkundigen, werving 
medewerkers voor de locatie Boshuis. De campagne Stunt-opa hebben we tevens nogmaals 
breed ingezet. Deze campagne ondersteunt ook in de naamsbekendheid van De Wever. 
Hiervoor de social mediakanalen Facebook, Instagram en LinkedIn gebruikt. Daarnaast 
hebben wij zogenaamde display en advertentiecampagnes via Google uitgezet. 
Laatstgenoemde 3 campagnes werden medio november 2021 gestart en lopen door tot eind 
januari 2022. De resultaten zijn bij het schrijven van dit jaarverslag nog niet bekend, maar we 
kunnen wel zien dat de campagnes in ieder geval hebben gezorgd voor meer bezoekers aan 
de Werkenbij-website.  
 
In 2021 zijn we ook gestart met trainingen voor ambassadeurs. Wij trainen, motiveren en 
enthousiasmeren medewerkers om hun verhalen en berichten van en over De Wever te delen 
via hun social mediakanalen. Want wie kan er nu beter laten zien hoe leuk werken bij De 
Wever is dan onze eigen medewerkers? Dit helpt in de beeldvorming van het imago van De 
Wever. De trainingen zijn goed ontvangen en zullen in 2022 een vervolg krijgen. 
 
Daarnaast zijn we met Wever Werkspot een traject ingegaan om, ondersteund door een 
extern bureau, gezamenlijk een strategie en visie te vormen op het werkgeversmerk De Wever 
en arbeidsmarktcommunicatie. In 2022 krijgt dit traject een vervolg. Daarbij zal ook een 
toetsing in de organisatie plaatsvinden bij medewerkers. Op basis van de uitkomsten zal een 
doorvertaling naar middelen gemaakt worden en een campagne ontwikkeld worden.  
 

Vooruitblik 2022 
 
Door een fitte organisatie te zijn kunnen wij ons volledig richten op het leveren van 
toegevoegde waarde voor de cliënt. Een stabiele en stevige basis ligt er, maar het blijft met de 
uitdagingen rond de arbeidsmarkt en de tarieven zaak om hierop duidelijk te sturen en beleid 
te ontwikkelen. Hiervoor is het nodig om slimmer te werken, vanuit nieuwe paradigma’s te 
denken en om methodisch te werken, zodat we kunnen blijven instaan voor de kwaliteit van 
zorg aan onze cliënten. Om een toekomstbestendige organisatie te zijn en te blijven past een 
ondernemende houding. Wij zullen moeten anticiperen en proactief inspelen op 
ontwikkelingen in de markt door zelf nieuwe vormen van dienstverlening te initiëren. Voor 
2022 is het duurzaamheidsbeleid een belangrijk onderwerp. Daarnaast blijft het verder 
ontwikkelen van het KMS met een bruikbare toolbox voor medewerkers speerpunt in 2022, 
vanuit een eenduidige en gedragen visie op kwaliteit en kwaliteitsbewustzijn.  
 
 

3.5 De innoverende organisatie 
  

Beleidsdoelen 
 
Gezien de uitdagingen die op onze sector af gaan komen zijn wij ervan overtuigd dat we 
moeten innoveren om een eigentijdse zorgorganisatie te blijven. Innovatie binnen De Wever 
richt zich op het verbeteren van de ervaren kwaliteit van leven van cliënten en het werkgeluk 
van de zelfstandige medewerkers, vertrekkend vanuit hun behoefte.  
Het toepassen van technologische en sociale innovaties zien wij als een belangrijk hulpmiddel 
om de menselijke zorg te verbeteren, maar zal deze niet vervangen. Ook zal het toepassen 
van zowel technologische als sociale innovaties ons behulpzaam gaan zijn bij het opvangen 
van de schaarste aan personeel. Wij willen in de regio één van de koplopers zijn op het gebied 
van innovatie. Dit doen we niet alleen; we trekken op met innovatiepartners.  
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Onze medewerkers en cliënten worden volop uitgedaagd en in de gelegenheid gesteld om zelf 
mee te denken en te bouwen aan waardevolle innovaties.  
 

Resultaten 2021 
 
Leven in Vrijheid 
Wij geloven in het positieve effect van zoveel mogelijk figuurlijke en praktische 
bewegingsruimte voor alle cliënten op de kwaliteit van leven. Dit betekent dat cliënten de 
optimale vrijheid hebben binnen en buiten het pand. De inzet van zorgtechnologie kan 
bijdragen aan het verwezenlijken van de visie Leven in Vrijheid (LiV). Voordelen van het goed 
inzetten van domotica voor de cliënt/familie zijn een grotere zelfstandigheid, betere 
zelfbeschikkingsmogelijkheden en het vergroten van de veiligheid die wordt ervaren. Ook zijn 
bewoners rustiger en vertonen ze minder probleemgedrag door de grotere bewegingsvrijheid.   
 
Locatie Satijnhof was de eerste locatie van De Wever waar LiV is geïmplementeerd. In 2020 
zijn we gestart met de verdere uitrol van LiV. Na de aanbesteding is de keuze gevallen op 
leverancier Van Breda. Hiermee is het afgelopen jaar intensief samengewerkt om het plan van 
eisen om te zetten in concrete domotica. Op locatie Padua is in de eerste helft van 2021 over 
gegaan op het nieuwe systeem. 
Op de locatie De Hazelaar is het LiV concept in juni 2021 doorgevoerd. Op Reyshoeve zal   
Het in de eerste helft van 2022 worden uitgerold; op de locatie Joannes Zwijsen in de tweede 
helft van 2022. 
 
