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HET JAAR 2017 IN BEELD
- een trotse terugblik -

ONZE KERNWAARDEN
NIEUWE KOERS

DE DRIEHOEK

Samen bepaalden we in 2016 een nieuwe koers: Samen werken aan de bedoeling. In 2017
doopten we dit om in ‘Dit maakt mij gelukkig!’. Gelukkig zijn. Prettig wonen. Fijne mensen om
je heen, goede contacten met anderen en je dag invullen met activiteiten waar je blij van wordt.
Wie wil dat niet? Onze cliënten, of ze nu thuis wonen of in één van onze huizen, willen dat in
elk geval wel. Het is fantastisch dat ze daarbij kunnen rekenen op diegenen die hen lief zijn:
ouders, familieleden en vrienden. Maar ook op de mensen die vanuit hun vak kijken naar de
ondersteuning die dat gevoel van geluk kan vergroten. Onze medewerkers die elke dag weer hun
hart en ziel leggen in hun werk. Hun belangrijkste opdracht is steeds op zoek gaan naar dat echte
contact, op zoek naar wat mensen écht blij en gelukkig maakt.

We werken graag vanuit de driehoek. Dit is de samenwerking
tussen cliënten, familie/wettelijk vertegenwoordigers en de
zorgprofessionals. De Severinus Academie startte in 2017
met het geven van trainingen rondom zelforganisatie en
de implementatie van Driehoekskunde. Dit zetten we
voort in 2018.
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ZORG VOOR DE CLIËNT

VAN DAGBESTEDING NAAR LEREN, WERKEN EN VRIJE TIJD

• Een grote stap was de implementatie van het Electronisch Ciëntendossier (ECD) &
CarenZorgt. Een goede stap in de digitale richting!
• We maakten een begin met het thema ouderenzorg. In september organiseerde Severinus
het symposium ‘Verstandelijk beperkt én dement’ in Ede. Dit voorjaar is het expertiseteam
ouderenzorg gereed om dit onderwerp goed op de kaart te zetten binnen Severinus.
• Het thema ‘Zorg in vrijheid’ nam een vogelvlucht. Hieronder vallen de projecten: afbouw van
antipsychotica & net zo vrij als jij.
• Ook begonnen we met het implementeren van het vernieuwde kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg. Later dit jaar volgt het kwaliteitsjaarverslag 2017.

• 2017 was het jaar van de samenwerking. We zochten vooral de samenwerking met lokale
ondernemers en organisaties, zoals ZOO Veldhoven, het Prehistorisch dorp Eindhoven,
RSZK en de boodschappen bezorgservice.
• Het Atelier verhuisde naar de karakteristieke molen in Zeelst en de Repro nam haar intrek
in Honk 1 in Veldhoven.
• De vraag naar meer logeermogelijkheden werd zo groot, dat we uitbreidden met
logeermogelijkheden in de weekenden bij Landgoed de Biestheuvel.
• De visie op dagbesteding namen we onder de loep en een nieuwe visie ‘Leren, Werken
en Vrije tijd’ was geboren. Hiermee nemen we voorzichtig afscheid van het woord
‘dagbesteding’ en vervangen dat voor Leren, Werken en Vrije tijd.

MEDEWERKERS
NIEUWBOUW, RENOVATIE, VASTGOED

• Severinus hield een medewerkerstevredenheidsonderzoek.
De belangrijkste resultaten op een rijtje:
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• In januari 2017 zag de kennisweek haar levenslicht. Een
groot succes dat we gaan herhalen!
• In september startte de samenwerking tussen de
Severinus Academie en ROC de Leijgraaf. Met
deze unieke beroepsopleiding behaal je
een dubbele diplomering: Persoonlijk
begeleider gehandicaptenzorg en
Verpleegkundige niveau 4.
• Het ziekteverzuim in 2017 was hoger
dan verwacht, maar we werken er
hard aan om dit te laten dalen.
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BELANGRIJKE
ONTWIKKELINGEN
Hier staan alle ontwikkelingen van het
afgelopen jaar op een rijtje en geven
we alvast een klein kijkje in 2018.
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• Dit maakt mij gelukkig!: de overgang naar zelforganiserende teams
met regiebegeleiders in plaats van teamleiders.
• We peilden niet alleen de tevredenheid bij medewerkers,
maar ook die van cliënten en zijn of haar ouders/wettelijk
vertegenwoordigers. We zagen hierin een positieve stijging van het
tevredenheidsniveau ten opzichte van 2015.
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• Eind 2017 stapten we over naar een ander
schoonmaakbedrijf. Dit in goede samenwerking met de
Cliëntenraad. Het huidige schoonmaakbedrijf nam de
medewerkers van het vorige schoonmaakbedrijf over.
• Per 1 januari 2018 hebben alle bewoners een eigen
televisieaansluiting bij Ziggo.

2015

• In september kwamen alle medewerkers van Severinus bijeen tijdens
de Severinusdagen. Medewerkers werden bijgepraat over het beleid,
volgden een workshop naar keuze en bezochten de inspiratiemarkt.
Deze dagen zetten we voort in 2018!
• Uiterlijk 1 juni 2018 staat het financieel jaarverslag en een apart
document Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg op onze website.
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FACILITAIR
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• Het strategisch vastgoedbeleid werd vastgesteld.
• Er werd een start gemaakt met enkele nieuwbouwprojecten.
Deze worden in 2018 afgerond: het woonhuis aan de
Wilgeman en Zorgcluster Oerle.
• De eerste fase van het renoveren van enkele woningen is
afgerond. Nu treffen we voorbereidingen voor de volgende
fase. In het voorjaar van 2018 starten we met de verbouwing
van het woonhuis Stulp 6-8.
• Om de ambities van Severinus op het terrein van Leren,
Werken en Vrije tijd te realiseren, moeten
we ook een aantal gebouwen waar we nu
dagbesteding leveren aangepast worden.
Uit een rondgang die we in 2017
maakten, bleek dat de kwaliteit van
sommige van deze locaties (op termijn)
niet meer voldoet voor het leveren
van goede dagbesteding. Ook is er
behoefte aan meer capaciteit, zodat
cliënten vaker en langer aan activiteiten
kunnen deelnemen. Dit alles leidde tot
een masterplan dat begin 2018 wordt
vastgesteld. Dit plan geeft de richting aan
voor de vastgoed-ontwikkeling binnen
Leren, Werken en Vrije tijd voor de
komende jaren.

facilitair

zorg

dagbesteding

medewerkers

WAAR BEN JIJ TROTS OP?

OP NAAR DE TOEKOMST!

Ook jij was het afgelopen jaar betrokken bij Severinus. Waar was of ben jij trots op?
Schrijf ze op en kijk er nog eens op terug!

Wat zijn jouw doelen voor 2018? Groot of klein; wij zijn benieuwd naar wat je wilt behalen in
2018. Schrijf je doelen op en voer ze uit daar waar het kan.

Ik ben trots op:

Doelen:

Severinus
Platanenlaan 28 | 5507 MD Veldhoven
040 258 63 11 | info@severinus.nl | www.severinus.nl
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