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voorwoord

Goede (ouderen)zorg, optimaal omgaan met ouderdomsproblematiek, gaat bij De Waalboog 

steeds over een passend vervolg vinden, samen met de bewoner en de mensen er omheen. 

Passend bij de bewoner, passend bij de omstandigheden. 

We verdiepen ons in ieders verhaal, dat begint bij dat punt waar alles nog ‘paste’ in het leven. 

Dat punt vlak vóórdat zorg nodig was, waar het voor het laatst letterlijk en figuurlijk als thuis 

voelde. Waar alles bij elkaar kwam, in mensen, in omgeving, in dierbare rituelen en patronen. 

Met onze zorg geven we een waardig vervolg aan wie de bewoner was en nu is. Zo goed en zo 

vaak als dat kan. Zo thuis als maar kan.

Deze belofte vormt de rode draad door alles wat we denken en doen. En dus zeker in het 

Strategisch Ontwikkelplan 2019 – 2021 van De Waalboog.

Bekijk ons filmpje over een ‘Passend vervolg bij De Waalboog’: https://youtu.be/9z1mRKF0GXQ

Om een passend vervolg te bieden aan mensen met ouderdomsproblematiek is het

van belang dat we de bewoner1 en zijn verhaal goed kennen en zijn of haar behoeftes. 

Samen met de mensen om hem heen, met onze vrijwilligers en medewerkers 

geven we op passende wijze invulling aan het vervolg van zijn leven. Op een 

manier die passend is voor die individuele bewoner. Dat vraagt om maatwerk 

van ons als De Waalboog. De kennis en ervaring van onze professionals 

zetten we hier optimaal voor in. Dat doen we met realistisch optimisme.

Dit Strategisch Ontwikkelplan 2019-2021 is de komende jaren onze 

leidraad om onze ambities te blijven waarmaken. Het is een vervolg 

op het Strategisch Ontwikkelplan 2016-2018. In dit nieuwe Strategisch 

Ontwikkelplan bouwen we voort op datgene wat we in de afgelopen 

drie jaar in gang hebben gezet, qua zorginhoud, qua leef- en 

woonomgeving2, qua professionaliteit die dit van ons vraagt en

qua bedrijfsvoering.

Namens MT, en met dank aan een ieder die aan dit plan heeft bijgedragen, 

Toke Piket, raad van bestuur

Nijmegen, maart 2019

1  Waar in dit plan gesproken wordt over “bewoner” bedoelen wij alle mensen die wij 

ondersteunen bij een passend vervolg: op de locaties en thuis.
2  Waar in dit plan gesproken wordt over woon- of leefomgeving kan het gaan over woon- of 

leefomgeving op de locaties, maar ook over de woonomgeving thuis.

Een passend vervolg - in alles 
wat we doen

https://youtu.be/9z1mRKF0GXQ
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inleidinginleiding

Terugblik
In het Strategisch Ontwikkelplan 2016-2018 waren de 

beleidsthema’s en activiteiten gericht op financieel 

herstel, borgen van de basiskwaliteit van zorg en 

het door ontwikkelen van De Waalboog tot een 

duurzaam financieel gezonde en toekomstbestendige 

organisatie. 

Daar hebben we met alle collega’s binnen 

De Waalboog veel energie in gestoken. Door die 

inspanningen is De Waalboog nu weer financieel 

gezond en kunnen we verder werken aan het 

duurzaam en toekomstbestendig maken van onze 

zorg- en dienstverlening.

Veel van wat we in het Strategisch Ontwikkelplan 

2016-2018 hebben afgesproken, is inmiddels 

gerealiseerd. Dit is terug te lezen in de jaar-

verantwoordingen van de afgelopen jaren. Denk  

o.a. aan ons onderscheidende aanbod met mooie 

momentjes maken, de transformatie naar locatie-  

en integraal management, het starten met de 

ontwikkeling van krachtige teams en het verbeteren 

en regelarm maken van onze werkprocessen. We 

hebben hard gewerkt. Dank aan iedereen die zich 

daarvoor heeft ingezet!

Vooruitblik: inspelen op veranderingen  
om ons heen
Nu willen we vooral vooruit kijken. Dit strategisch 

ontwikkelplan vormt immers de basis voor de 

organisatieontwikkeling van De Waalboog voor de 

komende jaren. Hierbij is het belangrijk om te 

beseffen dat de zorgwereld waarin wij werken te 

maken heeft met grote veranderingen. We moeten 

continu zorgen dat we daar goed bij aansluiten. Denk 

bijvoorbeeld aan een zorgvraag die steeds complexer 

wordt, het feit dat mensen steeds meer (mogen) 

verwachten van de zorg, de grote krapte op de 

arbeidsmarkt, de toenemende concurrentie, vastgoed 

dat meer onderscheidend wordt en een steeds 

belangrijker rol voor ICT en technologie. En dan 

hebben we het nog niet over de vele nieuwe 

1 Inleiding

beleidsontwikkelingen in de zorgsector, waar we 

direct mee aan de slag moesten. Het kwaliteitskader 

verpleegzorg, het kwaliteitskader palliatieve zorg, de 

Waardigheid en Trots middelen, verpleeghuiszorg 

thuis, juiste zorg op de juiste plek, transitie- en 

sectorgelden, de nieuwe Wet zorg en dwang, de 

aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen, de AVG en de veranderingen in het 

onderwijsstelsel.

Gezamenlijke gedragen aanpak
Tijdens onze beleidsdagen in juni en september 2018 

hebben wij gesproken over de visie hoe wij als 

Waalboog ‘een passend vervolg’ willen bieden aan 

het leven van bewoners. Ruimte voor eigenaarschap 

en vakmanschap vanuit de zorgteams zijn daarbij  

de randvoorwaarden. Deze bijeenkomsten deden 

we met een ruime vertegenwoordiging van 

medewerkers en leden van de ondernemingsraad 

(OR) en cliëntenraad (CR), omdat wij hen zien als 

een essentiële bron van input voor het maken van  

en invulling geven aan ons beleid. Deze dagen waren 

zeer waardevol. Ze waren verbindend en de 

deelnemers hebben belangrijke inbreng gegeven  

aan de invulling van ‘een passend vervolg’. Deze 

ontwikkelingen en de inbreng van de deelnemers  

aan de beleidsdagen vormen de basis voor het 

Strategisch Ontwikkelplan 2019-2021.  

We zien dit plan als een belofte om ons voor in te 

zetten. Vanuit onze positief realistische inslag weten 

we dat de realiteit soms anders is of andere dingen 

van ons kan vragen dan we nu voor ogen hebben. 

Dat gegeven nemen we mee en daar zullen we ons 

toe verhouden.

Leeswijzer
Na deze inleiding gaan we dieper in op de 

ontwikkelingen om ons heen. Met welke invloeden en 

ontwikkelingen moeten wij rekening houden? Dit is  

te lezen in hoofdstuk 2. Vervolgens beschrijven we in 

hoofdstuk 3 waar De Waalboog voor staat: een 

passend vervolg voor bewoners. Omdat dit een breed 

begrip is hebben we dat uitgesplitst in drie 

strategische thema’s: Goed leven, Goed wonen en 

Goed werken. Een adequate, ondersteunende 

bedrijfsvoering is daarbij noodzakelijk om resultaten 

te kunnen boeken op deze thema’s. Deze thema’s 

beschrijven we respectievelijk in de hoofdstukken 4, 

5, 6 en 7. 

Tot slot maken we in hoofdstuk 8 kort de balans op. 

Wat hebben we bereikt? En waar gaan we nog 

aandacht aan besteden?

 

Natuurlijk zijn er beleidsgebieden die op meer dan 

één thema impact hebben. Deze zijn beschreven bij 

het meest passende thema. Om het plan leesbaar  

te houden hebben we besloten een aantal meer 

inhoudelijke uitwerkingen in de bijlagen op te nemen.

We snappen het dat niet iedereen dit plan geheel zal 

lezen. Daarom hebben we de belangrijkste punten uit 

dit plan samengevat in een zogenaamde ‘praatplaat’. 

Die is voor iedereen inzichtelijk en helpt om met 

elkaar te praten over waar we naar toe gaan. 

missie
De Waalboog draagt bij aan een 
comfortabele, zorgzame en veilige 
leefomgeving voor mensen met 
complexe, geriatrische zorgvragen. 
Bij ons voelen zij zich zo thuis als 
maar kan. Daartoe organiseren we 
verpleeghuiszorg en behandeling 
samen met hun netwerk, vrijwilligers 
en onze partners. Wij richten ons 
op behoud van kracht, eigen regie 
en kwaliteit van leven, op basis 
van individuele behoeften en 
mogelijkheden. 

doelgroepen
Wij zijn specialist in zorg en 
behandeling voor mensen met 
gecombineerde psychiatrische- 
en ouderdomsproblemen 
(gerontopsychiatrie), mensen 
met dementie en (zeer) ernstig 
probleemgedrag, jonge mensen 
met dementie en mensen in de 
laatste fase van hun leven (palliatief 
terminale zorg).

visie 
Ouderen blijven langer thuis wonen, 
komen later bij De Waalboog, met 
complexere zorgvragen en meer 
crisisopnamen. Onze rol verschuift 
daarmee van zorg bieden naar zorg 
samen vormgeven. Samen met 
bewoners en hun netwerk kijken we 
vooral naar wat er wel kan, zoveel 
mogelijk op maat. In een prettige 
woonomgeving oud worden, als dat 
passende vervolg op jouw leven. 

koers 
We werken met bewoners aan een 
passend vervolg van hun leven, aan 
de hand van drie thema’s: Goed 
leven, Goed wonen, Goed werken. 
Ondersteund door professionele 
bedrijfsvoering, geven onze locaties 
en afdelingen elk hier hun eigen 
invulling aan.

kernwaarden
Professioneel, Respectvol, Oprecht, 
Ondernemend, Verbindend.

De Waalboog-belofte 2019 – 2021: een passend vervolg
Strategisch ontwikkelplan in vogelvlucht

“Goede (ouderen)zorg gaat over het 

vinden van een passend vervolg, samen 

met de bewoner en de mensen om hen 

heen. Passend bij de bewoner,  

passend bij de omstandigheden. 

We verdiepen ons in ieders  

verhaal, dat begint bij dat punt 

waar alles nog ‘paste’ in het leven. 

Dat punt vlak vóórdat zorg nodig 

was, waar het voor het laatst letterlijk 

en figuurlijk als thuis voelde. 

Met onze zorg en behandeling geeft  

De Waalboog een waardig vervolg aan 

wie de bewoner was en nu is. Zo goed 

en zo vaak als dat kan. Zo thuis als 

maar kan.”

zo thuis als maar kan  

-  De komende jaren voeren we nieuwe 
woonplannen door (Strategisch  
Vastgoedplan):

 • nieuwbouw Joachim en Anna;
 •  ontwikkelen nieuwe, duurzame 

locaties in diverse wijken, elk met  
een eigen couleur locale;

 •  verkoop diverse huidige locaties en 
terughuur totdat de nieuwe locaties 
gereed zijn;

 •  evenwichtige vastgoedportefeuille: 
65% eigendom, 35% huur.

-  Uitgangspunten: zo zelfstandig mogelijk 
leven, individuele woningen met eigen 
voorzieningen net als thuis, zorg en 
behandeling in de eigen woonomgeving, 
betaalbare en toekomstbestendige  
huisvesting.

-  Mensen die langer thuis blijven, onder-
steunen we met consultatie, MPT, VPT, 
PGB en eerstelijnspraktijk.

Goed wonen

we bieden bewoners een  
passend vervolg  

-  Wij kennen onze bewoners goed. Met 
huisbezoeken, verbindingsgesprekken  
en continue aandacht leven we ons in  
in hun verhaal en dat van hun naasten.

-  We bieden zorg, behandeling en  
ondersteuning op maat, gericht op hoge 
cliënttevredenheid (zorgleefplan) en 
gastvrijheid (Warm Welkom Waalboog).

-  Binnen de gestelde kaders gaat bij  
De Waalboog vrijheid boven veiligheid.

-  We dragen bij aan een zinvolle  
dagbesteding door Samen Mooie  
Momentjes Maken en een passend  
activiteitenaanbod.

Goed leven
onze medewerkers en 
vrijwilligers ervaren hun 
werk als passend voor bewoners  
én zichzelf  

-  Tevredenheid van bewoners begint bij  
tevreden medewerkers. Iedere medewerker 
krijgt persoonlijke aandacht (‘vitamine A’).