Wetenschap en onderzoek 
Door het deelnemen in netwerken van onderzoek en wetenschap werken we aan innovatie en 
het verbeteren van de kwaliteit van leven. De Wever participeert in onderzoeksnetwerken van 
onder andere de Universiteit van Tilburg (Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo) en 
Radboudumc (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). In deze 
academische netwerken wordt actief geparticipeerd door onze medewerkers.  
 
Vanuit het streven om als De Wever een ontwikkelorganisatie te zijn, is besloten om de 
Commissie Wetenschap en Onderzoek om te dopen in de Commissie Onderzoek. Dit om 
onderzoek laagdrempeliger te maken en te stimuleren dat elke medewerker een onderzoeker 
is. We willen de onderzoekende houding bij elke medewerker gaan stimuleren. Ook zullen in 
het vervolg de M-ZIC’s meer betrokken worden en zullen alle onderzoeken, ook die niet hbo of 
master zijn, worden geregistreerd. Uit deze onderzoeken kan een rode draad worden 
gedestilleerd en aan de academische werkplaatsen kan dan worden gevraagd onderzoek naar 
die specifieke thema’s te gaan doen.  
 
De commissie Onderzoek levert input voor het onderzoeks- en opleidingsbeleid. De 
commissie levert een bijdrage aan de bewonerszorg, als het gaat om het uitvoeren van 
onderzoek, vertalen van onderzoeksresultaten en inbedden van nieuwe innovatieve 
werkwijzen in de praktijk. De commissie neemt na afronding van onderzoek bewust een 
besluit of de resultaten extra stimulans nodig hebben voor toepassing in de praktijk. De 
commissie heeft in 2021 in totaal 14 verzoeken voor onderzoek beoordeeld. Samen met de 
Commissie Ethiek en verschillende samenwerkingspartners heeft de commissie getracht een 
waardevolle en kennisrijke omgeving te creëren voor alle medewerkers van De Wever. De 
jaarlijkse samenscholingsbijeenkomsten die de Commissie organiseert om op een 
laagdrempelige wijze informatieoverdracht te laten plaatsvinden aan verzorgenden, konden 
ook in 2021 helaas niet plaatsvinden.  
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Telefonie en ontvangstfunctie  
Na een gedegen voorbereiding gedurende enkele jaren binnen het project Telefonie en 
ontvangst, is in 2020 gestart met de daadwerkelijke inrichting. Doelstelling van het 
telefonieproject is te komen tot een optimalisatie van de bereikbaarheid met o.a. een centrale 
inrichting. Gestart is met de ontwikkeling van een visie met uitgangspunten voor de telefonie- 
en ontvangstfunctie binnen De Wever. Op basis daarvan is in 2019 het telefoniebeleid en het 
programma van eisen opgesteld. In 2020 en 2021 is de volgende stap in dit traject gezet, 
namelijk de implementatie van het centraal telefoniesysteem, en een uitrol over diverse 
locaties en bedrijfsonderdelen. In 2022 loopt de uitrol telefonie nog door op een aantal 
locaties. 
 
Innovatie  
Binnen De Wever is de innovatiestrategie gericht op het starten van kleine(re) experimenten, 
om op deze manier ambassadeurs te ontwikkelen. Doel is om aan de hand van deze kleine 
experimenten het innovatief vermogen van de organisatie langzaamaan groter te laten 
groeien. Experimenten mogen ook mislukken, want ook dat draagt bij aan het lerend 
vermogen. Experimenten die in 2021 zijn gedaan zijn zowel van technologische als van 
sociale aard. Technologische experimenten waren het verder leren kennen van robot Sara, de 
Medido medicijndispensers, de VR-bril. We zijn gestart met een experiment met de meekijk-
bril bij audits. Er is een zorgtechnoloog betrokken bij deze initiatieven. In 2022 gaan we het 
experiment met de meekijk-bril verder brengen op het gebied van leerlingen en wondzorg en 
gaan we een eerste experiment met slim incontinentiemateriaal starten. We werken bij deze 
experimenten graag samen met studenten, ter ondersteuning en stimulering van de 
technologie.  
 
Ten aanzien van sociale innovatie is een experiment rond spraak gestuurd rapporteren 
gestart. Op het gebied van omgaan met cliënten met dementie is verder gewerkt aan het 
programma ‘Dementie en nu', een psycho-educatieproject dat opleidt tot coach om 
mantelzorgers te ondersteunen. Mantelzorgers krijgen vaardigheden en coping strategieën 
aangereikt om hun rol te kunnen invullen en de zorglast te verminderen. In 2021 is een verkort 
programma aangeboden aan medewerkers in de miMakkus-methodiek. Dit is een 
ervaringsgerichte benaderingswijze, vooral bekend vanuit het archetype van de clowns die 
ingezet worden om contact te maken met mensen voor wie taal niet (langer) vanzelfsprekend 
is.  
Binnen het expertisecentrum video-interactie-training (VIO) zijn eerste experimenten in de 
thuissituatie succesvol verlopen.  
 
Vanaf 2021 zijn de eerste stappen gezet in de living labs in samenwerking met Actiz. De vraag 
die in de zes living labs wordt onderzocht is hoe het werk in de zorg thuis slimmer verricht kan 
worden. Nu de makkelijke oplossingen ‘op’ zijn is er ruimte nodig om te experimenteren, te 
leren, te ontdekken. De Wever is één van de deelnemers.  
De thuiszorg van De Wever participeert in het living Lab van Actiz. Met behulp van een 
projectleider vanuit Actiz is een aantal sessies georganiseerd met het team waarbij het anders 
werken centraal staat. Dit heeft geresulteerd in het versneld implementeren van het voeren 
van gesprekken tussen cliënten en medewerkers, waarbij we gesproken hebben over het 
inzetten van een Expert in preventie. Daarnaast experimenteren we met contracten gericht op 
ouders met jonge kinderen.  
 
