
In de praktijk
“Nog vóórdat de bewoner bij ons 
komt, hebben we al een band” 

Samen Mooie 
Momentjes Maken
Gebeurtenissen met een  
gouden randje

BeleefTV
Stimuleert, activeert en  
verwondert

Warm welkom
“We zorgen voor een  
huiselijke sfeer”2

3

4
5

Als je leven door ouderdoms
problematiek uit balans is. En de 

volgende stap het verpleeghuis is. Hoe 
zorgen we dan dat het weer klópt? En 

we aansluiten bij hoe het leven thuis 
was? Over die vragen hebben we ons 

het afgelopen jaar gebogen.  
Toos Smulders, locatiemanager bij  

Nijevelt en De Honinghoeve: “Goede 
zorg gaat over een passend vervolg vin

den. Passend bij de bewoner. En  
passend bij de omstandigheden.”

“Laten we wel wezen: niemand gaat voor 
z’n plezier naar een verpleeghuis”, ver
telt Toos Smulders. “Mensen komen bij 
De Waalboog als het echt niet meer lukt 
thuis en ze hulp en ondersteuning nodig 
hebben. Hoe ingrijpend zo’n overstap 
naar het verpleeghuis ook is, het hoeft 
niet te betekenen dat het leven ophoudt 
bij ons. Met onze zorg willen we een 
waardig vervolg geven aan wie je was en 
bent. Zodat je voelt dat het leven zin 
blijft hebben. En ervaart dat wonen in 
een verpleeghuis niet een obstakel is om 
het leven verder vorm te geven; het kan 
juist een hulpmiddel zijn.”

Op zoek naar het verhaal 
“Een passend vervolg begint heel een
voudig met je verdiepen in het verhaal 
van de bewoner. Wie bent u?  
Hoe leeft u? Wat en wie is belangrijk 
voor u? 

Hoe zag uw leven eruit toen het alle
maal nog net ging en het in evenwicht 
was? Kunnen we terug naar dat 
moment? Het liefst voeren we zo’n 
gesprek bij iemand thuis, dus nog vóór de 
komst naar De Waalboog. Zo geven we 
de bewoner vanaf het begin de regie in 
handen. Heel wezenlijk vinden we. 
Daarnaast voeren we ‘verbindingsge
sprekken’, met de bewoner, zijn directe 
mantelzorger en mensen uit zijn netwerk. 
We zien hen als de deskundigen; zij 
weten exact wie hun geliefde was en is 
en wat hij nodig heeft.”

Visje op vrijdag 
“Soms zit een passend vervolg ‘m in sim
pele dingen”, legt Toos uit. “Naar je 
eigen vertrouwde kapper gaan. Op vrij
dag een visje eten, omdat je dat altijd al 
graag deed. Of in de eerste weken dat je 
verhuisd bent direct weer fysiotherapie 
volgen. 

lees verder op pagina 2 >> 

Een waardig vervolg geven aan wie 
iemand was en is. Zo goed als moge-
lijk is en zo thuis als maar kan. Daar 
maakten we ons het afgelopen jaar 
sterk voor. Dat deden we in het licht 
van ontwikkelingen in de ouderen-
zorg. Zoals de zorgvraag die steeds 
complexer wordt. Of de toenemende 
behoefte aan verpleeghuiszorg thuis.

Al in 2016 ontwikkelden we een strate
gisch ontwikkelplan waarin we onze visie 
op zorg formuleerden. Het afgelopen 
jaar stond in het teken van de realisatie 
van dit plan. Met ‘Een passend vervolg’ 
verdiepten we de inhoudelijke koers ‘Zo 
thuis als maar kan’. We verstevigden de 
kwaliteit van zorg en legden de basis 
voor de ontwikkeling van krachtige 
teams, met ruimte voor eigenaarschap 
en vakmanschap. Ook investeerden we 
in kennisdeling. Bovendien pakten we 
samen met andere zorgorganisaties de 
problemen op de arbeidsmarkt aan. 
Daarnaast intensiveerden we onze 
samenwerking met onder andere wel
zijns- en vrijwilligersorganisaties, zorgin
stellingen en kennisinstituten, wooncor
poraties en gemeenten. Zo zorgen we 
ervoor dat onze zorg en dienstverlening 
nóg beter aansluit op de individuele 
zorgvraag van de bewoners. 

Ondertussen herzagen we ons strate
gisch vastgoedbeleid. De plannen voor 
nieuw en verbouw en het huren van 
nieuwe locaties worden steeds concreter. 
Al in 2019 starten we met de nieuwbouw 
van Joachim en Anna. Ook zorgden we 
dat we weer financieel gezond zijn. 

Zo werkten we in 2018 hard aan een 
toekomstbestendige Waalboog. Een 
organisatie die een passend vervolg 
biedt. Een organisatie waar het goed 
leven, goed wonen en goed werken is. 
Nu en in de komende jaren. 