-  We werken vanuit vakmanschap en  
eigenaarschap samen in krachtige teams

-  Het nieuwe werken: flexibele en  
inspirerende werkplekken en -processen.

-  Focus op gemotiveerde, deskundige  
en duurzaam inzetbare medewerkers:  
de juiste persoon op de juiste plek. 

-  Vanwege de krappe arbeidsmarkt  
werken we bij werving nauw samen  
met regionale organisaties.

Goed werken

professionele ondersteuning 

 -  We bewaken de samenhang via centrale 
regie/MT en integraal locatiemanagement. 

-  Ons ‘Kan ik je helpen’- team ondersteunt 
medewerkers bij primaire processen.

-  De teams ondersteunen we in project- en 
programmamanagement, communicatie 
en gericht zorginkoop- en account-
management.

-  We versterken onze samenwerking met  
financiers, verwijzers en sociale wijkteams.

-  We voldoen aan alle kwaliteits- en  
veiligheidseisen en zijn klaar voor nieuwe 
wetgeving.

-  We vereenvoudigen administratieve 
werkprocessen en investeren in ICT en 
innovaties die bewoners en medewerkers 
gericht ondersteunen.

-  We versterken de medezeggenschap en 
rol van de Cliëntenraad conform Wmcz.

-  We blijven financieel duurzaam op orde: 
ZZP proof per locatie, exploitatieresultaat 
1% in 2019 en 2% vanaf 2020.

-  Monitoring prestatieafspraken (KPI’s) 
per project/proces/programma.

Bedrijfsvoering

 
Bekijk het 

filmpje over ‘Een 
passend vervolg bij De 
Waalboog’ op WIN >  

ons verhaal.

-  Onze mensen krijgen volop  
ruimte voor opleiding en  
ontwikkeling.

-  We ondersteunen medewerkers 
bij adequaat reageren op grens-
overschrijdend gedrag. 

-  We versterken onze deskundig-
heid op het gebied van complexe 
ouderenzorg via het expertise-
centrum Joachim en Anna.

Goed wonen Goed leven

Bedrijfsvoering

Goed werken
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2 Inspelen op ontwikkelingen 
om ons heen

Bij het bepalen van onze koers is het vanzelfsprekend 

om de ‘weersinvloeden van buiten’ te kennen. Wat zijn 

relevante ontwikkelingen waarmee wij rekening 

moeten houden? Tijdens de beleidsdagen hebben we 

de ontwikkelingen besproken.

Thuis in het verpleeghuis
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (hierna: Ministerie van VWS) heeft het 

programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en 

trots op elke locatie’ gestart. Doel daarvan is verdere 

verbetering van verpleeghuiszorg, zodat er voor 

iedere bewoner voldoende tijd, aandacht en goede  

zorg is. Binnen De Waalboog hebben we dit 

gedachtengoed vertaald in ‘Zo thuis als maar kan’. 

We proberen samen met mantelzorgers en 

vrijwilligers elke bewoner zo goed mogelijk te 

ondersteunen om zijn eigen leven hier zoveel 

mogelijk voort te kunnen zetten. We hebben oog en 

oor voor de bewoner als persoon én voor zijn 

mantelzorgers. 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Als markeringspunt voor deze verbetering heeft  

het Zorginstituut in 2017 het Kwaliteitskader 

Verpleeg huiszorg vastgesteld. Hierin staat 

beschreven wat bewoners en hun familie mogen 

verwachten. Een belangrijk punt uit het kwaliteits-

kader is het ‘vanuit de zorgvraag vaststellen van  

een context gebonden personeelsnorm’. Voor de 

uitvoering van de afspraken in dit kwaliteitskader 

heeft de regering structureel 2,1 miljard euro 

vrijgemaakt. Voor De Waalboog betekende dit dat 

we in 2018 al 1,2 miljoen euro aan extra middelen 

konden inzetten voor het primaire zorgproces. Dat 

hebben we o.a. benut door te gaan werken met 

woonassistenten en extra inzet van zorg- en andere 

professionals.

Wat niet zo prominent naar voren komt in deze 

plannen van het Ministerie van VWS, maar zeker van 

belang is, is dat de zorg betaalbaar blijft. Met de 

toenemende vergrijzing hebben we de uitdaging om 

met dezelfde middelen aan meer mensen zorg te 

bieden. 

Juiste zorg op de juiste plek
Om de kwaliteit en betaalbaarheid te bevorderen, is 

het belangrijk dat de juiste zorg op de juiste plek wordt 

geboden. Om te bepalen wat “juist” is staat niet de 

beperking van iemand centraal, maar het verhaal, de 

behoeften en mogelijkheden van bewoners en zijn  

of haar netwerk. Hoe komen wij daaraan zo goed 

mogelijk tegemoet? Daarvoor kijken wij steeds  

meer buiten ons oorspronkelijke werkgebied van 

intramurale zorg en dagbehandeling waar in de keten 

wij nog meer onze toegevoegde waarde kunnen 

inzetten voor mensen met complexe, geriatrische 

zorgvragen. Samen met onze ketenpartners zorgen 

we voor de passende randvoorwaarden om de juiste 

zorg op de juiste plek te bieden. Het zorgkantoor 

verwacht van De Waalboog dat zij naast zorg binnen 

de locaties meer zorg aan mensen thuis gaat bieden. 

Dit in de vorm van Modulair Pakket Thuis (MPT), 

Volledig Pakket Thuis (VPT) en Persoonsgebonden 

Budget (PGB) en het opzetten van een 

eerstelijnspraktijk.

Voldoende medewerkers en vrijwilligers
Deze doelen bereiken kan alleen als we beschikken 

over voldoende, gemotiveerde en deskundige 

medewerkers en vrijwilligers, die optimaal ondersteund 

en gefaciliteerd worden binnen en door onze organisatie. 

Nu en in de toekomst. Dit vraagt dat wij de juiste 

mensen aan ons weten te (blijven) binden, maar ook 

dat we investeren in leren, verbeteren en innoveren. 

Het werven van goede medewerkers is een grote 

uitdaging gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. 

Daarom stimuleert het Ministerie van VWS een 

gezamenlijke regionale arbeidsmarktaanpak. 

De Waalboog participeert hier volop in. Eind 

december 2018 is hier tot en met 2019 in de regio 

Rijk van Nijmegen 1,8 miljoen euro extra voor 

beschikbaar gesteld.

inspelen op ontwikkelingen om ons heen
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inspelen op ontwikkelingen om ons heen

Samenhangend pakket
We zien dus een flink aantal programma’s die van 

invloed zijn op ons werk. Maar bovenstaande 

beleidsrichtingen laten ook zien dat het geen 

opeenstapeling is, maar een samenhangend pakket 

van maatregelen met één algemene deler: goede en 

betaalbare zorg en prettig werk. Dit is complex, maar 

doet wel recht aan de praktijk. Bovendien mogen we 

constateren dat ‘een passend vervolg, zo thuis als 

maar kan’ hier uitstekend op aansluit.

Vermindering administratieve lasten
Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat 

zorgprofessionals in de langdurige zorg gemiddeld 

31% van hun tijd besteden aan administratie. Dat is 

tijd waarbij we geen aandacht kunnen besteden  

aan bewoners, hun familie en sociaal netwerk. 

Zorgprofessionals geven aan 17% acceptabel te 

vinden. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat de 

administratieve belasting ten koste gaat van 

werkplezier en verloop van medewerkers in de  

hand werkt. Dat staat haaks op bovenstaande 

doelstellingen. Het is daarom heel belangrijk dat we 

de administratieve belasting zoveel mogelijk beperken. 

Ook hiertoe is vanuit het Ministerie van VWS een 

programma gestart: (Ont)regel de zorg. Regelarm 

gaan werken en verspilling tegen gaan is dan ook 

voor De Waalboog essentieel. Hierin hebben we 

sinds eind 2017 al initiatieven genomen door binnen 

verschillende zorgteams aan de hand van de 

‘5S-methode’ lean te werken.

Gepersonaliseerd onderwijs
Zowel het MBO- als HBO-onderwijs heeft te maken 

met kwaliteitskaders. In de nieuwe visie op onderwijs 

staat de leerling centraal, en heeft deze nadrukkelijk 

de regie in het bepalen van zijn eigen leerweg en 

routes. Deze ervaring brengen nieuwe leerlingen en 

stagiaires en nieuw opgeleide werknemers mee. Dat 

vraagt van ons dat wij hen ruimte en vrijheid bieden 

en ondersteunen bij die zelf gekozen ontwikkelings-

richting.
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Respectvol
We respecteren de eigenheid van bewoners, hun 

netwerk, vrijwilligers en medewerkers, maar ook van 

onze omgeving zoals de wijk en samenwerkings-

partners. We hebben oog voor elkaar, zien naar elkaar 

om, zijn positief en kijken vooral naar wat er wél kan. 

Oprecht
We zijn open en eerlijk. We spreken elkaar aan als iets 

goed of minder goed gaat. We voeren altijd een open 

dialoog, waarbij we niet om de hete brij heen draaien. 

Dit is niet makkelijk, maar we houden er wel aan vast 

omdat we geloven dat iedere positieve verandering 

ook bij je zelf begint. 

Ondernemend
We zijn ondernemend en daarmee eigenaar van ons 

succes, maar ook van onze problemen. We denken 

niet in wat was, maar in wat kan zijn. Krachtige teams 

spelen daarbij een sleutelrol. We spelen een 

proactieve rol in het regionale zorg-landschap. We 

zoeken samen met bewoners en partners naar 

nieuwe oplossingen, producten en diensten die 

optimaal aansluiten bij de mogelijkheden en 

behoeften van (toekomstige) bewoners.

Verbindend
Samen kom je verder. Alleen samen maken wij  

het verschil. In een hechte samenwerking met 

(toekomstige) bewoners, hun netwerk, vrijwilligers  

en onze partners zorgen we er gezamenlijk voor dat 

we een bijdrage leveren aan het welbevinden van 

bewoners. Zij zijn bij De Waalboog ‘zo thuis als maar 

kan’. Integraal management is daarbij belangrijk. We 

organiseren brede betrokkenheid bij onze missie, 

visie en doelstellingen. Zorg en ondersteunende 

diensten kunnen daarbij niet zonder elkaar, sterker 

nog: samengevoegd bieden we net die meerwaarde 

die De Waalboog onderscheidt. 
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Onze kernwaarden: PROOV
Onze kernwaarden vormen de gezamenlijke ‘normen 

en waarden’ waar wij binnen De Waalboog volgens 

werken. Ze zijn onderdeel van onze cultuur. We 

vinden het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers 

zich deze eigen maken: 

De Waalboog is:

Professioneel 
Onze professionals leggen de lat hoog. We stellen 

concrete doelen, streven naar toegevoegde waarde 

voor bewoners en hun netwerk en werken resultaat-

gericht. Hierin heeft iedereen een eigen, maar ook 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Laat eigenaar-

schap zien. We investeren in nieuwe kennis en in 

elkaar. We zijn erop gericht om samen de zorg nóg 

beter te maken. Dit doen we elke dag een beetje  

beter (continu verbeteren).

Voor wie zijn wij er?
De Waalboog is er voor mensen van wie het leven 

kantelt als zij getroffen worden door ouderdoms-

problematiek. Zij zoeken hulp om hun leven weer 

zoveel mogelijk vanaf dat punt in hun verhaallijn op 

te pakken. Zo goed en zo kwaad als dat kan. Voor 

De Waalboog begint alles bij dat punt waar voor 

iemand alles nog ‘paste’ in het leven. Waar alles bij 

elkaar kwam, in mensen, in omgeving, in dierbare 

rituelen en patronen. Dat punt in het leven waar het 

voor iemand en zijn omgeving voor het laatst als 

THUIS voelde, letterlijk en figuurlijk. 

Goede (ouderen)zorg gaat volgens ons daarom over 

een passend vervolg vinden, samen met bewoner en 

de mensen om hem heen. Passend bij hem, passend 

bij de omstandigheden. Waarbij zijn verhaallijn niet 

alleen het uitgangspunt is, maar ook de leidraad in 

de optimale ondersteuning bij het vervolg van dat 

verhaal. En dus willen we ons verdiepen in die 

verhaallijn, in wie iemand is en hoe zijn verhaal hem 

bij ons heeft gebracht. Door te kijken naar hoe het 

leven er voor hem uit zag, en voor de mensen in zijn 

omgeving, vlak voor dat kantelpunt. Zodat we met 

onze zorg ook steeds waardig vervolg kunnen geven 

aan wie hij was, aan wie hij nu is. Zo goed en zo vaak 

als dat kan. 