Als zorgorganisatie hebben wij de meeste baat bij de principes van sociale innovatie. Wij zijn 
in gesprek met de hogescholen om richting de toekomst de mogelijkheid tot multidisciplinair of 
interprofessioneel afstuderen mogelijk te maken, omdat de toekomst van de zorg anders 
ingericht gaat worden, waarbij techniek, innovatie en zorgverlening samen gaan komen. Dit 
zal ook de opmaat zijn voor de afdeling van de toekomst.  
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Het innovatiecentrum Zorg en Welzijn Thebe/De Wever is in 2020 onderdeel geworden van 
het ecosysteem van Mindlabs. Mindlabs is een initiatief van de gemeente Tilburg samen met 
kennisinstellingen in Tilburg.  
In het afgelopen jaar hebben we samen met Mijzo een innovatiecongres onder de naam 
Watsjnoe georganiseerd. Dit congres is een groot succes geweest en sinds die tijd 
onderzoeken we of verder samenwerking rechtvaardig is. Hebben we vorig jaar gemeld dat we 
eind 2021 het nieuwe gebouw van Mindlabs wilden betrekken, nu blijkt dat dit niet voor half 
2022 gaat gebeuren.  
 
Een aantal innovaties draagt ook bij aan onze datastrategie. In het Innovatiecentrum zijn we 
bezig met de Artificial Intelligence en methodisch werken. We participeren als De Wever dan 
ook in het project Slimmer Zorgdossier, waarvoor vanuit het ecosysteem Mindlabs een 
provinciale subsidie verkregen is.   
 
Datastrategie 
In 2020 is een Weverbrede datastrategie ontwikkeld. Met deze datastrategie willen we richting 
en invulling geven aan de ontwikkeling van ons datalandschap en alles wat daar omheen 
draait. Dit met als doel de bedrijfsvoering maximaal te ondersteunen in innovatie, besturing en 
veiligheid, met als focus onze cliënten en medewerkers. In onze visie wordt in de toekomst de 
zorgmedewerker ontzorgd door inzet van data. Middels Artificial Intelligence en 
machinelearning worden behandelpaden automatisch voorgesteld en indicaties bepaald. We 
kennen onze cliënten door patroonherkenning en signalen. Hierdoor is er meer tijd voor 
welzijn. Door algoritmes weten we wat de voorkeuren en belemmeringen zijn van onze 
cliënten. Domotica en robots kunnen op basis hiervan de cliënt ondersteunen in het 
zelfstandig leven en zijn daginvulling. Onze zelfstandige teams zullen uiteindelijk volledig in 
staat zijn om tijdig bij te sturen, beslissingen te nemen en continu te verbeteren op/door inzicht 
in hun teamprestaties, indicatoren en automatische adviezen. Op orde, toegankelijk en 
bewustzijn, zijn belangrijke bouwstenen van ons datahuis.  
 
In 2021 hebben we ook een deel van ons datalandschap in kaart gebracht. In projecten is 
nauwkeurig gekeken naar de impact op het datalandschap en hoe dat goed geborgd kon 
worden. We hebben de eerste stappen richting beheersbaarheid gezet.  
 
Middels proeven met de inzet van Data-Mining hebben we verkend wat nodig is om 
daadwerkelijk conclusies te kunnen trekken uit patronen in dossiers. Daarnaast worden de 
dashboards van de zelfstandige teams steeds verder aangescherpt en dragen deze 
dasboards steeds meer bij aan het verbeteren van onze zorg. Zo gebruiken teams nu de 
Dashboards om beter samen te werken en raken zij ook bekend en vertrouwd met het gebruik 
van data in het proces.  
 
In 2022 zetten we dit voort door verder te bouwen aan het fundament van de primaire 
koppelingen en datastromen. In 2022 ligt de prioriteit bij het in kaart brengen en vastleggen 
van deze datastromen en processen, het vaststellen van de data-architectuurkaders, het 
verbeteren van het landschap en het verkrijgen van inzicht door te experimenteren met 
innovatieve datatechnieken. Dit zetten we door onder regie van een informatie-architect rol. 
Ook worden de zelfstandige teams ondersteund met stuurgegevens door het gebruik van 
dashboards verder te stimuleren, nieuwe te realiseren en bestaande verder te optimaliseren. 
 