Toke Piket Raad van Bestuur

JAARKRANT 2018
GOED LEVEN, WONEN EN WERKEN

EEN PASSEND  
VERVOLG

KLAAR VOOR  
DE TOEKOMST
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SLIMME 
SOFTWARE
De branding van de zee, vogelgezang, gerinkel van 
koffiekopjes; vertrouwde geluiden die iemand 
zomaar terug kunnen brengen naar vroeger. Het 
interactieve zorginstrument CRDL maakt deze gelui-
den onder invloed van aanraking. Sinds september 
2018 hebben we dit bijzondere hulpmiddel in huis. 
Door de slimme software is een kneepje in de hand 
van de bewoner of een streling over de arm vol-
doende om het apparaat in gang te zetten en een 
aangename sensatie te creëren. Of een herinnering 
op te roepen. Een mooie manier om contact te 
maken met mensen met dementie. Zij reageren 
vaak sterk op zintuigelijke prikkels. Met name het 
gehoor is een van de zintuigen die het langst intact 
blijft. Zorgverleners, maar ook mantelzorgers en 
familieleden maken met veel plezier gebruik van het 
instrument. 
Zie voor meer informatie www.crdlt.com

Formeel is ze nog op proef, maar wie weet is ze een 
blijvertje… Tinybot Tessa kwam in het voorjaar van 
2018 op Nijevelt en Joachim en Anna wonen. 
Sindsdien maakt ze het leven van onze bewoners 
makkelijker en bevordert ze hun zelfredzaamheid. 
Hoe? Bijvoorbeeld door te praten en iemand eraan 
te herinneren een kop koffie te drinken. Is een 
bewoner lang stil? Dan doet Tessa een suggestie 
voor een activiteit. Zo ondersteunt ze de dagelijkse 
structuur van bewoners. Of ze daarmee onze zorg-
verleners vervangt? Dat zeker niet! Tessa neemt 
een paar eenvoudige zorgtaken over. Daardoor heb-
ben zorgverleners meer tijd en ruimte voor per-
soonlijk contact met de bewoners.

BELEEF HET MEE! 
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TINYBOT TESSA

vervolg van pagina 1 >>  
Dat kan, in afwachting van 
een indicatie en onderzoek 
door onze interne behande
laren. Wij kijken wat mogelijk 
is en wat past. Bij de bewo
ner, maar óók bij de 
mantelzorger.” 

Kwaliteit van leven 
Voor medewerkers is het nog 
wel zoeken, legt Toos uit. 
“Vanuit onze professionele 
verantwoordelijkheid zijn we 

geneigd bewoners te ontzor
gen en dingen uit handen te 
nemen. Het is een uitdaging 
om bewoners zelf de kwali
teit van leven te laten bepa
len en hen niet onze ideeën 
op te leggen, over wat wel en 
niet goed is. We zijn nu hard 
bezig om die slag te maken. 
Het gedachtegoed van een 
passend vervolg zet ons in 
ieder geval op scherp om in 
het belang van de bewoner 
de juiste keuzes te maken.”

De cliënt als individu. Focus op leren. Meer veiligheid. Zomaar wat uitgangs punten uit het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, zoals opgesteld door de overheid. We baseerden ons Kwaliteitsplan 
2018 erop. En maakten zo het afgelopen jaar een verbeterslag in de verpleeg huiszorg, passend bij de 
visie van De Waalboog.

Dagbehandeling de Boog, voor jonge mensen met demen-
tie, heeft er sinds afgelopen jaar een bijzonder meubelstuk 
bij: de BeleefTV, een grote interactieve tafel die aanzet tot 
spelen en bewegen en sociaal contact stimuleert. 
Verpleegkundige Anja Peters vertelt. 

nen aansluiten bij de wensen en behoeften 
van de individuele bewoners. Daarbij maakten 
we ook de verbinding met ontwikkelingen die 
we eerder in gang zetten, zoals bijvoorbeeld 
Samen Mooie Momentjes Maken (zie pag. 4). 
Hóe we daar vervolgens mee aan de slag gin
gen, verschilde per locatie. Ja, zelfs per 
afdeling.” 

Heldere afspraken 
Bij het St. Jozefklooster lag het accent bijvoor
beeld op kwaliteit en veiligheid. 
Locatiemanager Elina Eker: “We onderzochten 
wat goed gaat en wat beter kan. Zo zagen we 
bijvoorbeeld dat de medicatieprocessen 

WAT KUN JE ERMEE? “Onze bezoekers van de dagbehan
deling kunnen er behendigheidsspelletjes op doen, muziek 
luisteren, foto’s bekijken, maar er ook sommen mee maken 
of spreekwoorden op trainen. Gebruik je ‘m liggend, dan is 
het een soort tafel waar je staand aan werkt – goed voor 
een actieve houding. Hij is ook rechtop te zetten en als 
tv-scherm te gebruiken.”