Complexe zorg voor specifieke doelgroepen
De Waalboog geeft zorg en behandeling aan mensen 

met ouderdomsproblematiek. Binnen dat spectrum 

zijn wij specialist in zorg voor mensen met dementie 

en/of probleemgedrag voor de volgende specifieke 

doelgroepen: 

• Mensen met gecombineerde psychiatrische- en 

ouderdomsproblemen (Gerontopsychiatrie) 

• Jonge mensen met dementie

• Mensen met dementie en zeer ernstig 

probleemgedrag

• Mensen in de laatste fase van hun leven (palliatief 

terminale zorg)

Onze missie
De Waalboog draagt bij aan een comfortabele, 

zorgzame en veilige leefomgeving voor mensen met 

complexe, geriatrische zorgvragen. In de regio 

Nijmegen geven we vorm aan verpleeghuiszorg en 

behandeling, samen met de mensen, hun netwerk, 

vrijwilligers en andere samenwerkingspartners.

Wij richten ons op het behouden van de eigen kracht, 

de eigen regie en de kwaliteit van leven, op basis van 

hun behoeften en mogelijkheden. Ook als dat door 

hun complexe zorgvragen niet meer vanzelfsprekend 

is, voelen de mensen zich bij De Waalboog zo thuis 

als maar kan.

Onze visie
De Waalboog verandert. Mensen met 

ouderdomsproblematiek, hun netwerk en de wereld 

hieromheen vragen iets anders van De Waalboog  

dan voorheen. Ouderen blijven langer thuis wonen, 

komen later bij De Waalboog, met complexere 

zorgvragen en meer crisisopnamen. 

De nieuwe Waalboog krijgt een andere rol. Het accent 

is verschoven van zorg bieden naar zorg samen 

vormgeven. Van overnemen naar aanvullen.  

Samen met bewoners en hun netwerk kijken onze 

medewerkers en vrijwilligers vooral naar wat er wel 

kan. Hierbij vullen we aan wat er nodig is, vanuit 

onze expertise en op basis van onze kernwaarden: 

Professioneel, Respectvol, Oprecht, Ondernemend 

en Verbindend. Om dit te realiseren investeren we in 

gelijkwaardige relaties. 

Persoonsgericht werken en maatwerk vormen onze 

leidraad. Bij De Waalboog staan de bewoners écht 

centraal. We zorgen ervoor dat zij in een prettige 

woonomgeving oud kunnen worden, als passend 

vervolg van hun leven. Zo thuis als maar kan. Zo 

bouwen we samen aan een zorgorganisatie die klaar 

is voor de toekomst. 

Een passend vervolg bij De Waalboog: 
zo thuis als maar kan

3
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Goed werken: Dit is gericht op huidige en te werven 

medewerkers en vrijwilligers. Wanneer medewerkers 

prettig en efficiënt kunnen werken en zich optimaal 

ondersteund voelen, kunnen zij zichzelf ontplooien 

en meer en oprechte aandacht besteden aan de 

bewoners. Dat draagt weer bij aan Goed leven.

Wat gaan we doen?
De hoofdthema’s om aan te werken hebben we 

bepaald op basis van de strategische thema’s Goed 

leven, Goed wonen en Goed werken. Ze staan 

beschreven in de hoofdstukken 4, 5 en 6. 

Wat we allemaal gaan doen, en met welke tijds-

planning, is opgenomen in de jaarplannen 2019 (en 

verder) per locatie of per afdeling. De scope voor de 

realisatie van deze ontwikkellijnen is, behalve voor 

het vastgoedplan, gericht op de tijdslijn 2019-2021.

vanuit hun vakmanschap en eigenaarschap de ruimte 

om zelf met verbeteringen te komen en deze door te 

voeren. Eigen initiatieven  van medewerkers die 

passen binnen De Waalboog-visie stimuleren we 

(bottom up).  Fouten maken hoort daarbij. Dat we 

daar vervolgens van leren past heel goed bij het 

werken met krachtige teams. 

We maken concrete afspraken over zorg- en 

dienstverlening met huisartsen, ziekenhuizen, 

geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en 

sociale wijkteams. Uitgangspunt is dat bewoners zo 

lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen 

blijven wonen. Het Programma Langer Thuis vanuit 

de overheid biedt hiervoor het kader. In nauwe 

samenwerking met de eerste lijn ontwikkelen we 

een eerstelijnspraktijk en bieden we consultatie  

op aanvraag. Daarmee maken we de binnen 

De Waalboog opgebouwde kennis en expertise 

toegankelijk voor huisartsen en andere professionals 

in de wijk.

Samenhang én focus: drie strategische thema’s
In de veelheid der dingen is het soms moeilijk te 

overzien wat we doen en waarom. Daarom is focus 

en samenhang tussen de onderwerpen van groot 

belang. In de afgelopen jaren hebben we veel 

ontwikkelingen in gang gezet. ‘Een passend vervolg, 

zo thuis als maar kan’ is onze hoofdlijn waarbij we 

drie strategische thema’s onderscheiden: Goed leven, 

Goed wonen en Goed werken. 

Goed leven: De bewoner staat centraal. We luisteren 

goed naar de bewoner en zijn mantelzorger. Wat is 

belangrijk voor de bewoner voor een passend vervolg 

van zijn leven in de nieuwe gezondheidssituatie en de 

ontwikkeling daarvan in de toekomst? Hoe kunnen 

we daarbij ondersteunen?

Goed wonen: Vastgoed moet ondersteunend zijn om 

goed te leven én goed te werken bij De Waalboog. We 

hebben een vastgoedplan, waarmee we werken aan 

een eigentijdse, passende woonomgeving voor 

bewoners op alle locaties.

Opgedane kennis wisselen we uit onder andere via 

organisaties als Universitair Kennisnetwerk 

Ouderenzorg Nijmegen (UKON),  Samenwerkende 

Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), 

Topcare, Nederlands Kenniscentrum Ouderen-

psychiatrie (NKOP) en het Kenniscentrum Dementie 

op jonge leeftijd. Ook delen wij kennis met partners 

in de keten. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld 

symposia en Waalboog-podia. Waalboog-collega’s 

zijn geregeld spreker op congressen.

De Waalboog heeft de ambitie om op landelijk niveau 

bij te dragen aan kennisontwikkeling op het gebied 

van complexe ouderdomsproblematiek. Om dit te 

realiseren zijn een leer- en opleidingscultuur en  

een goede samenwerking met kennis instituten 

vanzelfsprekend, zoals met ROC, HAN, Radboud 

Universiteit, Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg 

Nijmegen (UKON), Samenwerkende Academische 

Netwerken Ouderenzorg (SANO) en Topcare.

Wij geloven sterk in de kracht van leren in de praktijk 

en eigenaarschap voor je persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Learning on the job en 

e-learning breiden we de komende jaren uit.

Verbeteren door samenwerken
Onze basis is: Samen kom je verder. Alleen samen 

maken wij het verschil. En met elkaar doen we het 

elke dag een klein beetje beter. We stimuleren elkaar 

om te verbeteren. Hierbij hebben medewerkers 

Expertise in topzorg en behandeling 
In de regio is De Waalboog een toonaangevende 

speler in de ouderenzorg met expertise op het gebied 

van dementie en complex gedrag bij ouderen. 

Joachim en Anna fungeert binnen De Waalboog als 

expertisecentrum. Hier wonen mensen die gemiddeld 

zwaardere zorgvragen en behandeling nodig hebben 

dan op onze andere locaties. Om deze reden werken 

we er aan dat alle teams van Joachim en Anna de 

basiszorg op het niveau van ‘best practice’ kunnen 

verlenen. Hierbij werken we volgens de meest recente 

richtlijnen en kennis. Medewerkers van Joachim en 

Anna stellen hun kennis en expertise beschikbaar aan 

de andere locaties van De Waalboog, zodat we ook 

daar passende zorg te kunnen bieden aan bewoners 

met een steeds zwaardere zorgvraag. Ook bieden we 

specifieke scholingen aan om (nieuwe) medewerkers 

goed voor te bereiden op de omgang met 

bijvoorbeeld probleemgedrag.

 

Binnen De Waalboog werken we op de locatie 

Joachim en Anna per doelgroep met expertteams.  

Als voorlopers in het zorgveld faciliteren en 

ondersteunen we de expertteams om aan extra 

kennisontwikkeling te doen (bv. praktijkgericht 

onderzoek). Voor alle locaties geldt: we stimuleren  

de toepassing van innovaties, het delen van nieuwe 

kennis en expertise zowel intern als extern. 

een greep uit onze samenwerkingspartners

Goed wonen Goed leven

Bedrijfsvoering

Goed werken
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Wat gaan we zoal doen  
om invulling te geven aan  
het thema Goed leven?

Bewoners goed leren kennen
We willen, waar mogelijk, voorafgaand aan een 

verhuizing al bij iemand op huisbezoek komen. Zo 

kunnen we nieuwe bewoners beter leren kennen. Dit 

helpt bij het samen in kaart brengen hoe een passend 

vervolg er voor iemand uit kan zien. Zo kunnen we 

zorg en dienstverlening aanbieden die hierop aansluit 

en daar afspraken over maken. Afdelingen krijgen en 

hebben de ruimte om hier zelf invulling aan te geven 

en afspraken in te plannen. 

Verder houden wij “verbindingsgesprekken” met 

mensen die dichtbij de bewoner staan en met enkele 

professionals. Daarmee willen we drempels 

wegnemen voor mensen uit het netwerk van een 

bewoner om het leven dat iemand geleid heeft ook bij 

De Waalboog zo veel mogelijk voort te zetten. Samen 

bespreken we wat belangrijk is voor een bewoner om 

een passend vervolg van zijn leven te geven en hoe 

dat mogelijk is. Ieder brengt zijn eigen deskundigheid 

in en we proberen deze ervaringen met elkaar te 

verbinden. In ieder geval twee keer per jaar tijdens 

het multidisciplinair overleg bekijken we hoe wij 

samen slagen in het bieden van passend vervolg.

Aandacht, sociale contacten, bewegen, zingeving, 

activiteiten, eten en drinken vormen een 

fundamentele basis voor een positieve beleving  

en ervaren welbevinden van de bewoner en zijn of 

haar netwerk.

Vrijheid boven veiligheid
In het kader van een optimale kwaliteit van leven en 

een passend vervolg gaat voor ons vrijheid boven 

veiligheid. Samen met bewoner en mantelzorger 

maken we een weging van kansen en risico’s: wil 

iemand graag lopen, ook al zou hij kunnen vallen? 

Wat levert hem dat op aan plezier en voldoening?

goed leven

Goed leven4
goed leven

Goede (ouderen)zorg, optimaal omgaan met ouderdoms-problematiek, 

gaat volgens ons bij De Waalboog, om de individuele bewoner. Hij heeft 

op zijn eigen manier invulling gegeven aan zijn leven en wil dat ook in de 

nieuwe situatie blijven doen. Daarom zetten we ons in om steeds een 

passend vervolg van zijn leven te vinden, samen met hem en de mensen 

om hem heen. Zijn verhaallijn is niet alleen het uitgangspunt, maar ook 

de leidraad in de optimale ondersteuning bij het vervolg van dat verhaal. 

Wij luisteren naar zijn verhaal zodat we onze zorg en behandeling het 

beste op hem aan kunnen passen, zowel binnen De Waalboog als bij hem 

thuis. 

Ouder worden zoals 
je geleefd hebt
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Zorgleefplan
Het zorgleefplan is een belangrijk hulpmiddel om de 

bewoner zo te ondersteunen dat hij zijn leven 

(ondanks ziekte of beperking) zoveel mogelijk kan 

voortzetten zoals hij dat wil. Het ‘verhaal’ van de 

bewoner (inclusief zijn of haar zorgvraag, behoeften 

en afspraken) is leidraad voor het zorgleefplan van de 

bewoner. Dit plan is altijd actueel en evalueren we 

minimaal elk half jaar. In het zorgleefplan maken we 

zichtbaar dat dit is opgesteld samen met de bewoner 

en zijn of haar vertegenwoordiger. Het sociale 

netwerk, familie en vrijwilligers zijn vanuit een 

gelijkwaardige relatie actief betrokken bij de invulling 

van het zorgleefplan.