Vooruitblik 2022 
 

De komende twintig jaar verdubbelt de zorgvraag, maar de situatie op de arbeidsmarkt in de 
zorg blijft ongeveer gelijk. Hierdoor staan we als zorginstelling voor een grote uitdaging. We 
zullen nog meer moeten investeren in de toepassingen van beproefde technologie. Niet alleen 
om onze medewerkers te ondersteunen in hun werkzaamheden, maar ook om het welzijn en 
levensgeluk van onze cliënten te bevorderen. Belangrijk daarbij is ons te realiseren dat 
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menselijk contact, empathie en creativiteit waarden zijn die ons als zorgorganisatie 
toegevoegde waarde blijven geven. Daarom investeren wij ook nadrukkelijk in onze 
medewerkers. In 2021 zijn al grote stappen gezet in onze ambities binnen het thema 
innovatie. In 2022 zullen wij de ingezette koers vervolgen en steeds verder, aan de hand van 
kleine projecten en experimenten, in de dagelijkse praktijk gaan toepassen. Met het aanstellen 
van een regisseur arbeidsmarktuitdaging willen we het huidige mentale model langs drie lijnen 
oprekken. Hierbij gaan we het gesprek aan hoe we anders kunnen werken, langer kunnen 
werken en meer kunnen werken.   
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4. Financiële resultaten 
 
 
De financiële risico’s als gevolg van externe ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren 
toegenomen en zullen naar verwachting de komende jaren nog verder toenemen. Om die 
risico’s af te dekken is ons financieel beleid gericht op het behalen van positieve rendementen. 
Daarbij was de interne richtlijn dat het rendement in 2021 1,8% van de bedrijfsopbrengsten 
zou moeten bedragen, waarvan minimaal de helft wordt behaald op de reguliere 
zorgexploitatie en de andere helft op de vastgoedexploitatie. 
 
Het resultaat van De Wever was over 2021 € 4,8 miljoen positief (2020: € 3,4 miljoen positief). 
Met een rendement van 3,2% op de bedrijfsvoering in 2021 is dit boven de reguliere norm van 
2%. Hierbij was de splitsing tussen zorgexploitatie en vastgoedexploitatie respectievelijk € 3,2 
miljoen positief (2020: € 0,3 miljoen positief) en € 1,5 miljoen positief (2020: € 3,1 miljoen 
positief). 
 

Resultatenrekening  Realisatie 2021  Realisatie 2020  
Bedrijfsopbrengsten  € 152,9 miljoen  € 152,6 miljoen  
Personeelskosten  € 107,0 miljoen  € 107,9 miljoen  
Overige bedrijfslasten  € 41,1 miljoen  € 41,3 miljoen  
Resultaat    € 4,8 miljoen    € 3,4 miljoen  

 
 
Ondanks het feit dat de cliënten en zorgmedewerkers als een van de eersten in 2021 
gevaccineerd werden tegen COVID-19, waardoor het aantal besmettingen beperkt bleef, heeft 
het virus toch belangrijke financiele effecten gehad Denk aan leegstand door hogere 
sterftecijfers op enkele locaties, de inzet van beschermingsmiddelen en de opening van de 
cohort afdeling in overleg met het RONAZ.  
Om de effecten hiervan te ondervangen is landelijk een breed scala aan 
compensatieregelingen, primair per financieringsstroom, ingericht. Dit heeft ertoe geleid dat 
De Wever gecompenseerd is voor het verlies aan omzet en voor de extra kosten die gemaakt 
zijn als direct gevolg van COVID-19. Per saldo is De Wever voor € 1,5 miljoen 
gecompenseerd voor negatieve effecten van de uitbraak.  
  
De wijze waarop voor 2022 invulling wordt gegeven aan de vergoeding/dekking van de 
COVID-19 kosten en gederfde inkomsten is nog niet voor alle opbrengstenstromen volledig 
bekend. Hierover wordt landelijk overlegd tussen de betrokken partijen, waarbij de 
verwachting is dat hiervoor in lijn met 2021 passende afspraken komen.   
Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van deze 
jaarrekening kunnen de financiële gevolgen van COVID-19 worden opgevangen binnen de 
gemaakte afspraken en is er geen sprake van een concreet financieel continuïteitsrisico als 
gevolg van COVID-19.  
  
Het afgelopen jaren stonden voor de zorg op basis van de Wlz in het teken van de invulling 
van de kwaliteitskadermiddelen verpleeghuiszorg. Dit is in 2021 tot een voltooiing gekomen, 
wat tot een verbetering van de zorg aan onze bewoners heeft geleid. Voor 2021 is het, door 
de arbeidsmarktuitdagingen, helaas niet mogelijk gebleken de beschikbare middelen volledig 
te benutten.  
 
De realisatie binnen de wijkverpleging is de afgelopen jaren achtergebleven op de begroting 
als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek. Inmiddels zijn acties ingezet om dit bij te sturen. 
Hierbij gaat het concreet om de inzet van externe begeleiding voor het herinrichten van de 
processen om zodoende tot een verbetering te komen.  
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Binnen de Kortdurende Zorg hebben reeds aanpassingen plaatsgevonden in de processen en 
is het afgelopen jaar een verbetering zichtbaar geweest binnen het cluster. 
  
Op het vlak van vastgoed is (interim)locatie Boshuis grotendeels afgerond en is de oplevering 
voor medio maart 2022 gepland. De bouw van locatie Eikenhuys vordert en de verwachting is 
dat deze eind 2022/ Q1 2023 opgeleverd gaat worden. Voor de huidige Kievitshorst is de 
planning dat deze gesloopt gaat worden en dat in de loop van 2022 wordt gestart met de 
nieuwbouw op deze locatie. De overige plannen zijn verder ontwikkeld en in diverse fases van 
besluitvorming.  
In 2020 is financiering aangetrokken voor de nieuwbouwplannen in de periode 2021 t/m 2024 
bij de BNG. 
 
 

4.1 Kengetallen en financiële instrumenten 
 
De kengetallen van onze organisatie zijn onderstaand weergegeven. In het algemeen is een 
positief beeld zichtbaar van De Wever; wij zijn een solide partner die aan zijn (financiële) 
verplichtingen kan voldoen.  
  

