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EEN BIJZONDER FEESTJAAR:

M E I

Symposium: Een prachtige dag was het
symposium in de Schalm op 14 mei 2019 met
als thema ‘Bijzonder in samenleven’. Onder
leiding van Dolores Leeuwin werd de middag
een groot succes met interessante sprekers
en mooie optredens van drumband de Trom,
koor de Severinoos én de Zandtovenaar. Tot
slot was daar de Commissaris van de Koning
Wim van der Donk die Severinus uitnodigde
voor Prinsjesdag. Later in het jaar gingen hier
een paar cliënten en begeleiders naartoe.

Boek 60 jaar Severinus: 60 mooie verhalen
van cliënten, medewerkers, vrijwilligers én
ouders in een verhalenbundel.
Jubileumconcert: Op zondag 27 oktober
vond er een concert in theater De Schalm
plaats met een uitvoering van o.a. het
koor de Severinoos en drumband de Trom.
Een concert in het kader van ons 60-jarig
bestaan voor iedereen (bewoners, cliënten,
familie en medewerkers).

Kennisweek: Rondom de jubileumdag 14
mei 2019 vond de Kennisweek plaats. Een
leerzame week met interessante work
shops, bijeenkomsten en evenementen
voor iedereen!

Feestelijk diner: Zeer bijzonder was het
feestelijk diner met cliënten die al 60 jaar
bij Severinus wonen en hun familie. Een
hoogtepunt waar herinneringen werden
opgehaald.

Beekse Bergen: Het hoogtepunt van
het jaar was toch wel het uitstapje
naar de Beekse Bergen met z’n allen:
cliënten, medewerkers en vrijwilligers!

C L I Ë N T E N

Werving medewerkers:
In 2019 startte de eerste groep zij-instromers die een
verkorte opleiding tot persoonlijk begeleider volgen. Voor
deze nieuwe opleiding is veel belangstelling. Net als vorig
jaar hielden we Jobcafé’s en Jobstart-bijeenkomsten.
Deze manier van werven blijkt zeer effectief! Ondanks
de vele nieuwe krachten die we aannemen, zijn er toch
nog veel vacatures en is er een hoge inzet PNIL (zzp’ers,
uitzendkrachten) bij woonhuizen voor specifieke zorg (SZ).
Dit is een doorlopend aandachtspunt.
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Palliatieve zorg
We hebben ons aangesloten bij het Netwerk
Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant. Severinus
heeft veel aandacht voor dit onderwerp en het
is een onderdeel van ons eigen beleid dat we
handen en voeten geven met het ‘expertiseteam
ouderen’.
Avond, nacht en weekenddiensten (ANW)
Per 1 oktober worden de ANW-diensten
bij Severinus, Lunetzorg en SWZ door een
samenwerkingsverband van 20-25 waarnemend
huisartsen verzorgd.
Klachtencommissie voor cliënten
Eind
2019
stelden
we
de
klachtencommissie voor cliënten in.

regionale

Symposium ‘Ernstig verstandelijk beperkt: eigen regie & wilsbekwaam’ 27 sept. – Opnieuw delen we met het land onze kennis
en ervaring. We schonken aandacht aan de inzet van sensortechnologie, ontwikkelingen in het aanbod van dagbesteding en
begeleidingsmethodieken. Het hoofdthema is de Wet zorg en dwang.
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De renovatie van Honk 3-5 is gestart en
de verwachte oplevering is in de zomer van 2020.

Het strategisch vastgoedbeleid is herzien.

LEREN,
WERKEN,
VRIJE
TIJD
In het pand Ark 9 is een nieuw concept voor dagbesteding
herrezen. Het uitgangspunt is meer variatie en een betere
aansluiting op behoeften en wensen van cliënten met een
ernstige en soms meer matige verstandelijke beperking.
In 2019 opende Bakkerij Severinus een nieuwe bakkerij in
Oerle en werd gestart met de renovatie van High Chaparral
en een nieuw plan voor Zorgboerderij Keldershoeve.
Dit jaar zijn we gestart met voorbereidingen voor een
nieuw Kinderdagc entrum.
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Vrijwilligersraad
Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers over zaken die van
invloed zijn op hun vrijwilligerswerk kunnen meepraten.
Daarom is er een Vrijwilligersraad opgericht.

V A S T G O E D

Broers- en zussendag
Op 28 september vond de eerste ‘Broers- en
zussendag’ plaats voor alle broers en zussen
van onze bewoners/cliënten. Het aantal
aanmeldingen is overweldigend, meer dan 500.
Een bijzondere dag!
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• Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim is
hoger dan verwacht.

Wet zorg en dwang
Met ingang van 2020 werd de Wet Bopz vervangen door de
Wet zorg en dwang.

Geestelijk verzorger
Karin Seijdel kwam in dienst als geestelijk
verzorger. Zij verzorgt vieringen, herdenkingen
en staat cliënten en medewerkers bij rondom
het thema ‘zingeving’.

Bevlogenheid

• Eén ster beste werkgever: Ontzettend
trots zijn we op de uitkomst van het
Medewerkerstevredenheidsonder
zoek. We mogen ons in 2020 ‘Beste
werkgever’ noemen.

Teamrollen
Werkprocessen van ondersteunende diensten zijn
aangepast op zelforganiserende teams. Er komen vijf
teamrollen:‘Financiën en inkoop’, ‘Kwaliteit en veiligheid’,
‘Facilitair’, ‘Personeel, team en organisatie’ en ‘Roosteren’.
De eerste teamrollen zijn uitgewerkt en geïmplementeerd
in 2019. De laatste twee volgen in 2020.

Wetenschapscommissie ingesteld
Severinus sloot zich in 2019 aan bij de academische
werkplaats van Tranzo. Er is daardoor meer aandacht voor
wetenschappelijk onderzoek.

ARBEIDSMARKT

Medewerkers:
• Medewerkersonderzoek:
Tevredenheid Werkgeverschap
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Muziek en kunst spelen een steeds belangrijkere rol.
Sinds september is er een ruimer muziekaanbod voor
bewoners met een ernstig meervoudige beperking.
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