Langer thuis
Bovenstaande uitgangspunten gaan we in de praktijk 

brengen bij het opzetten van Modulair Pakket Thuis 

(MPT), Volledig Pakket Thuis (VPT) en 

Persoonsgebonden Budget (PGB) en het opzetten 

van een eerstelijnspraktijk. Daar zijn lokaal de eerste 

verkenningen voor in gang gezet, maar een 

structurele aanpak vergt nog het nodige. Daarbij is 

helderheid in de financiële stromingen nodig. En ook 

een aanpak voor de uitrol van onze expertise naar de 

ketenpartners (huisartsen, verwijzers, sociale 

wijkteams). Ook gaan we onderzoeken hoe we 

’langer thuis’ nog verder kunnen ondersteunen, 

bijvoorbeeld met het geven van consultatie en advies 

aan mensen thuis, maar ook aan bijvoorbeeld hun 

huisarts.

Tevreden bewoners en netwerk
Tevreden bewoners en hun netwerk zijn een zeer 

belangrijke maat voor de kwaliteit van onze 

dienstverlening. We gaan de tevredenheid meten aan 

de hand van een nieuw eenvoudig meetinstrument, 

dat we samen met de cliëntenraad hebben 

vastgesteld. We streven ernaar dat 80% van de 

bewoners ‘eens’ of ‘zeer eens’ antwoordt op de 

stelling ‘Ik voel me hier thuis’ en dat de bewoners 

ons een 8 geven als rapportcijfer. We streven ernaar 

dat het aantal geregistreerde klachten per jaar 

maximaal 2% bedraagt van het aantal bewoners. 

Kwaliteitsplan
Een vertaling van ‘Goed leven’ zien we in het 

kwaliteitsplan 2019 van De Waalboog. Hierin staan 

behalve bovengenoemde onderwerpen nog meer 

acties die bijdragen aan het thema Goed leven. Het 

reeds in gang gezette plan Samen Mooie Momentjes 

Maken (SMMM) is hiervan een belangrijk onderdeel. 

In het kwaliteitsplan zijn de bouwstenen en 

randvoorwaarden aangegeven die nodig zijn om bij te 

dragen aan zijn kwaliteit van leven. Wij zetten ons in 

om deze principes in praktijk te brengen in ons 

dagelijks handelen en in verbeteracties en projecten 

zoals weergegeven in het kwaliteitsplan.

We voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen en 

bereiden ons voor op nieuwe wetgeving zoals de 

nieuwe Wet zorg en dwang per 1 januari 2020 en de 

aanstaande aanpassing van de Wet medezeggen-

schap cliënten zorginstellingen.

Samen Mooie Momentjes Maken
Een zinvolle betekenisgeving aan de dag voor 

iedereen, naar vermogen. Dat is wat we beogen met 

het vervolgplan Samen Mooie Momentjes Maken 

(SMMM). Door een sterk samenspel tussen 

mantelzorgers, vrijwilligers en professionals 

ondersteunen we de bewoner bij zijn daginvulling. 

Er zijn stappen gezet om de bewoners beter te leren 

kennen en hun wensen en behoeften voor 

dagbesteding op te halen. Zo willen we bijdragen  

aan Goed Leven. 

De looptijd van dit plan SMMM betreft in ieder geval 

2019-2020. Na dit specifieke programma streven we 

ernaar dat we invulling geven aan een betekenisvolle 

dagbesteding, passend bij de bewoner. Daarmee is 

dit ook een regulier onderdeel van onze werkwijzen in 

het primaire proces.

Aandacht
Het plan SMMM is een uitwerking van de over -

tuiging dat ‘aandacht’ onmisbaar is in het leven. 

De Waalboog zet daar uiteraard ook op andere 

manieren op in. Naast passende dagbesteding, 

individueel of samen, organiseren we 

(bewegingsgerichte) activiteiten, zorgen we voor 

gastvrijheid en hebben we samen met vrijwilligers en 

(extra) woonassistenten oog voor de mens om  

ons heen – ook in de wijk (denk aan de inzet van 

De Waalboog-toek toek). Daarbij worden we 

ondersteund door de ideeën van mantelzorgers, 

kijken we welke bijdrage innovatie (tovertafel, beleef-

tv) kan leveren en maken we gebruik van de 

specifieke expertise die we in huis hebben op het 

gebied van ouderdoms- en gedragsproblematiek. 

Deze expertise wordt steeds door middel van 

onderzoek verder ontplooid.

bouwstenen
kwaliteitsplan

Weet wat 
nodig is en zorg 

ervoor dat...

Ken je 
bewoner

Persoonsgericht, 
dicht bij de bewoner

Gesprek over verwachtingen 
en tevredenheid

Rollen en 
verantwoordelijkheden

Samen met 
mantelzorger 
en vrijwilliger
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Wat betekent ‘zo thuis als maar kan’ concreet in 
het kader van Goed wonen bij De Waalboog?
• In de nieuwe locaties leveren we bij voorkeur 

appartementen en studio’s met zorg in VPT/MPT/

PGB vorm, binnen de sociale huurgrenzen. WLZ – 

ZZP’s zijn voorlopig ook mogelijk binnen de kaders 

van NHC financiering.

• Iedere bewoner heeft een eigen appartement of 

studio waar hij of zij zo goed mogelijk zelfstandig 

kan leven.

• In nieuwe woningen streven we naar zo veel 

mogelijk woonoppervlak voor de bewoners. Dit 

gaat ten koste van de oppervlakte van ruimte die 

alleen voor medewerkers zijn. Zo stimuleren we 

het contact en meer waardevolle ontmoetingen 

tussen medewerkers, bewoners, familie en 

vrijwilligers.

• Elk huis heeft voorzieningen voor een leef- en 

woonklimaat die zijn afgestemd op de levenswijze 

en vragen van de bewoner, en het type 

woonomgeving (appartement, kamer of hele 

woonlaag). Iedere bewoner heeft immers (behoefte 

aan) een eigen daginvulling. Zingeving en 

beweging maken een belangrijk deel uit van het 

dagelijkse leven.

• Ieder huis beschikt over bij voorkeur 4 eenheden 

van 8 of 9 appartementen of studio’s.

• Eten en drinken, eventueel wassen en drogen en 

alle huishoudelijke zaken vinden in principe plaats 

in de eigen woon-en leefomgeving, appartement of 

huiskamer.

Wat gaan we doen  
om invulling te geven aan  
het thema Goed wonen?

Zorg en behandeling bij mensen thuis 
De Waalboog gaat naast zorg binnen de locaties 

meer zorg en behandeling aan mensen thuis bieden. 

Dit in de vorm van Modulair Pakket Thuis (MPT), 

Volledig Pakket Thuis (VPT) en vanuit een Waalboog-

eerstelijnspraktijk. In dat kader zullen wij ook 

bijdragen aan een geschikte en veilige woonomgeving 

thuis.

Strategisch Vastgoedplan
Voor de uitwerking van Goed wonen op het gebied 

van huisvesting op onze locaties, verwijzen we  

graag naar het in 2018 vastgestelde Strategisch 

Vastgoedplan 2019-2023. Dit beleidsplan omvat 

nieuwbouw, verbouw, verkoop, onderhoud en 

renovatie om tot een passende woonomgeving te 

komen voor bewoners op alle locaties van 

De Waalboog en nieuw te ontwikkelen locaties in 

Nijmegen. Hierbij werken we eraan dat onze locaties 

duurzaam, energiezuinig, levensloopbestendig, 

comfortabel, veilig en aantrekkelijk zijn. Het 

Strategisch Vastgoedplan toetsen we geregeld en 

stellen we waar nodig bij.

In Bijlage 2, pagina 40 vindt u de publieks-

samenvatting over de vastgoedontwikkelingen. 

goed wonen

5 Goed wonen

goed wonen

Bewoners wensen steeds meer een individuele woning met eigen 

voorzieningen net als thuis. Een ‘thuisgevoel’ van bewoners en bezoekers, 

dat is waar we voor staan. Met het strategische thema  

‘Goed wonen’ spelen we hier op in. We bieden maximale ruimte aan  

de bewoner om steeds zijn eigen regie te voeren als het gaat om  

verblijf en de invulling van de dienstverlening. Het accent ligt op 

zelfredzaamheid en participatie. We zullen ook inspelen op veranderingen 

in de bekostiging (onder meer scheiden van wonen en zorg), zodat de 

huisvesting voor alle partijen betaalbaar blijft. De Waalboog staat garant 

voor een maatschappelijk goed renderende onderneming: duurzaam en 

toekomstbestendig.
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• Zorg- en behandeling vinden plaats in de eigen 

woonomgeving, waar die ook is. Behandeling 

specifiek zolang dat mogelijk is, in een 

aantrekkelijke, laagdrempelige centrale “fitness/ 

revalidatie” voorziening.

• Voor medewerkers is het vastgoed zoveel mogelijk 

helpend bij en ondersteunend aan het verlenen van 

goede zorg- en dienstverlening. 

• De entree en brasserie zijn laagdrempelig. Hier 

ontmoeten bewoners, familie, bezoekers, 

medewerkers en vrijwilligers elkaar in een gastvrije 

sfeer.

• We hebben een passend algemeen 

activiteitenaanbod. Dit stemmen we zo goed 

mogelijk af op de zelfredzaamheid van de 

bewoners en op de aanwezige collectieve 

voorzieningen.

• We creëren een “zo’n plezierig, veel en effectief 

mogelijk contact met buiten”. Waar mogelijk 

maken we gebruik van een fijne, veilige, landelijke 

en groene woonomgeving, met aandacht voor 

ontmoeten en verbinden met bewoners, 

medewerkers en omgeving.

• We geven maximale ondersteuning aan veiligheid 

voor bewoners door domotica en een natuurlijk 

afgebakende omgeving.

• De administratieve en direct activiteit gebonden 

werkzaamheden van medewerkers voor het 

primaire proces vinden plaats in de directe (woon-) 

omgeving van de bewoners.

• Alle overige werkzaamheden verrichten we vanuit 

een visie op activiteit georiënteerd - of wel 

flexwerken, met de daarbij passende ondersteuning 

– en werkomgeving voor onze medewerkers, 

vrijwilligers en bezoekers.

Warm Welkom Waalboog
‘Een passend vervolg, zo thuis als maar kan’ vraagt 

een andere ondersteuning in de woon- en leef-

omgeving. De dienstverlening is zo goed mogelijk 

afgestemd op de individuele wensen van de bewoner. 

Dat is waar we aan werken met de verdere realisatie 

van Warm Welkom Waalboog in 2019 en 2020. We 

groeien verder van een centraal aangestuurde 

dienstverlening naar dienstverlening in de directe 

leefomgeving van de bewoner. Iedereen voelt zich 

welkom en krijgt een gastvrij onthaal. Onze locaties 

zijn plaatsen waar mensen (jong en oud), 

organisaties en verenigingen uit de omgeving elkaar 

willen en kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen 

ondernemen. Eten en drinken is gevarieerd en van 

goede kwaliteit. We koken waar mogelijk dichtbij in 

de woonomgeving van de bewoners en waar mogelijk 

samen met hen. Bewoners beoordelen het eten bij 

ons met een 8.

Couleur locale
De locaties van De Waalboog hebben elk een heel 

eigen karakter. Dat karakter wordt door meerdere 

facetten beïnvloed. Het gebouw heeft een belangrijke 

invloed, maar ook de bewoners en de zorgvraag die 

zij hebben (zware zorg of minder zware zorg) is 

bepalend. De ligging en functie van een locatie speelt 

ook een rol (een wijk georiënteerde locatie of een 

locatie voor heel Nijmegen). Met de overgang naar 

integraal locatiemanagement en in vervolg op onze 

ambitie om een passend vervolg te bieden kunnen  

de karakters van de verschillende locaties zich 

afzonderlijk van elkaar verder ontwikkelen. Elke 

locatie heeft de mogelijkheden voor om daar in 

gezamenlijkheid met bewoners en medewerkers 

invulling aan te geven. Zo ontstaat er meer ‘couleur 

locale.’ Ook kan het hierdoor voorkomen dat het ene 

project op de ene locatie al verder gevorderd is dan 

op een andere locatie. Zo is er ruimte om te kijken 

wanneer een locatie of team klaar is om ergens 

invulling aan te geven (bv vakmanschap en 

eigenaarschap; huisbezoeken; zelf koken; etc.). 
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goed werkengoed werken

(mogelijk) uitstroom nodig is. Hier ondernemen  

we gericht actie op. Vanwege de krapte op de 

arbeidsmarkt en om de juiste zorg op de juiste plek 

te kunnen garanderen, hanteren we hierbij samen 

met onze ketenpartners een regionale arbeids-

marktaanpak. De tijdsplanning hiervan is voorjaar 

2019 beschikbaar. In deze regionale aanpak zijn door 

zo’n 15 zorgaanbieders, samen met WZW 

(Werkgeversorganisatie Zorg en Welzijn) en het 

Zorgkantoor, afspraken gemaakt om de grootste 

knelpunten in de regionale arbeidsmarkt zo 

gezamenlijk als mogelijk aan te pakken. Hiervoor 

stelt het Zorgkantoor ook jaarlijks extra middelen 

beschikbaar. Dit proces wordt ondersteund door een 

landelijk aanjager vanuit het programma Waardigheid 

en Trots. 