  Formule  Norm  Norm 
BNG 

2021  2020  

Solvabiliteit  
Solvabiliteit  Eigen vermogen / totaal 

vermogen  
> 25,0%  > 20% 33,6%  33,0%  

Winstgevendheid  
Rentabiliteit  Nettoresultaat / omzet  > 2%   3,2%  2,2%  

Rente/ aflossingscapaciteit  
EBITDA-floor Nettoresultaat gecorrigeerd voor 

belastingen, de financiële baten 
en financiële lasten, 
afschrijvingen en jaarlijkse 
leaseverplichtingen operationele 
lease 

   > 12,0 
mln. 

18,9 mln. 17,1 mln. 

DSCR  EBITDA / (rentelasten + 
aflossingen)  

> 1,25   3,03  2,53  

DSCR 
backward 

EBITDA + huren (operationele 
lease) / (rentelasten + aflossingen  

 > 1,3 3,74 3,15   

Loan tot value  Langlopende schulden / vaste 
activa  

max. 75%   51,6%  65,3%  

  
De Wever heeft geen financiële instrumenten. 
 

4.2 Risico’s 
 
De voornaamste risico’s waarmee we worden geconfronteerd betreffen:  

- Krapte op de arbeidsmarkt: het grootste risico is het niet kunnen invullen van de 

vacatures die nodig zijn om onze doelstellingen te realiseren (nog versterkt door de 

aanvullende doelstellingen vanuit het Kwaliteitskader). Dit geldt zowel voor de 

intramurale zorg maar zeker ook voor de wijkzorg die De Wever levert.  

- Ziekteverzuim: de ontwikkeling van het ziekteverzuimpercentage blijft een 

aandachtspunt hoewel deze zich positief heeft ontwikkeld t.o.v. het 

branchegemiddelde. In 2021 is dit cijfer (beperkt) beïnvloed door de COVID-19-

uitbraak en de gevolgen hiervan voor het ziekteverzuim van medewerkers.  
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Uiteraard hebben de risico’s aandacht binnen de organisatie en zijn we druk bezig om, zoals 
eerder aangegeven, personeel te vinden, behouden, boeien en binden. Hiervoor zijn binnen 
de strategie voor 2022, doorlopend vanuit voorgaande jaren, diverse speerpunten benoemd 
om dit te bereiken. Hierbij gaat het onder andere om een onderzoek naar nieuwe werkvormen 
op locatie Eikenhuys (pilot), een regionaal flexplatform, oprichting van De Wever Academie, 
inrichten van een nieuw leermanagementsysteem en onderzoeken, experimenteren en 
implementeren van technische en sociale innovaties. Tevens is dit een vitaal onderdeel in de 
voorbereiding van de nieuwe meerjarenstrategie voor de periode 2023 t/m 2026.  
   
Binnen de strategie en het jaarplan 2022 blijft aandacht voor duurzame inzetbaarheid en 
aansluiting op de behoeftes van medewerkers in de diverse fases van het werkzame leven in 
combinatie met de thuissituatie. De afgelopen jaren zijn hierop diverse acties uitgevoerd en 
deze zullen in 2022 gecontinueerd worden.  
  
In het algemeen kan gesteld worden dat De Wever een conservatieve benadering heeft ten 
aanzien van risico’s en waar mogelijk zullen maatregelen genomen worden om de risico’s te 
mitigeren dan wel te beheersen. Om tot een meer integrale benadering van risicomanagement 
te komen is De Wever daarnaast gestart met een traject waarin dit thema verder wordt 
uitgewerkt en er een permanente beheersing van de risico’s plaats kan vinden. 
 

4.3 Vooruitblik 
 
Het jaar 2022 staat wat betreft de Wlz in het teken van de opening van Boshuis in maart 2022 
en de voorbereiding en opening van Eikenhuys in december 2022 of Q1 2023. Daarnaast 
wordt er invulling gegeven aan de uitdaging rondom de personele bezetting en de 
cultuurverandering binnen de organisatie in lijn met regionale afspraken.  
  
Ten aanzien van de kortdurende zorg is de verwachting dat de behandeling van cliënten terug 
is op het oude niveau, zodra de ziekenhuizen de reguliere zorg weer volledig gaan uitvoeren. 
Door de inhaalslag die in de ziekenhuizen gemaakt dient te worden in de planbare zorg moet 
rekening gehouden worden met zelfs een hogere productie kortdurende zorg.   
Op basis van de begroting is de verwachting dat De Wever kan voldoen aan de intern 
gestelde ratio’s.   
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5. Verslag van de Raad van Toezicht 
 
5.1 Terugblik 2021  
 
Anders dan gehoopt heeft het coronavirus ook in 2021 grote impact gehad, zowel voor 
cliënten als voor medewerkers. De lange duur van de coronapandemie, het voortdurend 
bijstellen van de organisatie van onze zorgverlening in aansluiting op het landelijke COVID-
beleid, de druk op de inzetbaarheid van onze medewerkers als gevolg van de 
quarantaineplicht: dat alles deed bij eenieder binnen De Wever een sterk appèl op veerkracht, 
flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Met cliënten en mantelzorgers werd voortdurend 
afstemming gezocht in wat voor hen als het belangrijkste in de zorg nog wèl kon worden 
geleverd. De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de extra inzet van alle 
medewerkers om in deze moeilijke omstandigheden voor onze cliënten de zorg op een 
verantwoord niveau te houden.  
 
