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Eind 2020 heeft De Waerden besloten om de Carante Groep te verlaten. Hierbij zijn alle systemen (financiële administratie,
cliëntenadministratie, personeelsadministratie, de leeromgeving en de platformen voor de informatievoorziening en
communicatie) overgezet naar eigen beheer. Daarnaast is De Waerden overgestapt naar het ‘mobile first’ concept waarbij
iedere medewerker een eigen zakelijke telefoon heeft ontvangen, met daarin alle noodzakelijke apps. Met die apps kunnen
medewerkers het ECD raadplegen, beleidsstukken inzien, roosters bekijken en nieuwsberichten lezen. Met de uittreding en de
inrichting, migratie en vullen van de nieuwe systemen is de samenwerking tussen cliëntondersteuning en services & advies
verder verbeterd. 

In 2021 is er een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met behulp van het programma ‘Mijn Mening’. Met de resultaten uit
het cliënttevredenheidsonderzoek gaat De Waerden vervolgens aan de slag. Een verbeterpunt is bijvoorbeeld het intensiveren
van de medezeggenschap op locaties en aandacht hebben voor eenzaamheid onder cliënten. We laten hierin ook cliënten
meedenken en meepraten over hoe die verbeterpunten precies opgepakt en gerealiseerd kunnen worden. 

In 2021 is er hard gewerkt om het nieuwe ECD op een zo goed mogelijke manier, op basis van Triple-C in te richten. Daarmee
gaat ook het ECD uit van de behoefte van de cliënt. Daarnaast zijn ook elementen vanuit Triple-C, zoals bijvoorbeeld de
behoeftecirkel, aan het ECD toegevoegd. 

In mei 2021 is gestart met de bouw van een nieuwe dagbestedingslocatie aan de G. Rietveldweg. Hier was voorheen het
centraal bureau gehuisvest. Op deze dagbestedingslocatie komen verschillende dagbestedingsgroepen samen, namelijk TTC,
Zeep en Kantoor en Koken. Het voordeel daarvan is dat cliënten ook bij de andere dagbestedingsgroepen kunnen kijken en
ervaringen op kunnen doen. De cliënten hebben zelf ook geholpen met het inrichten van de nieuwe dagbestedingslocatie
(zoals het inrichten van de ruimtes en het afwassen van de spullen). Op die manier hebben de cliënten direct ook kennis met
elkaar kunnen maken. 

Bij De Waerden zijn vijf cliënten als ervaringsdeskundigen actief. Ook staan er cliënten op de wachtlijst om
ervaringsdeskundigen te worden. Bij De Waerden hebben ervaringsdeskundigen verschillende rollen. Zo nemen zij deel in de
centrale deelraad cliënten, geven zij trainingen in het traject 'Naar de top' en worden zij gevraagd om thema's toe te lichten
over bijvoorbeeld voeding. Daarnaast zijn er folders gemaakt over de inzet van cliënten als ervaringsdeskundigen. 
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Top 5 van resultaten waar we in 2021 trots op zijn!

Financieel resultaat
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De totale jaaromzet 2021
bedraagt € 24.391.856. 
Het resultaat 2021 bedraagt 
€ -257.181.
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Dit is een zeer beknopte weergave van De Waerden in 2021.  Het kwaliteitsrapport, de jaarrekening en de jaarverslagen van onze raden geven 
u een volledig beeld over het jaar 2021. De documenten vindt u op de website van De Waerden.

Medewerkers

Totaal aantal medewerkers
Totaal aantal fte

Aantal
393

266,15

Aantal
91
155
147

Leeftijdscategorie 18 - 30
Leeftijdscategorie 31 - 50
Leeftijdscategorie 51 - 67

Totaal
455*
321
312*

Dagbesteding
Verblijf
Ambulant

Transmuraal/PGB
63
-
9

Jeugdwet
23
9

30

WMO
52
8

250

Wlz
334
305
36

   Op 31 december 2021 was het totaal aantal unieke cliënten 846. Dit aantal is niet gelijk aan het totaal aantal cliënten. Er
zijn cliënten die zowel verblijf als dagbesteding of ambulante zorg en dagbesteding hebben.

Totaal aantal cliënten per financiering

*

Ons werkgebied
Onze zorgprofessionals werken op Texel, in Hollands Kroon, Schagen, Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk,
Heiloo, Velsen en West-Friesland.

Onze missie
Wij bieden professionele ondersteuning aan mensen met een beperking in het dagelijkse leven.

Nieuwsgierigheid
Respectvol
Plezier
Ontwikkelingsgericht

De kernwaarden zijn: 
Ertoe doet en van betekenis is
Kan zijn wie hij/zij is
Een leven lang leert
Zelf keuzes maakt

Visie De Waerden
Ons mensbeeld is dat ieder mens:

Eigen verantwoordelijkheid heeft
Gelijkwaardig is
Het gewone leven wil ervaren
In samenhang met anderen leeft

2022 en verder 
Momenteel is het verzuim bij De Waerden hoger dan in 2021. Dit is ook de de trend in de branche. Het hoge verzuim heeft onder
andere te maken met de aanhoudende werkdruk en de balans werk / privé. In 2022 zal nog meer aandacht zijn voor het
terugdringen van het verzuim waarbij ook thema’s als coaching, gezond en veilig werken en de inzet van flexpool medewerkers
aan bod komen. Daarnaast merken wij dat de zorgvraag van cliënten steeds complexer wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om
psychiatrie, ouder worden van cliënten en moeilijk verstaanbaar gedrag. Hier worden in 2022 plannen voor voorbereid met daarin
onder andere het bieden van scholing maar ook het bieden van handvatten om kennis en kunde in de praktijk te kunnen toepassen
(bijvoorbeeld door het inzetten van praktijkcoaches). Ook zal in 2022 nog meer de samenwerking met andere organisaties worden
gezocht om van elkaar te kunnen leren.

Verder is De Waerden actief bezig met het zoeken naar mogelijkheden als het gaat om huisvesting. Hiervoor is de samenwerking
met zowel woningbouwverenigingen als commerciële partijen geïntensiveerd. Samen wordt gekeken naar mogelijkheden in de
bestaande gebouwen van De Waerden, als ook in eventuele nieuwe projecten. 

Kleinschaligheid en nabijheid
Triple- C

Onze ambitie
‘De Waerden biedt kwalitatieve zorg* die onderscheidend is van andere gehandicaptenzorgorganisaties in:

De definitie ‘ kwalitatieve zorg’ wordt door teammanagers en gedragskundigen verder inhoudelijk uitgewerkt.

Dit vraagt van ons dat wij allemaal:
Werken aan een onvoorwaardelijke (ondersteunings)relatie, samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheid.

Wendbaarheid van medewerkers en de organisatie
Het zijn van een goede samenwerkingspartner in de regio