Persoonlijke aandacht voor iedere medewerker
De Waalboog wil aandacht hebben voor de 

individuele medewerker en zijn of haar ambities en 

ontwikkelperspectief. Onderzoek, ook binnen 

De Waalboog, heeft uitgewezen dat dat cruciaal is 

voor een gezonde en betrokken medewerker. 

Aandacht voor iedere medewerker persoonlijk ( de 

broodnodige “ vitamine A”), draagt bij aan een goed 

preventief ziekteverzuimbeleid en inzicht in een 

persoonlijk ontwikkelperspectief: wat wil je leren en 

hoe en waar, en wat is daar voor nodig? Het draagt er 

ook aan bij dat iedere medewerker gehoord en gezien 

wordt als persoon. Daarom willen we hier graag in 

investeren. Ook de medewerker wil zijn of haar 

loopbaan binnen De Waalboog een passend vervolg 

kunnen geven en de ruimte daarvoor krijgen.

Passend omgaan met grensoverschrijdend 
gedrag
We gaan adequater reageren op grensoverschrijdend 

gedrag door medewerkers hierin een betere 

ondersteuning te bieden. We zijn duidelijk over wat 

wel en niet kan en vormen voor de medewerker een 

goede achterhoede wanneer dat nodig is. Dit is 

belangrijk voor de medewerkers zelf om fijn te 

kunnen werken, maar ook voor de sfeer rondom en 

leefomgeving van bewoners. Om goed te kunnen 

reageren op grensoverschrijdend gedrag, 

bijvoorbeeld van familieleden van een bewoner, zijn 

weerbaarheid van en nazorg voor de medewerkers, 

huisregels en een eenduidig handelingsplan met 

adequate maatregelen en consequenties voor degene 

die over de grens is gegaan van belang. Een fijne leef- 

en werkomgeving staat voorop en medewerkers 

moeten zich gesteund weten door De Waalboog. 

Leren en ontwikkelen (opleidingsplan, visie op 
kennis- en expertise management)
De overheid heeft vanuit Waardigheid en Trots meer 

budget beschikbaar gesteld voor de opleiding van 

medewerkers. Daar kunnen medewerkers in 

samenspraak met hun leidinggevende een beroep op 

doen. Vanuit de CAO zijn er verschillende categorieën 

op grond waarvan je tot afspraken rondom een 

opleiding kunt komen. Wel zien we knelpunten 

ontstaan op momenten dat er (te) weinig personeel 

is op een afdeling. Dan wordt uit loyaliteit voorrang 

gegeven aan de zorg. Van belang is om vroegtijdig  

op die momenten vervanging te regelen, zodat de 

opleidingsmogelijkheid ook vervuld wordt. 

De Waalboog wil door het bieden van ontwikkel- en 

specialisatiemogelijkheden een aantrekkelijke 

werkgever zijn voor haar (toekomstige) medewerkers. 

Daarbij kijken we ook of individuele opleidings-

wensen wellicht op een andere locatie invulbaar zijn. 

Voor leerlingen is bepaald dat zij een langere tijd 

boven formatief worden ingezet. Concreet betekent 

het dat zij vier maanden bovenop de normale 

formatie meedraaien. Dat geeft hen en de rest van 

het team extra leertijd. 

Wat gaan we doen 
om invulling te geven aan  
het thema Goed werken?

Het palet aan beleid en maatregelen voor Goed 

werken bij De Waalboog is breed. Er is al beleid, maar 

we hebben ook nieuwe beleidslijnen ontwikkeld.  

De hoofdlijnen voor de komende jaren liggen in 

onderstaande thema’s. Deze geven we in de 

komende drie jaar stap voor stap vorm. Samenhang 

en realistische uitvoerbaarheid bewaken we door 

sturing vanuit integraal locatiemanagement, passend 

bij de lopende ontwikkelingen, dan wel vanuit een 

centrale regiegroep/MT waar dat nodig is. 

Adequaat personeelsbestand nu en straks (in-, 
door en uitstroom)

Strategische personeelsplanning
Om te zorgen dat we nu en in de komende vijf jaar 

bewoners en cliënten goed kunnen ondersteunen bij 

een passend vervolg, maken we een analyse van de 

ontwikkelingen in de zorgzwaarte en zorgvraag. 

In samenhang daarmee onderzoeken we welke 

competenties we nodig hebben en in welke mate,  

nu en de komende vijf jaar (strategische 

personeelsplanning). Dit zetten we af tegen de 

huidige omvang en competenties van ons 

personeelsbestand. Daardoor weten we welke 

medewerkers we voor welke functies we moeten 

werven, waarin we ons willen ontwikkelen en waar 

goed werken

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn de sleutel tot het succes van 

De Waalboog en ambassadeurs van onze organisatie. Daarom is het  

van groot belang dat er voldoende, gemotiveerde en deskundige 

medewerkers en vrijwilligers werkzaam zijn bij De Waalboog. Wij richten 

ons op goed werkgeverschap en bieden een uitstekende werkomgeving. 

Tevredenheid van bewoners begint immers bij tevreden medewerkers en 

vrijwilligers! 

De huidige zorg vraagt om medewerkers en vrijwilligers die de bewoners 

samen met hun familie en bekenden ondersteunen bij het vinden van een 

passend vervolg van hun leven in de nieuwe situatie. Medewerkers 

krijgen de ruimte om vanuit vakmanschap te doen wat nodig is om  

bij te dragen aan de invulling van een passend vervolg aan het  

leven van individuele bewoners.

Vakmanschap, eigenaarschap en samenwerken dragen bij aan  

Goed werken bij De Waalboog. Wij noemen dat ook wel werken in 

krachtige teams.

De Waalboog zet zich in om haar medewerkers te blijven ondersteunen en 

te binden aan de organisatie. Werken bij De Waalboog moet ook  

voor medewerkers steeds ‘passend’ zijn en voelen. Mede vanwege het 

tekort aan zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt zijn we zeer actief in het 

aantrekken van nieuwe medewerkers voor de zorg. Hierbij werken we 

nauw samen in een regionale aanpak en sluiten aan bij landelijke 

initiatieven. 
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Integraal- en locatiemanagement
Bij het geven van regelruimte dicht bij de bewoner, 

past een integrale aansturing van teams en 

professionals. We werken vanuit principes van 

integraal- en locatiemanagement. Onder integraal 

locatiemanagement verstaan we dat een 

locatiemanager integraal de verantwoordelijkheid 

heeft voor de realisatie van de organisatie- en 

jaardoelstellingen voor alle aspecten van zorg, 

behandeling en dienstverlening binnen het 

beschikbare budget per locatie. Daarvoor beschikken 

zij over juiste, tijdige en op hun processen 

afgestemde sturingsinformatie. Hiervoor gaan we 

een eenvoudige Business Intellegence tool inrichten.

Deze ontwikkeling naar integraal locatiemanagement 

is in 2018 gestart. 2019 zal daarbij als overgangsjaar 

fungeren. Ultimo 2019 zal de verantwoordelijkheid in 

samenspel worden over gedragen. Het programma 

Warm Welkom Waalboog biedt hiervoor de leidraad. 

Ontwikkelingen in dit kader die bijdragen aan 

medewerkerstevredenheid zijn onder meer slim (zelf) 

roosteren en het ‘Kan ik je helpen-team’ dat februari 

2019 is gestart. Dit team ondersteunt en faciliteert de 

krachtige teams en neemt grote bronnen van ergernis 

die tijd- en energie-rovend zijn weg. We maken hierbij 

gebruik van goede voorbeelden die we intern en 

extern hebben opgehaald.

Het nieuwe werken voor kantoorfuncties
We willen het nieuwe werken (HNW) implementeren 

voor alle locaties. Er komen flexibele en activiteit 

gerelateerde werkplekken in een stimulerende en 

aantrekkelijke werkomgeving, waarbij ontmoeten 

voor zorg centraal staat. We willen integraal 

samenwerken voor een passend vervolg van mensen 

stimuleren. Door integraal samenwerken, ieder 

vanuit zijn eigen betrokkenheid, verantwoordelijkheid 

en mogelijkheden, willen we de klanten centraal 

stellen en hen het “zo thuis als maar kan” gevoel 

geven. 

We maken de verbinding tussen praktijk, opleiding en 

praktijkgericht – en wetenschappelijk onderzoek om 

onze zorg continu te verbeteren. Hiervoor werken  

we samen met het ROC, de HAN en de Radboud 

Universiteit. Onze deskundigheid versterken we met 

in de praktijk ontwikkelde – en wetenschappelijke 

inzichten vanuit onze omgeving en netwerken, o.a. 

UKON, Topcare, NKOP, Netwerk palliatieve zorg, 

Netwerk 100, Vilans en In voor zorg! Samenwerken 

en kennisdelen binnen en buiten De Waalboog is 

daarom essentieel. Hiervoor organiseren we 

bijvoorbeeld symposia, Waalboog-podia en spreken 

onze collega’s op congressen.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van 

belang voor zowel de medewerkers als voor de 

organisatie. De verdere uitwerking van dit beleid staat 

in de gelijknamige beleidsnotitie. Hiermee werken 

werknemer en werkgever samen aan een gezonde, 

plezierige en inspirerende werkomgeving. De punten 

die hiervoor zijn aangestipt, dragen bij aan duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers. Ook zullen we in 

gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen werknemer 

en werkgever onder andere werken aan gerichte 

maatregelen om het (ziekte)verzuim te verlagen. We 

hanteren hierbij als norm het laagste kwartiel uit de 

branche (een kwart van de VVT-organisaties zit onder 

deze waarde). Voor 2019 is dat 5% (het landelijk 

gemiddelde was in 2017 5,72%).

Vakmanschap en eigenaarschap:  
Krachtige teams
Een passend vervolg aan het leven van individuele 

bewoners bieden en de veranderende wensen van 

bewoners en hun netwerk, vragen om meer regel-

ruimte voor de medewerkers. Teams gaan het werk 

daarom organiseren vanaf de werkvloer. Management 

en diensten worden ondersteunend aan de teams

Het zorgteam weet heel goed wat er nodig is voor 

een bewoner. Medewerkers krijgen en hebben 

daarom het vertrouwen, de tijd, de ruimte én 

verantwoordelijk heid om toegevoegde waarde te 

bieden voor bewoners en hun netwerk. Zij kunnen 

alle aspecten van onze dienstverlening, in overleg 

met de bewoner, volgens korte lijnen zelf regelen. Wie 

waarvoor verantwoordelijk is, is daarbij direct 

duidelijk. Hier werken we vanuit krachtige teams 

actief aan. Dit is ook opgenomen in het Waalboog 

Kwaliteitsplan.

Teams die er klaar voor zijn, gaan de 

verantwoordelijkheid dragen voor het leven en 

werken op de woongroep. Passend bij de 

doelgroepen waar het team voor werkt, in de context 

van de locatie, de beschikbare middelen, de 

beleidsafspraken en de geldende wet- en regelgeving. 

Hierbij worden zij ondersteund met expertise op het 

gebied van kwaliteit en zorgvraag, ziekteverzuim, 

financiën en capaciteit. Het team zal beschikken over 

juiste, tijdige en real-time sturingsinformatie om op 

koers te blijven. 

Voor dit proces naar krachtige teams trekken we de 

komende drie jaar uit. Fouten maken hoort daarbij. 