De coronabeperkingen hadden net als in 2020 invloed op de wijze van invulling van de 
toezichthoudende rol. Wij hebben ervaren dat de afstand tot de organisatie daardoor erg groot 
werd. In de eenduidige commandostructuur die bij een crisis past hebben we als Raad van 
Toezicht de bestuurder niet voor de voeten willen lopen, maar wel de behoefte gevoeld om 
betrokkenheid te tonen en zichtbaar te zijn. Via video-calls stonden we met elkaar in 
verbinding. Pas in de zomer was het weer mogelijk om live verbinding te houden met elkaar 
en met de leefwereld van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers door hen te bezoeken, 
observaties te doen en met hen in gesprek te gaan. Hoe een Raad van Toezicht de gewenste 
betrokkenheid en zichtbaarheid nog beter vorm kan geven in zo’n crisis, is nog onderwerp van 
bespreking.  
 
Bezien wordt of de implementatie van het Rijnlands gedachtengoed in de organisatie van De 
Wever ook consequenties heeft voor het toezicht. In 2021 is de beweging ingezet naar meer 
toezichthouden nieuwe stijl, waarbij de Raad van Toezicht een sterkere rol zoekt in de dialoog 
met de Raad van Bestuur aan de voorkant van de besluitvorming. De Raad van Toezicht wil 
bereiken dat hij een zwaarder accent dan tot nu gebruikelijk krijgt in de balans met de 
goedkeurende en informerende taken. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zoeken nog 
hoe zij dit meer waardengericht toezicht inhoud kunnen geven. Zij gaan begin 2022 in een 
“Benen op Tafel-sessie” hiermee een start maken.  
 
In navolging van de afspraken in de zelfevaluatie 2020 is in 2021 gewerkt aan de vormgeving 
van de zes meest bepalende factoren van good governance, te weten: duidelijkheid over het 
“waartoe”, door waarde(n) gedreven, strategisch inhoudelijke betrokkenheid, wederkerigheid 
en tegenspraak, verbinding met de organisatie en stakeholders en tenslotte zichtbaarheid en 
aanspreekbaarheid. In 2021 heeft zich dat op een aantal manieren vertaald in: 
- aandacht voor de ondersteuning van de tijdelijke éénhoofdige bezetting van de RvB; 
- zorgvuldige selectie van het nieuwe lid van de RvB met aandacht voor de teamontwikkeling  
  in de RvB; 
- positionering van de Raad van Toezicht vooraan in het strategietraject 2022; 
- inhoudelijke gesprekken over de risicobereidheid en risicobeheersing van De Wever; 
- informatie aan alle belanghebbenden binnen De Wever over de onderwerpen die aandacht  
  hebben bij de Raad van Toezicht via het publieksverslag dat op intranet wordt geplaatst. 
 
Met de komst van Marcel van der Priem als nieuwe bestuurder, in opvolging van Willem 
Kieboom, is per 1 september 2021 een nieuw bestuur gevormd van De Wever. In goed 
overleg met Chantal Beks is gekozen voor een ruime inwerk- en ingroeiperiode, waarin Marcel 
niet alleen de gelegenheid is geboden om De Wever en al zijn locaties goed te leren kennen, 
maar waarin ook gewerkt is aan een goede basis voor de samenwerking tussen hen beiden. 
In deze periode is een eerste werkverdeling van bestuurlijke aandachtsgebieden door de 
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Raad van Bestuur opgesteld. Beide bestuurders hebben in het bestuursmodel van De Wever 
een integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
 

5.2 Samenstelling 
 
Onderstaand schema geeft de samenstelling weer van de Raad van Toezicht ultimo december 
2021. In 2021 zijn J. Koenen en H. Brons herbenoemd, en zijn twee nieuwe leden tot de Raad 
van Toezicht toegetreden: mw. B. Drees per 1 mei 2021, en mw. R. Schellens per 1 december 
2021. De laatste is de opvolger van de heer K. In ’t Veld, die medio 2021 zijn werkzaamheden 
als toezichthouder onverwacht moest neerleggen. De Wever is de heer In ’t Veld veel dank 
verschuldigd voor zijn bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de zorgverlening. Zijn prettige 
persoonlijkheid en sterke kwaliteiten zullen we missen. 
In onderstaand overzicht is te zien welke rol de leden binnen de Raad van Toezicht vervullen 
en wat hun functies en nevenfuncties zijn. 
 

Naam 
Rol in Raad 

van Toezicht 
Functie / nevenfuncties 

H.A.W.M. Brons Voorzitter Eigenaar HBA, Hennie Brons Advies Roosendaal 

 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting tot 
Ondersteuning van De Wever 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Vitalis 
Woonzorggroep Eindhoven 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Vitalis 
Residentiële Woonvormen Eindhoven 

 Voorzitter Alzheimer Nederland, afdeling 
West-Brabant 

 Voorzitter Stichting Vrienden van mensen 
met dementie 

 Lid bestuur Dementienetwerk West-Brabant 

 Lid PG Raad Provincie Noord-Brabant 

 Lid bestuur stichting Fokus, 
Utrecht/Groningen 

 Lid Raad van Toezicht stichting Fokus 
Exploitatie, Utrecht/Groningen 

  

dr. mr. W.M.C.M. 

Caris-Verhallen 

Vicevoorzitter  Lid Raad van Toezicht Stichting tot 
Ondersteuning van De Wever Tilburg 

 Lid Raad van Toezicht Maxima Medisch 
Centrum Veldhoven/ Eindhoven 

 Voorzitter Regionale Klachtencommissie 
Zorg Regio ‘s-Hertogenbosch e.o. 