VOOR WIE IS HET? “De BeleefTV is met name geschikt 
voor jonge mensen met dementie. Die zijn vaak al wel digi
taal vaardig en kunnen er zelf mee aan de slag. De tafel is 
individueel te gebruiken, of bij één-op-ééncontact tussen de 
zorgverlener en de bezoeker van de dagbehandeling. Ook 
kunnen onze bezoekers er samen een activiteit op doen. Hij 
staat dan ook standaard in de huiskamer van De Boog.”

WAT IS HET EFFECT? “De BeleefTV activeert, verwondert, 
vergroot de behendigheid, versterkt het geheugen en laat 
je herinneringen uit het verleden ophalen. Het is maar net 
voor welke activiteit je kiest en wat bij je past. De een doet 
graag sportspelletjes en werkt zo op een natuurlijke manier 
aan zijn motoriek. De ander tovert graag onder een digitale 
zandlaag dierenfoto’s tevoorschijn. En dat stimuleert dan 
weer de zintuigen.”

EEN SUCCES DUS? “Jazeker! Ik denk dat de BeleefTV een 
mooie aanvulling is op ons aanbod bij De Boog. Hij biedt 
elk wat wils. Ik ben er dan ook trots op dat-ie er staat!” 

onvoldoende waren meegegroeid met veran
deringen in de zorg. De zorgvraag van bewo
ners is complexer dan voorheen. Vaak heb

ben ze meer en andere medicatie nodig. 
Daar horen heldere protocollen bij. En 
betere afspraken met de huisarts en 
apotheker.” 

Methodisch
Ook het methodisch werken was een punt 

van aandacht. “Door toenemende werkdruk 
kwam dit steeds meer onder spanning te 
staan”, legt Elina uit. “We brachten in kaart 
wat nodig is om op de juiste manier te blijven 
werken. Oók als het druk is.” En persoonsge
richte zorg? “Daarin hebben we mooie stap
pen gezet. We spannen ons maximaal in om 
aan te sluiten bij wat iemand wil of nodig 
heeft. Vindt een bewoner het prettig ’s 
avonds gedoucht te worden? Nou, dan passen 
we onze roosters erop aan.”

Beter beeld
In de zomer van 2019 volgen nieuwe analyses, 
om na te gaan of de kwaliteit van zorg bij St. 
Jozefklooster is verbeterd. Elina: “Belangrijk is 
dat we goed in beeld hebben wat onze bewo
ners bezighoudt. En helder hebben wat ons 
nog te doen staat. Dat geeft medewerkers én 
bewoners rust.”

“Zo’n kader biedt een goede 
basis om de kwaliteit van 
zorg te verbeteren”, ver
telt kwaliteitsfunctiona
ris Karen van Kordelaar. 
“Met name thema’s 
als persoonsgerichte 
zorg en ondersteuning, 
wonen en welzijn, vei
ligheid, en leren en ver
beteren van kwaliteit 
geven richting. Op onze 
eigen manier pakken we dit 
soort onderwerpen op. 
Belevingsgericht werken? Het 
sluit naadloos aan bij de 
doelstellingen zoals geformu
leerd in het kwaliteitskader. 
Een passend vervolg? Dat 
heeft alles te maken met per
soonsgerichte zorg en onder
steuning bieden.”

Ambities
In het kwaliteitsplan 2018 
legden we onze ambities 
vast, in samenspraak met 
medewerkers, bewoners en 
mantelzorgers. Karen: “Het 
afgelopen jaar hebben we 
vooral gekeken hoe we kun

De CRDL, Tessa en BeleefTV zijn mogelijk gemaakt 
door de Vrienden van De Waalboog. 
Dank voor jullie bijdrage!

Een passend vervolg in de praktijk  

Jessica Prinse werkt als verpleegkundige in 
woonzorgcentrum Nijevelt en legt regel-
matig huisbezoeken af. Daarbij gaat ze op 
zoek naar manieren om nieuwe bewoners 
een passend vervolg te bieden. 

“Ik ben erg enthousiast over de huisbezoeken. 
Mijn contact met de bewoner wordt er per
soonlijker door. Nog vóórdat de bewoner bij 
ons komt, hebben we al een band. Ik leer de 
thuissituatie kennen, weet hoe iemand is en 
wat hij belangrijk vindt. Zo helpen de huisbe
zoeken ons aan te sluiten bij de belevingswe
reld van de bewoner. Bij verhuizing naar De 
Waalboog hangt dan bijvoorbeeld al dezelfde 
klok op de kamer als thuis. Het lijkt een detail, 
maar dat soort dingen helpen echt.” 

Vrijwilliger Bert Roodenburg geeft iedere 
maand een huiskamerconcert op de afde-
lingen Iris en Waterlelie van Joachim en 
Anna. Zo sluit hij aan bij wat bewoners 
vroeger mooi vonden – en nog altijd 
waarderen.