Continu verbeteren ook. De teams krijgen onder-

steuning van het Waalboog brede regieteam en een 

regieteam op locatie. In het ontwikkelingstraject naar 

krachtige teams krijgen zij ondersteuning van een 

teamcoach en specifieke support bij het in de praktijk 

brengen van ‘lean’ werken. Ook biedt het ‘Kan ik je 

helpen’-team ondersteuning aan juist deze teams om 

hen te ontzorgen. Dit ontwikkelproces gaat uit van 

teams die hier zelf mee willen starten. Het is onze 

ambitie om eind 2021 dit pad voor alle teams te 

hebben doorlopen.

In bijlage 1, op pagina 35, leest u meer over deze 

nieuwe werkwijze.

Medewerkerstevredenheid
Door het werken met krachtige teams zullen mede-

werkers meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid 

ervaren en gebruik maken van hun vakmanschap.  

Dat draagt bij aan echte medewerkerstevredenheid 

en werkplezier. We willen hier een concrete 

verbeterslag in maken door de tevredenheid in de 

eigen werkomgeving eenvoudig meetbaar te maken. 

Ook zetten we in op wat medewerkers hier actief aan 

kunnen doen. Positief- en oplossingsgericht denken 

is voor ons hiervoor de basis. 
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7 Bedrijfsvoering

Externe eisen
We moeten voldoen aan beleid en wetgeving, eisen 

van onze financiers en toezichthouders en afspraken 

met samenwerkingspartners. Zo zijn we bezig met de 

implementatie van nieuwe AVG wetgeving rondom 

informatiebeveiliging en privacy, die 25 mei 2018 van 

kracht is geworden. Het nieuwe beleid realiseren we 

in 2019. In het kader van de Energie efficiency richtlijn 

voeren we begin 2019 een energie audit uit.

Financiën
We willen financieel gezond blijven. Daarvoor is 

goede bedrijfsvoering nodig. Voor zover nog niet 

genoemd in de hoofdstukken Goed leven, Goed 

wonen en Goed werken, komen de aandachtspunten 

voor de bedrijfsvoering voor de komende jaren in dit 

hoofdstuk aan de orde.

Management van kansen en risico’s
Bij alles wat we dagelijks doen, wat we van plan zijn 

of wat we aan het ontwikkelen zijn hebben we te 

maken met kansen en risico’s. Management van 

kansen en risico’s is dan ook een integraal onderdeel 

van onze bedrijfsvoering.

Borging kwaliteit en veiligheid
Onze zorg- en dienstverlening zijn kwalitatief goed en 

veilig. We voldoen aan kwaliteitsnormen, conform het 

Waalboog-kwaliteitsplan en andere relevante wet- en 

regelgeving. We vinden het ook belangrijk dat 

bewoners het ook zo ervaren. 

Wat hebben we nodig?
Een hele belangrijke randvoorwaarde is een optimale 

ondersteuning van de medewerkers. We willen de 

medewerkers ontzorgen, zodat zij zich maximaal 

kunnen richten op de bewoners. Bij het geven van 

regelruimte dicht bij de bewoner, past een integrale 

aansturing van teams en professionals. We werken 

vanuit principes van integraal- en locatie-

management. 

Krachtige teams vragen om snelle en toegankelijke 

ondersteuning. De ondersteunende processen zijn 

meer klantvriendelijk richting het primaire proces 

ingericht. Het ‘Kan ik je helpen’-team is hiervoor de 

eerste aanzet en start begin 2019. Op grond van de 

ervaringen bouwen we dit uit, op geleide van de  

vraag en behoefte. Administratie en andere ballast 

beperken we zo veel als mogelijk. In dat kader maken 

we het beleid rondom de zorgovereenkomst 

regelarm, wat de zorg ontlast.

In het verlengde van ondersteuning aan krachtige 

teams vraagt de veranderende organisatie nog 

nadrukkelijker om kennis en kunde te delen: 

advisering op gebied van kwaliteit en communicatie 

dicht bij de teams, ondersteuning door project- en 

programmamanagement en gerichte zorginkoop- en 

accountmanagement. Hoe we dit het beste kunnen 

doen, in aansluiting op de ontwikkeling van krachtige 

teams, onderzoeken we. We maken hier een start 

mee in de eerste helft van 2019. 

bedrijfsvoering

Om optimaal bij te dragen aan ‘een passend vervolg’ voor de bewoners en 

cliënten focussen wij op Goed leven, Goed wonen en Goed werken. Onze 

missie en visie zijn leidend voor wat we nastreven en hoe we dat doen, 

zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken. Daarnaast zijn er 

belangrijke randvoorwaarden om onze ambities te kunnen waarmaken. 
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Kwaliteit meten
We meten dit onder meer aan de tevredenheid zoals 

in kaart gebracht op Zorgkaart Nederland en aan de 

hand van monitoring van kerngetallen, zoals een 

acceptabel aantal – niet verwijtbare – incidenten. 

Periodiek hebben we interne audits, gericht op de 

uitvoering van het kwaliteitskader. Ook voeren we 

diverse audits en visitaties uit zoals de HKZ-audit 

of rondom specifieke thema’s zoals medicatie-

veiligheid en wondzorg. We maken ook gebruik  

van de visitatiecommissie UKON, het Topcare-

samenwerkingsverband en het Prezo-keurmerk 

Dementie op jonge leeftijd. De resultaten geven 

inzicht in de kwaliteit van onze zorg en behandeling. 

De uitkomsten van deze audits gebruiken we om 

zichtbaar te maken waar we staan en om verder te 

verbeteren.

BHV-organisatie
Om voorbereid te zijn op noodsituaties, zoals een 

brand, hebben we een bedrijfshulpverlenings-

organisatie. We zijn bezig om deze opnieuw op te 

zetten. Een gespecialiseerd bedrijf stelt met onze 

input een nieuw BHV-plan op. Het plan omvat de 

beschrijving van het BHV beleid en is toepasbaar 

voor alle locaties. In dit plan wordt beschreven hoe 

de bedrijfshulpverlening is georganiseerd, welke 

functies er bekleed worden binnen de BHV 

organisatie, welke opleidingen zij volgen, op welke 

manier zij oefenen, welke hulpmiddelen zij 

gebruiken, hoe er wordt opgetreden tijdens een 

brand, ongeval of een andere calamiteit, maar ook 

hoe de BHV een preventieve rol speelt. Daarnaast 

wordt er aandacht besteed aan de nazorg. In 2019 

maken we dit plan operationeel.

Duurzaam financieel gezond
De Waalboog wil en moet duurzaam financieel 

gezond zijn. De (zorg-) exploitatie rendeert en  

biedt ruimte voor zorginnovatie en vernieuwing.  

De Waalboog heeft een goede financieringsstructuur 

en beschikt over voldoende middelen om de 

gewenste  investeringen te doen. Dit is noodzakelijk 

om kwaliteit te waarborgen en concurrerend te 

blijven.

ZZP-proof
De basis voor financieel ‘in control’ is dat we per 

locatie in ieder geval de vastgestelde financiële 

uitgangspunten realiseren, met als basisvisie ZZP-

proof per vastgestelde wooneenheid of afdeling.

Uitgangspunt is dat alle organisatorische eenheden 

kostendekkend functioneren, tenzij er sprake is van 

een starters-situatie of een toegevoegde waarde voor 

de hele Waalboog. We streven naar een goede, maar 

minimale overhead en naar maximale productiviteit 

(zonder afbreuk te doen aan tevredenheid van 

medewerkers en bewoners). Daarom kennen we onze 

integrale kostprijs en snappen hoe deze is 

opgebouwd en te beïnvloeden is. Dit komt terug in 

ons ZZP-proof programma.

Budgetbeheer bij de teams
Teams werken met een eigen integraal budgetbeheer. 

Hier groeien we in twee jaar naar toe, met de 

daarvoor bestemde ondersteuning van applicaties  

en monitoring.

Financiering vastgoed 
De financiering van het vastgoed is geborgd voor de 

lange termijn, zowel ten aanzien van het vastgoed in 

eigen bezit als aan te huren locaties. De Waalboog 

heeft begin 2019 enkele panden verkocht die niet 

geschikt waren voor toekomstgerichte zorg. Hiermee 

hebben we tevens een evenwichtige vastgoed-

portefeuille, waarvan we 65 % in eigendom hebben 

en 35% huren. 

Exploitatieresultaat en monitoring
In 2019 streven we naar een exploitatieresultaat  

van 1%. Vanaf 2020 is dit 2% jaarlijks op het 

zorgresultaat. Dit monitoren we continu. Periodiek 

beoordelen we of een eventuele aanpassing van de 

percentages kan of moet plaatsvinden.

Processen en systemen

Werkprocessen
We organiseren onze werkprocessen effectief en 

efficiënt. We gaan onze werkprocessen (inclusief 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) 

doorlichten op “regelarm” functioneren. Het  

gaat zowel om het primair proces als om de 

ondersteuning. We vereenvoudigen ze, zodat ze 

begrijpelijk, kort en krachtig zijn en beschreven in 

process-flows. Ze zijn centraal gedocumenteerd en 

makkelijk benaderbaar. 

Procesmanagement
Per proces, project of programma bepalen we KPI’s 

(key performance indicators = kritieke prestatie-

indicatoren) om de prestaties te monitoren. Ook 

benoemen we proceseigenaren. Zij monitoren de 

voortgang en sturen bij waar nodig. Goed 

procesmanagement is van belang voor grote 

projecten met veel afhankelijkheden en risico’s als 

bouw, Warm Welkom Waalboog en vernieuwing ICT. 

beleids-
budgetten

zorgverblijf

tarief 
zorgprestatie

behandeling

overhead

Budget

€
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bedrijfsvoeringbedrijfsvoering

Informatisering en ICT
Informatisering en ICT spelen een steeds 

belangrijkere rol in de zorg, voor zowel medewerker 

als bewoners. Hieronder verstaan we kantoor-

automatisering, systemen en applicaties ten  

behoeve van het primaire proces, domotica en 

zorgtechnologie. Het ondersteunt de bewoners en 

medewerkers om hun werk goed, prettig en efficiënt 

uit te voeren én draagt bij aan onze missie Zo thuis 

als maar kan. We hebben een goed, maar zo 

eenvoudig mogelijk applicatie landschap. We 

vermijden overbodige applicaties en functionaliteiten. 

Uitgangspunt is dat systemen en applicaties effectief, 

snel, geïntegreerd (ze werken samen), 

gebruiksvriendelijk en stabiel zijn. We werken hier 

stapsgewijs naar toe aan de hand van de opgestelde 

en geactualiseerde ICT-roadmap. Hierbij kiezen we er 

nadrukkelijk voor om de ICT regiegroep, project- en 

programmamanagement goed te borgen in onze 

werkprocessen en werkafspraken.

Het nieuwe werken (activiteit georiënteerd en flexibel 

werken) maakt investeringen in technologie voor 

medewerkers voor de komende jaren hard nodig. 

Extra financiële ruimte is uitgetrokken om plaats- en 

tijdonafhankelijk werken meer mogelijk te maken.

Innovatie en Technologie
Naast personele schaarste is Innovatie en 

Technologie een dwingend en urgent thema. In  

de komende vijf jaar zal de ontwikkeling in de 

technologie een enorme vlucht nemen. Dit zal  

zeker kansen bieden voor onze bedrijfsvoering. De 

vernieuwing van ICT- infrastructuur is de basis voor 

het creëren van mogelijkheden voor het werken met 

technologie. 

Op kleine schaal willen we vanuit een bottom up 

benadering ervaring opdoen met nieuwe 

mogelijkheden die van toegevoegde waarde zijn voor 

bewoners en hun familie. Deze ervaringen delen we 

middels een virtuele winkel. We maken daarbij 

gebruik van de samenwerking met onderwijs en 

andere partners in de regio zoals Tech@doptie, 

Technologische samenwerking binnen WZW voor 

V&V en transferpunt Zone en Zorgdomein. 

Communicatie
Tijdens grote veranderingen is het van belang  

dat medewerkers en andere betrokkenen goed  

op de hoogte zijn en we hen betrekken bij de 

ontwikkelingen en veranderingen. We willen een  

open en transparante dialoog voeren met belang-

hebbenden. Zo willen we relevante informatie bij hen 

ophalen en ook informatie delen. Door vroegtijdig 

mensen te informeren willen we draagvlak creëren, 

mensen enthousiasmeren en gezamenlijk verdere 

invulling geven aan concrete projecten.