 Plv. Voorzitter Klachtencommissie 
medewerkers Enexis Groep 

 Lid Landelijke Geschillencommissie KPZ 
(behandeling geschillen in het kader van de 
Wkkgz) 

 Secretaris Klachtencommissie 
Medewerkers en Interne Bezwaren 
Commissie FWG, Lunet zorg Eindhoven 

 Lid Klachtencommissie medewerkers 
TenneT Netwerkbeheer 

 Lid Klachtencommissie Ongewenst Gedrag, 
Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen. 
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drs. B. Heijnsbroek Lid Eigenaar Bram Heijnsbroek Interim en Advies  

Dga Maatschappelijk Financieren  

 Lid Raad van Toezicht Stichting tot 
Ondersteuning van De Wever 

 Lid Raad van Toezicht LPS-Brabantse Wal, 
Bergen op Zoom  

 Bestuurder bij Stichting Maatschappelijke 
Leningen, Arnhem 

 Secretaris bij Stichting Maatschappelijk 
Financieren, Arnhem 

 Secretaris bij Stichting Maatschappelijk 
Ontwikkelen, Arnhem 

 Bestuurder bij de Stichting 
Sportaccommodatiefonds  

J.J.M. Koenen RA CIA Lid  Lid Raad van Toezicht Stichting tot 

Ondersteuning van De Wever 

 Docent/examinator Auditing opleiding tot 

Register Accountant Maastricht University 

 Voorzitter heemkundekring Carel de Roy 

Alphen-Riel  

  

drs. K. in ‘t Veld MBA Lid 

(tot 1-9-

2021) 

Action Learning Coach - Business School 

Nederland 

Wmo Consulent en Klantmanager Participatiewet - 

Care First    

 Lid Raad van Toezicht Stichting tot 

Ondersteuning van De Wever 

 Voorzitter Bestuur van de Will Hawkins 

Foundation 

 Voorzitter Raad van Commissarissen 

Psychologen Praktijk OOG 

 Lid RvT Mutsaertsstichting 

  

drs. B. Drees Lid 

(per 1-4-

2021) 

 CEO Pivot Park Holding BV 

 CEO Pivot Park Screening Centre BV  

 Lid Raad van Toezicht Stichting tot 
Ondersteuning van De Wever 
 

R.M.D. Schellens MSc Lid 

(per 1-12-

2021) 

 Directeur Wonen met Zorg voor Ouderen bij 
Cordaan 

 Lid Raad van Toezicht Stichting tot 
Ondersteuning van De Wever 
 

 

De samenstelling van de Raad waarborgt de aanwezigheid van een breed palet aan 
ervaringen en deskundigheden. Binnen de Raad van Toezicht waren in 2021 drie commissies 
werkzaam, de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en 
Veiligheid (deze commissie richt zich tevens op geestelijke verzorging en 
levensbeschouwelijke vraagstukken).  
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5.3 Onafhankelijkheid, deskundigheid en bezoldiging 
 
De Zorgbrede Governance Code is verankerd in het reglement van de Raad van Toezicht en 
wij hechten eraan om ook te voldoen aan de geest van de code. Toetsing vindt jaarlijks plaats. 
De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in de statuten 
van de Stichting en in het reglement van de Raad.  
Een overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad is bovenstaand 
weergegeven. Bezoldiging van de leden van de Raad is in overeenstemming met de 
beloningscode voor toezichthouders in de zorg, waarbij de Raad de richtlijnen van de NVTZ 
volgt.  
 
De Raad heeft de beschikking over een budget voor het onderhouden en verder ontwikkelen 
van zijn deskundigheid. Elk lid van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat zijn kennis 
en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor adequate functievervulling in het belang 
van de organisatie. Leden van de Raad van Toezicht laten zich hierop aanspreken door de 
overige leden van de Raad van Toezicht. Jaarlijks wordt het scholingsprogramma besproken. 
De permanente educatie in relatie tot de behoeften voor kennisontwikkeling of vaardigheden is 
eveneens aandachtspunt in de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht. 
 

5.4  Werkwijze Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht ziet toe op de besturing en de doelrealisatie van De Wever. Hiertoe 
vergaderde de Raad van Toezicht in 2021 volgens een schema zevenmaal met de Raad van 
Bestuur. Bij deze vergaderingen zijn roulerend ook andere functionarissen aanwezig, zoals de 
controller, manager HRM, manager De Wever Wonen, of een Clustermanager.  
 
De secretaris van de Raad van Bestuur/Raad van Toezicht bereidt met de voorzitter en de 
vicevoorzitter van de Raad van Toezicht de vergaderingen voor. Eenmaal per jaar vindt in een 
Raad van Toezicht-vergadering overleg plaats over de jaarrekening; hierbij is de externe 
accountant aanwezig. Voorts treffen de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van 
Toezicht en de Raad van Bestuur elkaar maandelijks. Verder heeft de Raad van Toezicht 
tweemaal per jaar een (thema)vergadering met de Ondernemingsraad, en eenmaal per jaar 
met de Centrale Cliëntenraad. 
 
In 2021 heeft de Raad, net als in 2020, de themabesprekingen vormgegeven op basis van de 
pijlers van het in 2019 vastgestelde meerjarenbeleidsplan. Dit plan vormt de leidraad voor het 
handelen in de periode 2019-2022 en is gebaseerd op een toekomstvisie met betrekking tot 
zorg, welzijn en wonen. De Raad volgt de voortgang op het meerjarenbeleidsplan via de 
kwartaalrapportages.  
 