“Met mijn muziek kan ik bij de bewoners dier
bare herinneringen oproepen en écht contact 
maken. De ene keer speel ik een klassiek stuk. 
Een volgende keer laat ik een oude meezinger 
horen. De bewoners bepalen het repertoire. 
Dat wat ik speel, moet bij hen passen. Het 
mooie is: muziek is universeel, het raakt men
sen. Oók mensen die een vergevorderd stadi
um van dementie hebben. Muziek is een van 
de laatste dingen die ze kunnen ervaren. Dat 
maakt het zo bijzonder om dit te doen.” 

Marianne Renckens zag dat familie en 
vrienden van haar man het lastig vonden 
om hem te bezoeken. De Waalboog hielp 
haar, door een verbindingsgesprek voor 
hen te organiseren en zo drempels weg te 
nemen. Nu komen ze weer wél en geven ze 
samen een vervolg aan wat ooit was. 

“Mijn man Dirk kon nogal vijandig reageren 
op bezoek. Familie en vrienden moesten een 
drempel over om hem te bezoeken. Tijdens 
het verbindingsgesprek gaf de psycholoog van 
De Waalboog ons tips en adviezen om met 
Dirks gedrag om te gaan. Ook legde ze uit dat 
hij waarschijnlijk zo reageert omdat hij de 
confrontatie met gezonde mensen lastig vindt 
nu hij ziek is. Heel begrijpelijk natuurlijk. Nu 
familie en vrienden de reden van zijn gedrag 
weten en snappen hoe ze met Dirk om moe
ten gaan, vinden ze het makkelijker om hem 
te bezoeken.”

Kwaliteitsplan WAALBOOG ‘Zelf de 
kwaliteit 
van leven 
bepalen’

Passend:  
zinnige zorg
Met onze zorg sluiten we 
aan bij wie of wat iemand 
was vlak vóórdat de  
problemen de overhand 
namen. Het idee is dat de 
bewoner zich zo sneller 
thuis voelt. Dat past bij 
de landelijke doelstellin-
gen om zinnige zorg te 
bieden.

Zo ervaren zíj het 
Hoe werkt het in de praktijk, een passend vervolg geven?  
Een verpleegkundige, vrijwilliger, mantelzorger en bewoonster vertellen.

Bewoonster mevrouw Janssen (93) komt 
vaak bij het schildersatelier van Joachim 
en Anna. Schilderen was en is haar passie. 

“Ik schilderde altijd al graag. Mijn vader heeft 
me die liefde meegegeven. Nu schilder ik nog 
steeds wekelijks, in het schilders atelier van 
Joachim en Anna. Ik vind het fijn dat ik het 
gewoon kan blijven doen. Ik haal er veel ple
zier uit en ontmoet anderen in het schilders-
atelier. Inmiddels hangt mijn kamer vol met 
schilderijen. Dat maakt dat ik me thuis voel. 
Het mooie is, vier van mijn schilderijen zijn 
opgenomen in de kunstroute J&Art van 
Joachim en Anna. Dat was altijd al een grote 
droom: mijn eigen kunst in een 
tentoonstelling!”

 BEKIJK OOK 
De kunstroute is onderdeel van  
de Beleef- en Beweegroute, een 
mooi initiatief om de zintuigen 
van bewoners en bezoekers te 
prikkelen. 

innovatie

innovatie
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De Waalboog in cijfers (2018)
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• 426 bewoners verpleeghuiszorg
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Verder gaan waar je gebleven bent. Mevrouw Van Maanen: “Mijn man sportte graag.  
Fijn dat hij dat bij De Waalboog kan blijven doen.”

Medewerkers tijdens de beleidsdag van De Waalboog: na inhoudelijke discussies  
is het tijd voor een bootcamp!

léren, je laten bijscholen. Zo bieden we bij
voorbeeld kansen aan zij-instromers. Of aan 
mensen die uit een heel andere sector komen. 
Via de interne BBL-opleiding kunnen zij aan de 
slag als verzorgende. Het is vooral belangrijk 
dat we elkaar goed vinden op normen en 
waarden. Ik steek dan ook veel tijd in het voe
ren van gesprekken. Als recruiter speel ik een 
rol bij iedere match in de functie van helpen
de tot verpleegkundige.”

Olievlek
Toch is het niet alleen aan Wendy om nieuwe 
medewerkers te vinden. “Ik ga de afdelingen 
langs, vraag medewerkers mee te denken, 
hun verhalen te delen en als ambassadeurs op 
te treden. Zetten we samen De Waalboog als 
aantrekkelijke werkgever neer, dan werkt dat 
als een olievlek. Bovendien creëren we zo 
meer betrokkenheid bij de organisatie. Als je 

je samen richt op wat goed gaat en helder 
hebt wat je aan menskracht nodig hebt om 
verder te komen, dan ontstaat er een positie
ve energie.” 