De Waalboog stimuleert medewerkers om (positieve) 

ervaringen en kennis met elkaar te delen. Dit kan 

anderen inspireren en stimuleren om ook tot 

verbeteringen te komen. Dat kan op vele manieren: 

binnen zorg- of expertteams, op ons intranet WIN, 

tijdens Waalboogpodia, tijdens uitwisselingen bij een 

werkbezoek, etc. Ook willen we als Waalboog een 

toegankelijke en laagdrempelig cultuur creëren om 

van elkaar te leren. #durftevragen. Het ‘Kan ik je 

helpen-team’ kan daarbij helpen, maar ook collega’s 

of leidinggevenden. 

Ook is het van belang dat we allemaal ‘dezelfde taal’ 

spreken. Ons taalgebruik moet passen bij de visie 

waar we voorstaan. Dat geldt voor alle medewerkers 

en vrijwilligers. Vanuit een warm welkom willen we 

mensen benaderen. Hoe sta je hen te woord? Op 

welke manier bied je ruimte om zichzelf te zijn en 

invulling te geven aan een passend vervolg van 

iemands leven. Ter illustratie: niet opname maar 

verhuizen/ komen wonen bij; niet cliënt maar 

bewoner, geen intake maar een kennismaking. Dit 

vergt nog de nodige aandacht. 

Governance – samenhang en wijze van bestuur 
en toezicht
De Waalboog ontwikkelt zich als netwerkorganisatie: 

we zoeken logische samenwerkingspartners en 

richten ons op de win-win in de samenwerking. We 

werken dus niet alleen met de bewoner samen, maar 

ook met netwerkpartners in de directe omgeving. 

Samen geven we inhoud aan de zorg- en dienst-

verlening binnen de verschillende kernteams van  

een locatie.

Bij het in beeld krijgen van het bewonersperspectief 

kan goede vertegenwoordiging niet ontbreken. Het 

instellen van een cliëntenraad, en daarmee het 

regelen van medezeggenschap zo dicht mogelijk bij 

de bewoner, krijgt dan ook (nog steeds) de volle 

aandacht.  Daarbij wordt rekening gehouden met de 

wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (WMCZ). De aangepaste WMCZ 

treedt naar verwachting begin 2020 in werking, 

maar het belang van het doel van die wet om de 

medezeggenschap van cliënten te versterken geldt 

uiteraard nu al. Het faciliteren van de bewoners-

vertegenwoordiging, zodat er zo lokaal mogelijk 

inspraak en advisering mogelijk is, alsook de 

onderlinge samenwerking met de raad van bestuur 

én de raad van toezicht is een belangrijk speerpunt 

in 2019. 

De eerste uitdaging die in dit verband voorop staat is 

het vinden van leden voor de cliëntenraad – een 

uitdaging die landelijk speelt. Het vullen van 

vacatures is niet altijd makkelijk. Het LOC legt uit: 

“Cliëntenraden zijn aangewezen op vrijwilligers 

terwijl de tijdsinvestering en het deskundigheids-

niveau niet mag onderdoen voor die van de raad van 

toezicht”.  Dit illustreert dat De Waalboog allereerst 

moet inzetten op het vergroten van de animo om 

cliëntenraadslid te worden. De eerste stappen 

hiervoor zijn in 2018 gezet.

We hechten aan open constructieve samenwerking 

vanuit de onderscheiden verantwoordelijkheden en 

rollen met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en 

de raad van toezicht. 

In principe maken we gebruik van collectieve 

maatschappelijke voorzieningen. We doen alleen 

zaken in eigen beheer als dit specifieke onder-

scheidende toegevoegde waarde heeft. We zijn  

ook maatschappelijk ondernemer en hebben  

vanuit deze optiek de verantwoordelijkheid onze 

maatschappelijke taak uit te voeren. Dit vraagt 

transparantie in wat en waarom. We investeren in 

onze partners en samen gaan we voor het beste.

In onze besturing voeren we diverse interne 

overleggen om nieuwe beleidsontwikkelingen en de 

dagelijkse uitvoering met lijnmanagers, afdelingen, 

vakgroepen te bespreken en waar nodig bij te stellen. 

In de komende periode is duurzaamheid als thema 

iets waar we met elkaar nog een visie op moeten 

ontwikkelen.

We verantwoorden ons vanzelfsprekend 

maatschappelijk via overleg, website, jaarverslagen 

en jaarrekeningen, conform de governance code.
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Bijlage 1 – Goed leven en Goed 
werken binnen De Waalboog
Dat vraagt vakmanschap en eigenaarschap.
De Waalboog doet dit door te gaan werken met krachtige teams.

Waar gaan we heen en waarom
De huidige zorg vraagt om vakmensen die samen met de bewoner, de familie en 

anderen maatwerk maken. Dat kan met integrale krachtige teams die ruimte 

hebben om vanuit vakmanschap dat te doen wat nodig is. Dat betekent dat zij 

‘speelruimte’ hebben en eigenaarschap ervaren. Om dat voor elkaar te krijgen 

willen we anders naar het inrichten van de zorg kijken. De teams komen meer aan 

zet. Zij krijgen eigenaarschap. Het management doet een stapje terug en staat 

stukjes eigenaarschap af. Sommigen noemen dit zelforganisatie. Dat klinkt als 

een truc, maar dat is het niet. Het is veel meer. Het is vooral een andere manier 

van kijken en dat is vooral een verandering in het hoofd. Het gaat dus vooral om 

anders denken, zodat vakmensen in krachtige teams die eigenaarschap ervaren  

de beste zorg kunnen leveren.

Andere kijk op organiseren als basis onder krachtige teams van vakmensen. 

Teams die speelruimte hebben om maatwerk te leveren.

In de aanpak ziet er dit als volgt uit.

De Waalboog, ‘een passend vervolg, zo thuis als 

maar kan’ is in de basis gereed. Onze expertise, zorg, 

behandeling en activiteitenaanbod heeft een bewezen 

toegevoegde en onderscheiden waarde in Nijmegen. 

Daar zijn we trots op.

In de afgelopen jaren hebben we de verbinding met 

de omgeving meer leren maken. Onze positie als 

netwerkorganisatie is in wording. In de tussentijd 

hebben we ook gewerkt aan het herontwikkelen van 

De Waalboog, gericht op een duurzame en 

toekomstbestendige positie. Financieel is het 

perspectief gunstig waar we nu staan. We hebben 

positieve reacties op onze koers en positionering in 

de Nijmeegse samenleving en de uitwerking van 

onze belangrijkste plannen. Er is nauwe 

samenwerking met onze collega-instellingen, 

Zorgkantoor, Gemeente Nijmegen, 

projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere 

stakeholders gerealiseerd op specifieke 

ontwikkelingen en knelpunten. 

Met de interne organisatieontwikkeling en 

verbetering van onze processen en middelen zijn we 

een kleine twee jaar geleden gestart en hebben we 

een aantal onderdelen en processen 

geprofessionaliseerd en verbeterd. We zijn er nog 

niet. Er liggen nog een aantal mooie - en soms 

moeilijke - opgaven én we hebben we het pad nog 

verder te ontdekken. Bijvoorbeeld op het gebied van:

• samenwerking, delen en verbinden vanuit een 

integrale en samenhangende visie; en

• met elkaar leren dat een nieuwe zorgcontext, naast 

alle goede bestaande- en doorleefde werkwijzen, 

ook andere ingrediënten vraagt vanuit nieuwe 

benaderingswijzen;

• met andere manieren van werken en in een cultuur 

van veranderen als samenspel;

• wendbaarheid en (sneller) aanpassen aan de 

veranderende omstandigheden.

Voortbordurend op het vorige strategische 

ontwikkelplan, hebben we met ‘een passend vervolg, 

zo thuis als maar kan’, met de drie strategische 

thema’s een verdieping aangebracht. Dat is waar 

we het met elkaar voor doen: mooie, warme 

Waalboogzorg, aandacht en dienstverlening, passend 

om goed te leven, wonen en werken. Wij werken er 

met elkaar aan om deze in gang gezette 

ontwikkelingen in de komende jaren met ambitie en 

inspiratie te realiseren, samen, en met positief 

realisme. 

Een gedetailleerdere planning is te vinden in het 

kwaliteitsplan en de jaarplannen per locatie- en 

afdeling.

tot slot

8 Tot slot

bijlage 1 – goed leven en goed werken binnen de waalboog 

2  het ‘willen’ aanboren

3  het nieuwe denken ontdekken

4  toepassen

5   onder de  
knie krijgen

aanpak

1 informeren over de richting

Afdeling (ondersteuning) - Groep (behandelaren) - Team (zorg/welzijn/...) - 
Leidinggevende - Coach - OR, CR, RvT - ...
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Ontdekken
De omslag naar dat andere denken gaat langzaam ontstaan. Wij kunnen het ook 

niet implementeren. We kunnen hoogstens zorgen dat iedereen het kan gaan 

‘ontdekken’. Waarom ‘ontdekken’? Omdat het een radicale omslag betekent. Er 

komt een nieuw fundament onder het organiseren. Bijvoorbeeld: we denken al 25 

jaar dat organisaties een verticale hiërarchie nodig hebben om succesvol te zijn. In 

het nieuwe denken is er veel plaats voor overleg onder elkaar en met de bewoner 

en de familie. ‘Horizontaal organiseren’ kun je dit noemen. In de zorg was dat 

misschien al zo, maar in de organisatie zelf niet. En wat blijkt, zorginstellingen die 

meer horizontaal organiseren doen het beter. De tevredenheid van de bewoners 

en de medewerkers is ruim hoger en van iedere euro komt meer terecht bij de 

zorg zelf. Kortom dit leidt ook tot succes. Meer zelfs. Maar iemand overtuigen van 

zo’n fundamenteel ander uitgangspunt, van verticaal naar horizontaal, dat gaat 

niet. Dat moet je zelf ondervinden. Vandaar ‘ontdekken’. 

De andere kijk op organiseren vraagt om ‘ontdekken’. Elkaar overtuigen of 

het anders denken ‘uitrollen’, dat gaat niet. Daarvoor is de omslag te groot. 

Omslag bij de teams
Uiteindelijk draait het om goede zorg. Voor het overgrote deel wordt dat in de 

zorgteams samen met de bewoner en de familie gemaakt. Van verticaal naar 

horizontaal organiseren geeft deze zorgmakers meer speelruimte om hun 

vakmanschap optimaal in te zetten en de bewoner en familie optimaal bij en in  

de zorg te betrekken. Zij kunnen veel zelf gaan bepalen. De artsen, psychologen 

en ook de andere behandelaren kun je ook tot de zorgmakers rekenen. Waar nodig 

en gewenst, praten en denken ze mee. Een tweede aspect van het anders denken 

is dat in dit samenspel iedereen een gelijkwaardige positie inneemt. Het gaat  

om integrale teams met verschillende functies (van woonassistente tot 

verpleegkundige) direct binnen het team en de ondersteunende diensten direct 

daar omheen (van huismeester, P&O tot F&C.) Een spreuk die daar goed bijpast 

is “wie het weet mag het zeggen” in plaats van “wie de baas is mag het zeggen”. 

Je kunt ook zeggen dat gezag (kennis van de inhoud) komt en macht (positie) 

gaat. Voor sommige spelers is dit niet nieuw voor anderen wel. 

De zorgteams gaan hier naartoe groeien door in de praktijk steeds meer van het 

nieuwe te ontdekken. Als ze dat willen kunnen ze een coach vragen hen daarbij te 

helpen. 

Voorafgaand aan dit ‘ontdekken door te doen’, gaan de teams zich voorbereiden 

in 3 tot 4 bijeenkomsten. Ze zijn dan zo voorbereid dat ze als team het eigenaar-

schap durven te aanvaarden. In de voorbereiding komt o.a. aan de orde: teamdoel, 

verdeling van taken, formatie, vergaderen en besluiten nemen, samenwerking met 

de behandelaren, gelijkwaardigheid, borging van kwaliteit etc. Dat laatste is 

belangrijk, want speelruimte krijgen en eigenaarschap oppakken is niet 

vrijblijvend, daar hoort bij dat je je als team verantwoordt. Het eigenaarschap kan 

worden overgedragen als het zorgteam (inclusief de behandelaren) er vertrouwen 

in heeft dat ze het kan en wil, en ook het management met vertrouwen dit 

eigenaarschap overdraagt.

Teams die willen, krijgen na een voorbereiding het eigenaarschap. 

Dan kan het ontdekken beginnen. 