Leden van de Raad van Toezicht zijn doorgaans in één of meerdere meeloopsessies 
betrokken en bezoeken tijdens deze dagdelen ook de overleggen van de lokale cliëntenraden, 
om zo een goede indruk te krijgen van hetgeen er binnen een locatie leeft. Elk lid rapporteert 
hierover aan de voltallige Raad van Toezicht, en de Raad van Bestuur wordt geïnformeerd 
over de verkregen indrukken. Vanwege de coronapandemie kon hieraan in 2021 maar beperkt 
uitvoering worden gegeven.   
 

5.5 Overlegvergaderingen 
 
In 2021 zijn in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur onder meer de 
volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
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Zorg 
- Stand van zaken COVID-19 (periodiek) 
- Samenwerking Zorgcentrale 
- Ontwikkelingen Eikenhuys 
- Ontwikkelingen Kortdurende Zorg 
- Innovatie 
- Jaarverslag 2020 

 
Financiën 

- Treasury Statuut 
- Treasury Jaarplan 2021 
- Managementletter 2021 
- Jaarrekening 2020 (in bijzijn van accountant) 
- Kwartaalrapportages 
- Begroting 2022 
- Zorginkoop 
- Bevoegdhedenregeling 

 
Organisatie en strategie 

- Visie op controlling 
- Samenwerkingsverbanden met derden 
- Onderwerpen op regionale bestuurlijke overlegtafels 
- Clientmedezeggenschap 
- Kaderbrief 2022 en strategiekaart 
- Jaarplan 2022 
- Profielschets en werving en selectie vacatures lid RvB 
- Zelfevaluatie RvT en remuneratie 
- Functioneren Raad van Bestuur 
- Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur 
- 1e 100 dagen nieuwe bestuurder 
- Invoering WBTR 
- Contouren strategietraject 2022 

 
Vastgoed 

-  Strategisch vastgoedbeleid 
-  Intentieovereenkomst met ETZ inzake herontwikkeling terrein Hilvarenbeekseweg 

 
AuditCommissie 
De AuditCommissie heeft in 2021 zevenmaal regulier overlegd met de bestuurder en de 
manager Financiën en Control. Tussentijds ontvangen de leden van de AuditCommissie ook 
de maandelijkse dashboard- en controllersrapportages, waarin de financiële en personele 
ontwikkelingen nader worden geduid. Over de voortgang op de lopende bouwinitiatieven wordt 
door de Raad van Bestuur aan de AuditCommissie gerapporteerd (voorheen aan de 
Commissie Wever Wonen).  
De AuditCommissie heeft eenmaal afzonderlijk met de externe accountant een vooroverleg 
over de jaarrekening en eenmaal evalueert zij met de accountant de procesgang, 
samenwerking en thema’s voor de (interim)controle. De accountant spreekt voorts jaarlijks met 
de voltallige Raad van Toezicht, onder andere over de jaarcijfers. De commissie rapporteert al 
haar bevindingen, conclusies en adviezen aan de Raad van Toezicht. 
 
Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
De commissie Kwaliteit en Veiligheid voerde in 2021 zesmaal overleg met de Raad van 
Bestuur en staffunctionarissen die binnen De Wever verantwoordelijk zijn voor specifieke 
onderdelen van het kwaliteitsbeleid en veiligheidsbeleid. Om het overleg te structureren zijn 
thema’s benoemd, die de leidraad vormen voor de jaaragenda.  
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Remuneratiecommissie 
De Remuneratiecommissie heeft in december 2021 met Chantal Beks een ontwikkelgesprek 
gehouden. Daarin is terug- en vooruitgekeken op de resultaten van de stichting, o.a. op het 
gebied van strategie en organisatieontwikkeling. De Raad van Toezicht heeft naar de 
bestuurder zijn waardering uitgesproken voor haar functioneren en de bereikte goede 
resultaten. En dat in het bijzonder in een jaar waarin zij de facto alleen het bestuur van de 
stichting vormde en dus een enorm brede span of control had. Afspraken zijn gemaakt voor de 
verdere professionele ontwikkeling.  
Door de groei van de omzet van de stichting was een hertoetsing van de WNT-uitgangspunten 
nodig. De uitkomst leidde tot een aanpassing per 1-1-2022 naar klasse V WNT. Deze 
hertoetsing van uitgangspunten is voorgelegd aan de externe accountant die dit gecontroleerd 
heeft. 
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Bijlage 1. Afkortingenlijst 

 

DEC Dementie Expertise Centrum 

ELV Eerstelijns Verblijf 

ETZ Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis 

EZD Elektronisch Zorgdossier 

GRZ Geriatrische Revalidatie Zorg 

HAP Huisartsenpost 

HRD Human Resources Development 

I&A Informatisering & Automatisering 

KMS Kwaliteitsmanagementsysteem 

LiV Leven in Vrijheid 

LVHC Laag volume, hoog complex 

MIC Meldingen Incidenten Cliënten 

MPT Modulair Pakket Thuis 

NAH Niet Aangeboren Hersenletsel 

PDCLA Plan Do Check Learn Act 

PREM Patient Resulted Experience Measure 

RAV Regionale Ambulance Voorziening 

REC Regionaal Expertise Centrum 

SEH Spoedeisende Hulp 

VPT Volledig pakket thuis 

VVAR Verpleeg- en verzorgende Adviesraad 

VWS Volksgezondheid Welzijn en Sport 

WIO Wetenschap, Innovatie en Onderzoek 

Wlz Wet langdurige zorg 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

Wzd Wet zorg en dwang 
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Bijlage 2. De Wever in 2030 
 

 