Zaaien 
Of nieuwe medewerkers zich inmiddels mas
saal aanmelden? “Er kan altijd meer bij”, lacht 
Wendy. “Maar je moet eerst zaaien, voordat 
je kunt oogsten. Voor nu geldt: we zijn blij 
met iedere nieuwe collega. Ik vind het mooi 
om te zien dat iemand helemaal op z’n plek is. 
En het geeft veel voldoening als collega’s aan
geven: je hebt precies gevonden wie we 
zochten!” 

Op zoek naar 
nieuw talent
Nieuwe, bekwame zorgmedewerkers vinden, dat is zoiets als 
zoeken naar een speld in een hooiberg. Dus namen we in 2018 een 
recruiter in dienst die zich richt op het werven van medewerkers. 
De nieuwe aanpak werpt zijn vruchten af. Binnen een half jaar 
wisten we veertien nieuwe talenten aan onze organisatie te binden.

Nieuw: de 
woonassistent
Sinds vorig jaar hebben we woon-
assis tenten in huis. Zij zorgen voor 
een gezellige sfeer in de woonkamer, 
begeleiden bewoners bij de maaltij-
den en verrichten een aantal huishou-
delijke taken. Zo verlichten ze de 
werkdruk van de verzorgenden en 
verpleegkundigen. Woonassistente 
Ellen Claassen (voorheen gastvrouw 
bij De Waalboog): “Ik zeg altijd: ik 
zorg ervoor dat de zorgers kunnen 
zorgen. Ik zet het ontbijt klaar op de 
afdeling, vouw de was op, ruim de 
afwasmachine in en uit. Tussendoor 
neem ik de tijd om even rustig met de 
bewoners te zitten. Zo vullen we 
elkaar als collega’s perfect aan en 
hebben we een extra vast gezicht op 
de afdeling.” 

Samen mooie momentjes maken (SMMM), 

we spannen ons er dagelijks voor in. Dik 

twee jaar geleden startten we dit project. 

Afgelopen zomer vroegen we bewoners, 

familie, vrijwilligers en medewerkers in 

een enquête naar hun ervaringen. Wat 

levert het project op? 

“Als de markt verandert, moet je mee veran
deren en andere wervingstactieken gebrui
ken. En dat proberen we samen te doen.” Aan 
het woord is recruiter Wendy Coolen. Sinds 
augustus staat zij voor de belangrijke taak om 
helpenden, verzorgenden, evv’ers en ver
pleegkundigen aan te trekken; de vacatures 
die momenteel het moeilijkst in te vullen zijn. 
“De kracht van onze aanpak zit ‘m in het ver
tellen van ons verhaal en het aansluiten op 
het verhaal van de ander. Wat doen wij? Wat 
heb jij te bieden? En hoe kunnen we samen 
een passend vervolg geven aan jouw 
carrière?”

Brede blik 
“We moeten breder kijken dan voorheen”, 
legt Wendy uit. “Natuurlijk is het fijn als een 
kandidaat over precies de juiste kennis en 
ervaring beschikt. Maar je kunt ook dingen 

•  We organiseren minder grootschalige activiteiten en leveren meer maatwerk, 
Daarbij stemmen we de activiteiten af op de wensen van de individuele 
bewoner. 

•  Bijna een kwart van de ondervraagden ziet een merkbare vooruitgang bij het 
zinvol invullen van de dag. Zo’n 70% merkt geen verschil op. 

•  We zijn gerichter gaan kijken naar wat een vrijwilliger graag wil doen en goed 
kan. Zo zorgen we voor een goede match tussen bewoners en vrijwilligers. 

•  We zien een variatie aan mooie momenten voorbijkomen, van in eigen huis 
uit eten gaan met je partner, tot aan een ochtendje vissen. 

•  Mantelzorgers vinden dat medewerkers beter weten wat hun naaste nodig 
heeft om zich prettig te voelen. 

“Het zijn de kleine dingen” 
Morwenna Coleo, medewerker dagbesteding bij 
Nijevelt: “Het project SMMM heeft veel betekend 
voor de bewustwording op de afdeling. Een mooi 
moment maken is niet langer iets ‘van de dagbeste-
ding’, maar van ons allemaal: zorgmedewerkers,  
mantelzorgers en vrijwilligers. En het gaat niet om 
grote activiteiten, maar om kleine dingen als een 
gezamenlijk ontbijt op de zondagochtend, of een 
Bossche bol halen als je weet dat iemand daar van 
houdt. Een gebeurtenis met een gouden randje was 
voor mij een uitstapje met een bewoonster naar 
Kleve, op zoek naar haar roots. Ze heeft het er nog 
dagen over gehad. Zoiets betekent ook veel voor de 
betrokken zorgmedewerkers. Het verdiept de band 
die ze met haar hebben.”

Mooi gemaakt!

Krapte op de arbeidsmarkt

Hoe verder? 
Het project is in 2018 formeel afgerond, maar we blijven ons 
natuurlijk inzetten voor een zinvolle dagbesteding en het  
creëren van mooie momenten. Per locatie maken we een plan 
van aanpak. 