De leidinggevenden
Zoals de zorgteams eigenaarschap aannemen, gaan de leidinggevenden 

eigenaarschap afgeven. Een omgekeerd proces. Daarin zie je de omslag van 

verticaal naar horizontaal organiseren. Hebben zij dan niets meer te doen? Nee, 

zo ligt het niet. De leidinggevenden kunnen heel veel. Denk aan organiseren, 

analyseren, de deskundigheid op specifieke onderwerpen zoals omgaan met 

verzuim, formatieve inzet in verhouding tot etc. Alleen het stukje ‘verticale 

hiërarchie’ past in het nieuwe denken niet meer. Daar staat tegenover dat ze op 

allerlei manieren de zorgteams kunnen ondersteunen waardoor deze zich kunnen 

ontwikkelen en hun vraagstukken zelf op kunnen lossen. Dat heet ook wel ‘holding 

space’: liefdevol ruimte openhouden zodat iemand anders de weg naar groei of de 

oplossing van een probleem kan vinden. Ook voor deze leidinggevenden is het 

vinden van die nieuwe rol een ontdekkingstocht. Ze hebben daar ook even de tijd 

voor, want pas over een paar jaar zullen alle teams het eigenaarschap aanvaard 

hebben. De ervaring leert dat dit grotendeels een persoonlijk traject is. 

Dit geldt voor alle leidinggevenden, dus ook voor het MT en de Raad van Bestuur. 

De leidinggevenden staan eigenaarschap af. Ook voor hen is dat een 

ontdekkingstocht. Het nieuwe leidinggeven heeft iets van ‘holding space’. 

Dat ontdekken is een persoonlijk traject.

De ondersteuning
Ook voor de ondersteuning gaat er iets veranderen. Ze kijken in de toekomst veel 

meer naar de zorgteams. Over een paar jaar staan ze op met de gedachte: “Wat 

kunnen we vandaag doen om de zorgteams nog krachtiger te maken, zodat ze 

nog beter zorg kunnen verlenen.” Ze werken daarbij heel nauw met die zorgteams 

samen op basis van hun vraag. Die weten immers waar nog wat tijd of gemak of 

ruimte ‘te verdienen valt’ om de zorg en/of hun werkplezier weer op een net iets 

hoger plan te brengen. 

Voor de eerste zorgteams die eigenaarschap gaan aanvaarden, de koploperteams, 

richten we tijdelijk een apart ‘Kan ik je helpen’-team in dat een deel van de 

ondersteuning van de teams zelf gaat doen en het resterende deel doorspeelt naar 

de huidige ondersteuningsafdelingen. 

bijlage 1 – goed leven en goed werken binnen de waalboog bijlage 1 – goed leven en goed werken binnen de waalboog
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De koploperteams worden ondersteund door een  ‘Kan ik je helpen’-team. 

Dit team bestaat uit medewerkers  van verschillende ondersteunende 

diensten.

De ‘gremia’
Voor de RvT, de OR, de CR, ook wel de gremia genoemd, geldt het volgende:

1. informeren over de koers en met name over het anders denken,

2. het ontdekken van dat andere denken (je kunt ook spreken van het ontdekken 

van de nieuwe organiseerlogica),

3.  het vertalen naar de eigen werkzaamheden. 

Dit soort trajecten is erg individueel. De een doet er een maand over, de ander een 

halfjaar of zelfs langer. Samen eropuit trekken met een concrete vraag onder de 

arm werkt het best. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die al volgens de 

nieuwe logica aan het werk zijn. Daar valt veel te ontdekken.

Informeren, ontdekken en vertalen zijn de drie onderdelen waar iedere

groep doorheen gaat. Dit is vooral een persoonlijk traject. ‘Tot de tijd er 

rijp voor is’. 

De regie
Alle onderdelen van De Waalboog komen in deze verandering, die we ook wel 

transformatie noemen, aan bod. De kern van de omslag is dat de inhoud voorop 

komt te staan. De inhoud zoals de vakmensen vinden dat nodig is gezien de 

situatie waarin ze zitten. En uiteraard binnen een paar grenzen zoals: ‘we kunnen 

niet meer uitgeven dan we binnen krijgen’ en ‘we hebben aan de wettelijke eisen 

te voldoen’. Omdat er op zo veel fronten stappen gezet worden is enige 

afstemming wel handig. Dat gaat een regiegroep op locatie verzorgen. Ze gaan 

dus niet over de inhoud, maar over de afstemming en zo nodig over het 

organiseren van bijeenkomsten etc. De samenstelling van de regiegroep 

ontwikkelt zich in de tijd en wordt op locatie georganiseerd. 

Waalboogbreed is er tevens een regiegroep om de samenhang en ontwikkeling in 

de verschillende teams en locaties te volgen. Het idee is dat de groep bestaat uit:

• De sponsor (de bestuurder)

• Locatiemanagers 

• Een interne veranderkundige/gids

• Een externe veranderkundige/gids

• Een organisator

Op de locaties wordt een eigen regiegroep samengesteld: 

Een set van ogen en oren uit de teams, behandelaren en ondersteunende diensten 

Deze groepen zijn van belang om met elke interventie ook goed aan te sluiten op 

dat wat er is. Achter een bureau weet je dat nooit zo precies als wanneer je er 

midden in zit. 

Een regiegroep op locatie en Waalboog breed verzorgt de afstemming 

tussen alle activiteiten.

bijlage 1 – goed leven en goed werken binnen de waalboog bijlage 1 – goed leven en goed werken binnen de waalboog
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Bijlage 2 – Goed wonen, zo 
thuis als maar kan uit 
publiekssamenvatting 
Strategisch Vastgoedplan
De Waalboog zet thuisgevoel centraal in nieuwe woonplannen

 

Met het oog op de ontwikkelingen in de zorg- en woonvraag gaat de Nijmeegse 

zorgorganisatie De Waalboog haar woonomgevingen de komende jaren grondig 

aanpassen. Zo krijgt Joachim en Anna, verpleeghuis voor complexe ouderdoms-

problematiek, uitgebreide nieuwbouw. Ook komen er nieuwe wijklocaties voor 

bewoners van het St. Jozefklooster, de hoogbouw van Nijevelt en de bezoekers  

van de dagbehandeling Villa Villandry. Deze panden krijgen nieuwe eigenaren 

omdat ze op termijn niet geschikt zijn voor rendabele zorg. Tegelijkertijd gaat  

De Waalboog deze locaties eerst terughuren, totdat de nieuwe woonruimten voor 

de bewoners beschikbaar zijn. Voor de nieuwe wijklocaties is De Waalboog in 

gesprek met woningcorporaties en de gemeente. De Honinghoeve en de 

laagbouw van Nijevelt blijven eigen Waalboog-locaties die in een latere fase 

aanpassingen krijgen.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. De trend is dat zij langer 

thuis willen blijven wonen en later bij De Waalboog komen, met complexere 

zorgvragen en meer crisisopnamen. In toenemende mate willen ouderen zo  

lang mogelijk de regie houden over hun eigen leven, met bijpassende zorg en 

huisvesting. De zorgvraag van ouderen is fors verzwaard, terwijl de zorgbudgetten 

niet overeenkomstig meegroeien, bouw- en woonkosten stijgen en er een teneur  

is naar persoonsgebonden en gescheiden bekostiging van zorg en wonen. 

Passend vervolg
De Waalboog wil ouderen een passend vervolg bieden bij verhuizing van thuis 

naar één van haar locaties. Dit betekent meer keuzevrijheid en diversiteit, en een 

individuele en veilige woning met eigen voorzieningen net als thuis. Om zorg en 

wonen meer flexibel en toekomstbestendig te maken heeft De Waalboog nieuwe 

woonplannen voor de lange termijn ontwikkeld. 

Waalboog bestuurder Toke Piket licht toe: “Goede ouderenzorg, optimaal omgaan 

met ouderdomsproblematiek, gaat volgens ons steeds over een passend vervolg 

vinden, samen met de cliënten en de mensen om hen heen. Al ons werk begint bij 

het punt waar alles nog paste in hun leven. Dat punt, vlak vóórdat onze zorg 

nodig was, waar het letterlijk als thuis voelde. We verdiepen ons in het verhaal van 

hun leven en zetten ons met onze zorg in om hier een waardig vervolg aan te 

geven. Zo thuis als maar kan. Deze gedachte vormt dan ook de basis van onze 

nieuwe woonplannen.”

Gezonde verhouding
De visie van De Waalborg sluit aan bij die van de Gemeente Nijmegen, die met 

woonservicezones meer leeftijdsbestendige wijken wil ontwikkelen, met meer 

kleinschalige woonzorgvoorzieningen op wijkniveau en een variatie aan vormen 

van lichterere somatische en psychogeriatrische zorg en behandeling. In lijn met 

deze gedachte gaat De Waalboog diverse wijklocaties huren en ontwikkelen. 

Tegelijkertijd blijft Joachim en Anna voor complexe en specialistische zorg een 

eigen Waalboog-locatie met de faciliteiten die nodig zijn om te voldoen aan de 

toekomstige ontwikkelingen. 

Met de nieuwe plannen creëert De Waalboog een gezonde verhouding tussen 

gebouwen in eigendom (65%; circa 335 bewoners) en gebouwen in huur (35%; 

circa 180 bewoners), om zo flexibel te blijven en vastgoedrisico’s te beperken.

Thuisgevoel
Zowel de nieuwbouw van Joachim en Anna als de nieuwe wijklocaties staan in het 

teken van het thuisgevoel: een vertrouwde, comfortabele en veilige omgeving waar 

kwetsbare ouderen prettig kunnen leven, samen met mantelzorgers en familie. 

De Waalboog streeft ernaar dat iedere bewoner zo goed mogelijk zelfstandig kan 

wonen in een eigen appartement of studio, met voorzieningen die zijn afgestemd 

op zijn of haar levenswijze en met volop ruimte voor beweging en een eigen 

zinvolle daginvulling. Eten en drinken, wassen en drogen, huishoudelijke zaken  

én behandeling vinden in principe plaats in of anders nabij de eigen woon- en 

leefomgeving. En toepassing van moderne domotica zorgt ervoor dat bewoners 

extra ondersteuning krijgen om zelfstandig te handelen en veilig te wonen.

Elkaar ontmoeten
De locatie Joachim en Anna krijgt volledig nieuwe gebouwen, uitgezonderd het 

pand Bosweg 250 voor jonge mensen met dementie. Dat pand is uit 2013 en 

voldoet al aan de toekomstige wooneisen. De nieuwe klimaatneutrale woon-

omgeving is ontworpen vanuit het idee van een echte dorpssfeer in een groen, 

glooiend landschap. In de openbare entreeruimte en de brasserie ontmoeten 

bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers elkaar in een gastvrije setting. Hier 

vinden ook allerlei activiteiten plaats, gericht op de behoeften en mogelijkheden 

van de bewoners. De wijklocaties krijgen een gezamenlijke huiskamer, waar 

bewoners hun naasten kunnen ontvangen. Vanzelfsprekend hebben bewoners met 

psychogeriatrische en somatische problematiek een specifieke benadering nodig. 

Nadrukkelijk wil De Waalboog de zorg samen vormgeven met alle direct 
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betrokkenen.Met deze vernieuwingen creëert De Waalboog zorg- en woon-

omgevingen waarin bewoners zich ook in de toekomst thuis voelen en een 

passend vervolg aan hun leven krijgen.

 

Voor het ontwerp en de realisatie werkt De Waalboog samen met deskundige 

partijen uit de regio. SBH Arcitecten uit Arnhem maakt het ontwerp dat 

Bouwbedrijf Peter Peters uit Schaijk zal realiseren. Advies- en bouw-

managementbureau Aarle en De Laat uit Eindhoven doet samen met  

De Waalboog het bouwmanagement.

Bijlage 3: De Waalboog  
in cijfers

De Waalboog: in cijfers (2018)

www.waalboog.nl

604 520

524 1.013

• 72  zorggerelateerde vacatures
• 23  overige vacatures
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Vacatures

Specificatie cliënten 
• 426 bewoners verpleeghuiszorg
• 81 bewoners verzorgingshuiszorg 
• 23 bewoners eerstelijnsbehandeling
• 47 cliënten dagbehandeling
• 26 cliënten wijkverpleging of thuiszorg
• 1 cliënt WMO
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€
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Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijke cijfers van De Waalboog met peildatum 31 
december 2018, vergeleken met de cijfers van 2017, peildatum 31 december 2017. Deze getal-
len zijn nog onder voorbehoud van vaststelling door de accountant voor de jaarrekening De 
volledige (formele) jaarverantwoording is te vinden op de website van De Waalboog.
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