 BEKIJK OOK 
In elke uitgave van het blad Bij de koffie geven  
we een impressie van nieuwe Mooie Momentjes.

Een kerstpakket samenstellen? Dat doe je gewoon zelf! Op de kerstmarkt maken 
medewerkers en vrijwilligers hun eigen keuze. 

De warmste zomer in jaren! De Vrienden van De Waalboog trakteren iedereen op ijs. 
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Een warm  
welkom 

“Waarom spruitjes eten, als je ze niet lekker 
vindt? Of je was door een centrale wasserij 
laten doen, terwijl je liever hebt dat jouw 
mantelzorger je onderbroeken wast?”, merkt 
Johan op. “We vinden het belangrijk dat 
bewoners steeds meer de regie hebben over 
hun leven en zich oprecht thuis voelen bij De 
Waalboog. Dus kunnen bewoners straks zélf 
hun menu kiezen. Bepalen wie hun was 
draait. Voor huiselijker beddengoed kiezen. 
Bovendien worden ze sneller geholpen als de 
tv een keertje hapert. Op allerlei vlakken – 
van horeca & gastvrijheid tot aan techniek & 
gebouwen – hebben we gekeken hoe het 
beter, huiselijker en dichterbij kan. En hoe we 
dat achter de schermen goed kunnen 
regelen.”

“Fijn wonen, dat is zó belang
rijk voor je welzijn”, weet Wim 
Kruithof. “De huidige gebouwen 
van Joachim en Anna zijn flink 
verouderd; ze passen niet meer bij 
de wensen van deze tijd. Al ver voor 2018 
hebben we onderzoek gedaan naar wat dan 
wél nodig is. De uitkomsten van allerlei haal
baarheidsstudies en onderzoeken waren 
positief; we kregen akkoord op onze plannen. 
Een belangrijke mijlpaal voor ons én de bewo
ners. Nu kunnen we de komende jaren deze 
mooie nieuwbouw gefaseerd realiseren!”

Nieuwe locaties
Maar er is méér, legt Wim uit. “In het strate
gisch vastgoedplan is ook vastgelegd dat we in 
een aantal Nijmeegse wijken nieuwe locaties 
gaan creëren. Dat doen we in samenwerking 
met woningbouwcorporaties en de gemeente. 
Zo geven we invulling aan onze visie dat men
sen in hun eigen omgeving oud moeten kun
nen worden. Dat lukt als je voor gepaste 
woon- en zorgvoorzieningen zorgt.” 

Huren 
Daarnaast doet De Waalboog afstand van 
enkele verouderde panden. “We willen niet 
langer al ons vastgoed in eigendom hebben”, 

Een gezellig ingerichte huiskamer. Koken op de afdeling. Een 
vast aanspreekpunt voor het snel vervangen van een kapotte 
lamp. Het lijken simpele dingen, maar ze maken dat 
bewoners zich thuis voelen. Johan Splint, hoofd Hoteldienst: 
“We willen onze zorg en dienstverlening dichter bij de 
bewoners organiseren. Daarvoor is het nodig dat we onze 
facilitaire dienstverlening anders inrichten. Met het plan 
Warm Welkom Waalboog spelen we in op de wensen en 
behoeften van onze bewoners.”

“Een langgekoesterde wens gaat eindelijk in vervulling: 
Joachim en Anna wordt volledig vernieuwd.” Wim Kruithof, 
manager Vastgoed bij De Waalboog, vertelt met trots over de 
nieuwbouw- en verbouwplannen van de komende jaren. “In 
ons strategisch vastgoedplan is vastgelegd hoe we met ons 
woningaanbod willen aansluiten bij de wensen van bewoners 
en ontwikkelingen in de markt.”

Nachtelijke overval 

Dat was schrikken, de overval op het St. Jozefklooster vorig jaar maart. 
Een onbekende man drong ’s nachts het woonzorgcentrum binnen en 
bedreigde een van de aanwezige zorgmedewerkers met een mes. Zo 
dwong hij haar haar geld en mobiel af te geven. De bewoners merkten 
gelukkig niets van dit voorval, maar op de zorgmedewerker had de 
gebeurtenis uiteraard veel impact. Dankzij adequaat politiewerk is de 
dader enkele dagen na de overval opgepakt. Naar aanleiding van de 
gebeurtenis organiseerden we informatiebijeenkomsten voor  
bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers. Ook voerden we een 
aantal verbeterpunten door. We zorgden onder andere voor extra 
cameratoezicht. Bovendien maakten we aanvullende afspraken met 
een beveiligingsbedrijf. 

Huiselijke sfeer 
De woonassistent en huismeester worden wat 
Johan betreft een belangrijke spil in het  
creëren van een warm, welkom gevoel. “De 
woonassistent zorgt voor een huiselijke sfeer, 
een bloemetje op tafel, de bestellingen, het 
gezamenlijk bereiden van de maaltijd. De 
huismeester biedt eerste hulp bij technische 
klusjes. Wat ze niet zelf doen of kunnen, 
besteden ze uit aan een externe partij. Maar 
zíj hebben het overzicht en dragen bij aan 
zorg en dienstverlening dicht bij de bewoner.”

In 2018 troffen we alle voorbereidingen voor 
Warm Welkom Waalboog. In 2019 geven we 
invulling aan onze plannen.

legt Wim uit. “Door te huren kunnen we 
inspelen op ontwikkelingen in de markt. Onze 
inschatting is dat gebouwen als het St. 
Jozefklooster, de hoogbouw van Nijevelt en 
Villa Villandry op termijn niet geschikt zijn 
voor rendabele zorg. Die panden doen we in 
2019 over op nieuwe eigenaren. Daarna 
huren we ze terug, tot het moment dat nieu
we woonruimten voor de bewoners beschik
baar zijn. De Honinghoeve en de laagbouw 
van Nijevelt blijven wél in ons bezit. Deze 
Waalboog-locaties passen we in een latere 
fase aan.”

Bij De Waalboog houden we ons aan de principes van de 
zorgbrede governancecode. Daar hoort bijvoorbeeld bij 
dat we belanghebbenden actief bij onze organisatie 
betrekken en hen invloed geven. Ook zorgen we ervoor 
dat het toezicht goed geregeld is.

Cliëntenraad 
Om met het eerste te beginnen: we hechten veel waarde aan 
medezeggenschap van onze Cliëntenraad en zien haar als een 
belangrijke gesprekspartner. Het was dan ook een schok toen 
de Cliëntenraad in september 2018 aangaf haar werkzaam-
heden neer te leggen. Reden van vertrek? De raad zag on -
voldoende resultaten van een van de speerpunten van De 
Waalboog: een gelijkwaardige samenwerking creëren tussen 
professionals, mantelzorgers/netwerk van bewoners en vrijwil
ligers. Bestuurder Toke Piket: “We betreurden de beslissing. 
Vooral ook omdat we zagen dat de Cliëntenraad zich samen 
met management, bestuur, medewerkers en vrijwilligers op 
meerdere fronten inzette voor die samenwerking.” Inmiddels 
hebben we een nieuwe, driekoppige Cliëntenraad die samen 
met ons de belangen van de bewoners behartigt. We hopen  
de raad in 2019 verder te kunnen uitbreiden.

VOLGENS DE CODE

“Bewoners 
bepalen zelf 

wat ze eten of 
wie hun wasje 

draait”  

SLUITING HEILIG 
HARTKLOOSTER

Wat een bijzondere plek om zorg te verle-
nen aan paters van het SCJ: het Heilig 
Hartklooster in Asten. Het pand was lange 
tijd eigendom van de paters. Voor onder-
steuning en zorg konden ze rekenen op de 
medewerkers van De Waalboog. De laat-
ste jaren kromp de patergemeenschap 
van het klooster en stonden de kosten van 
het monumentale pand niet meer in ver-
houding tot het aantal bewoners. 
Uiteindelijk besloten de paters het kloos-
ter te verkopen en te verhuizen. Daarmee 

stopte ook onze dienstverlening in het 
klooster. Na het officiële afscheid op 17 
april 2018 verhuisden de laatste bewo-
ners. Een deel van hen vond een passend 
onderkomen bij een zorgorganisatie in 
Teteringen, Daar wonen meer oud-missio-
narissen van verschillende ordes. Een aan-
tal broeders en paters verhuisde naar het 
St. Jozefklooster in Nijmegen. We hebben 
de betrokken medewerkers van De 
Waalboog zoveel mogelijk naar ander 
werk begeleid. 

Ondernemingsraad 
Gaat het om zaken die direct van invloed zijn op onze organisa
tie en de medewerkers, dan hebben we een goede partner aan 
de Ondernemingsraad. Belangrijk agendapunt van het af -
gelopen jaar? De reorganisatie als gevolg van Warm Welkom 
Waalboog (zie hierboven). De raad bracht advies uit en stemde 
uiteindelijk in met de plannen. Nóg een belangrijk punt van 
bespreking: de vernieuwing van ons vastgoed. Ook daar kwa
men we uit. Dankzij onze positief-kritische samenwerking  
hebben we veel mooie resultaten voor De Waalboog weten  
te bereiken. 

Raad van toezicht 
Tot slot is de Raad van Toezicht (RvT) een belangrijk orgaan 
voor onze organisatie. De raad houdt het bestuur van De 
Waalboog scherp en ziet erop toe dat we op een goede manier 
invulling geven aan onze maatschappelijke doelstellingen.  
In 2018 waren er een paar wisselingen van de wacht in de 
raad. Voorzitter Betty van de Walle droeg na twee zittingster
mijnen het stokje over op Jos Meijerink. RvT-lid Kees Peper 
nam eveneens afscheid. Ingeborg Koopman is zijn opvolger. 

Wim Kruithof: “Door te  
huren kunnen we inspelen 
op ontwikkelingen in de 
markt”

 BEKIJK OOK
www.waalboog.nl/toekomstwonen

Goed wonen bij 
De Waalboog
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NIEUW:  
PRAKTIJK
ONDERZOEKER 

GESLAAGD 
CONGRES 
Hoe kunnen we de zorg voor mensen 
met dementie het beste organiseren? 
Wat is de rol van mantelzorgers? En 
met welke innovaties is het welzijn 
van dementerende ouderen te ver-
beteren? Rondom deze vragen organi-
seerden we begin vorig jaar samen 
met LUX het congres Dementie. 
Liefdevolle zorg. Hoe dan? Zo’n 150 
zorgprofessionals, mantelzorgers en 
vrijwilligers uit de regio waren hierbij 
aanwezig.
In een mix van inhoudelijke verhalen, 
culturele intermezzo’s, interactieve 
workshops en pitches over zorg-
innovaties deelden we onze kennis én 
haalden we kennis op. Met name het 
verhaal over De Wingerd – over zorg 
voor mensen met dementie en com-
plex gedrag – maakte indruk. Net als 
het openhartige interview met een 
bezoekster (en haar dochter) van de 
dagbehandeling voor jonge mensen 
met dementie. Ook het verhaal van 
mantelzorger Anton van Es, over  
‘volhoudtijd’, bleef velen bij. 

TIJDLIJN
De Waalboog is volop in ontwikkeling. Door de jaren heen werkten we ver
schillende plannen uit en bereikten we meerdere mijlpalen. Een overzicht.

Op de bühne
Bij De Waalboog willen we graag mensen met elkaar in verbinding 
brengen, kennis delen en nieuwe initiatieven in de spotlights zetten. 
Daarom organiseren we sinds vorig jaar twee keer per jaar een 
Waalboog-podium. Dé gelegenheid voor medewerkers, vrijwilligers en 
mantelzorgers om workshops en demonstraties bij te wonen, naar 
levensverhalen te luisteren of onder het genot van een drankje en een 
hapje ervaringen uit te wisselen. Wie een goed idee inbrengt, maakt 
kans op een goed idee-voucher die we bij elke editie uitreiken. 
Ook in 2019 staan er  twee Waalboog-podia gepland. De eerst-
volgende is op 28 oktober. Op www.waalboog.nl vindt u actuele  
informatie over locatie en aanvangstijd.

Hoe we de zorg voor bewoners op een hoger niveau brengen? 
Door praktijkgericht onderzoek te stimuleren en verbinding te 
maken tussen de wetenschap en de dagelijkse praktijk. Sinds 
2018 hebben we een praktijkonderzoeker in dienst die hier 
actief werk van maakt. Eline van Buuren: “Ik zie mezelf als een 
soort bruggenbouwer. Ik haal onderzoeksideeën en -vragen op 
die op de werkvloer ontstaan en probeer die te koppelen met 
wetenschappelijk onderzoek. Andersom kijk ik of we onder
zoeksvoorstellen van de HAN of bijvoorbeeld het ROC binnen 
De Waalboog kunnen oppakken en uitvoeren, sámen met stu
denten. Waaraan je dan moet denken? Aan onderzoeksvragen 
als: wat is het effect van robotica? Hoe zijn veranderingen in 
de zorg van invloed op de rol van de mantelzorger? Welke 
benaderingswijze werkt bij bewoners met complex gedrag het 
best, methode A of B? Daarnaast stimuleer ik het delen van 
kennis binnen De Waalboog. We hebben zó veel expertise in 
huis. In het belang van de bewoners moeten we daar optimaal 
gebruik van maken.”
De functie van praktijkondersteuner wordt (dankzij een subsi-
die van ZonMw) mede mogelijk gemaakt door het Universitair 
Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). De Waalboog is 
lid van dit netwerk.  

2013 - 2015   2016 2017  20192018

• belevingsgericht werken
• ruimte voor de professional
•  van AWBZ naar WLZ en WMO

• op weg naar financieel herstel 
• Zo thuis als maar kan
•  samenwerking tussen  

mantel zorgers, vrijwilligers  
en professionals

•  start Samen Mooie  
Momentjes Maken

•  De Waalboog weer 
toekomstbestendig 

•  intensiveren samenwerking  
tussen mantelzorgers,  
vrijwilligers en professionals

•  ontwikkelen strategisch 
vastgoedbeleid

•  strategisch vastgoedbeleid  
ligt vast 

• krachtige teams
• Een passend vervolg
•  voorbereiden Warm  

Welkom Waalboog

•  invoering Warm Welkom  
Waalboog

•  start nieuwbouw Joachim  
en Anna

• veranderingen in locaties
•   Goed leven, goed wonen,  

goed werken


