
  

Jaarbeeld 2019: 
een jaar in vogelvlucht 

Samen optimist in de zorg

AxionContinu is dé optimist in de zorg. We bieden 
waardevolle zorg door te denken in mogelijkheden. 
Samenwerking – zowel binnen als buiten de organi-
satie – is de manier om waardevolle zorg te kunnen 

leveren. Hoe wij dat gaan doen staat in het meer-
jarenbeleidsplan 2019-2021 van AxionContinu. 
Daarmee willen we eind 2021 drie hoofddoel-
stellingen gehaald hebben. 

AxionContinu biedt waardevolle zorg. In 2021 is AxionContinu:

De expert in complexe zorg De werkgever in de zorg De samenwerker in de regio

 

Waardevolle zorg

AxionContinu aantal cliënten

Bekijk ons: meerjarenbeleidsplan
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Revalidatie en herstel   Verzorgd wonen   

2019   2018  2019   2018

958 1.354961 1.428

Thuis    
• Wijkverpleging   

Thuis  
• Huishoudelijke hulp

625622874 784

Thuis  
• Dagactiviteiten 

182

199

189

299

Tevredenheid cliënten            2019                  2018

AxionContinu op Zorgkaart Nederland

 

Cijfers tevredenheidsonderzoek AxionContinu

Verzorgd wonen Revalidatie en herstel Thuis

8.28.4

8.18.1

7,67,9 8.08.0

Bewoners en cliënten genoten in oktober tijdens 
het Festival Voetjes van de Vloer een week lang 
van muziek en dans. Het festival, dat in alle locaties 
werd gehouden, was een groot succes. Bewoners 
waren erg enthousiast.  

 

Festival Voetjes van de Vloer

“	Muziek	verbindt	groepen	mensen	die	heel		
	 verschillend	zijn,	dat	is	misschien	wel	het		
	 meest	waardevolle	aan	dit	festival.”

Tafelen in eigen huis 

In 2019 is begonnen met kleinschalig koken in de res-
taurants van AxionContinu. Bewoners kunnen nu ge-
zellig in het restaurant genieten van een dagmenu met 
verse ingrediënten in plaats van maaltijden die kant en 
klaar worden aangeleverd. 

De Gildenborgh is de nieuwe naam van de geheel 
gerenoveerde locatie Koningsbruggen. De kleinschalige 
opzet maakt het nog beter mogelijk de bewoners in 
een rustige, prettige leefomgeving aandacht en zorg 
op maat te bieden. De nieuwe verbouwde locatie 
De Gildenborgh is in mei feestelijk geopend.

Koningsbruggen wordt De Gildenborgh 

 

De expert in complexe zorg

Contact in nieuw jasje 

1Contact
herfst 2019

Houvast 
in woorden en rituelen

Verbouwing De Bijnkershoek
Campagne nieuwe medewerkers
Griepprik

Na een groot lezersonderzoek onder mede-
werkers en bewoners, is het magazine van 
AxionContinu in een nieuw jasje gestoken. 
Het magazine betrekt de lezers bij de waarde- 
volle zorg die AxionContinu biedt. Het eerste 
nummer met een frissere, eigentijdse look 
verscheen in de herfst.

Bekijk Contact online.

Specialistisch team complex gedrag 

Adviseur	welzijn	én	initiatiefneemster	Saskia	Hoogkamer
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Start overbruggingsafdeling
Gasten die na een ziekenhuis-
opname of revalidatieverblijf niet 
meer naar huis terug kunnen, 
kunnen sinds oktober 2019 terecht 
op de Overbruggingsafdeling in 
Revalidatiecentrum Domstate. 
Zij wonen daar maximaal negen 
maanden in afwachting van een 
permanent verblijf in een woon-
zorgcentrum. De afdeling startte 
met 13 plaatsen en zal in 2020 
uitbreiden naar 59 plaatsen.

Triageboekje
Hoe zorgen we ervoor dat een 
bewoner met gezondheids-
problemen de juiste zorg op het 
juiste moment krijgt? Voor negen 
veel voorkomende situaties heeft 
de divisie Verzorgd wonen een 
bondig triageboekje gemaakt dat 
medewerkers kunnen raadplegen 
om stapsgewijs tot een heldere 
controle en beoordeling te komen. 
Ook zorgt het boekje voor een 
betere afstemming tussen zorg-
medewerkers en artsen.

Bekijk triageboekje online.

Professionalisering 
wondzorg in de wijk
Wonden die slecht genezen, 
komen veel voor bij ouderen en 
hebben veel impact. Het versterken 
van professionele wondzorg in de 
wijkverpleging was daarom een 
belangrijk aandachtsveld in 2019. 
Zo zijn wondverpleegkundigen 
en wijkteams geschoold en is de 
kwaliteit van de wondzorg ver-
beterd door een nauwe samen-
werking zowel met experts binnen 
AxionContinu, als met externe 
ketenpartners. 

Cliënten beoordeelden AxionContinu gemiddeld een mooie 8. De cijfers laten een lichte verbetering zien ten 
opzichte van 2018.

De rechten van cliënten rondom onvrijwillige zorg 
worden per 1 januari 2020 geregeld via de nieuwe 
Wet Zorg en dwang. Doel is om de bewegings-
vrijheid van cliënten te vergroten, waarbij continu 
de veiligheidsrisico’s worden afgewogen. Een 
projectgroep heeft in 2019 de invoering voorbereid. 
Het gaat hierbij om scholing van medewerkers, 
aanpassing van werkwijzen en voorlichting aan 
cliënten en familie.

Bekijk folders online.

Voorbereiding Wet zorg en dwang  

Er komen tegenwoordig meer mensen bij AxionContinu 
wonen, met wat wij noemen, complex gedrag. Dat 
is gedrag dat iemand zelf of de omgeving als complex 
ervaart. Daarom is hier in 2019 volop aandacht aan 
besteed. Zo kan het specialistisch team complex gedrag 
kan worden ingezet in situaties waarin een bewoner en 
medewerker elkaar niet begrijpen. 

Bekijk Kennisreeks online.

1
voorzijde

 
 

Wet zorg 
en dwang
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Wat betekent de Wet zorg en dwang voor mij?
Dit is een folder over de Wet zorg en dwang. We noemen deze wet 

afgekort ook wel de Wzd. Deze wet gaat over onvrijwillige zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische 

aandoening. 

Deze folder is speciaal geschreven voor mensen met een 

psychogeriatrische aandoening. De Wet zorg en dwang is een wet die 

regelt wat uw rechten zijn als u onvrijwillige zorg ontvangt. 

Er zijn ook folders beschikbaar voor mensen met een verstandelijke 

beperking, voor familieleden, vertegenwoordigers en professionals. 

U vindt deze en andere informatiefolders op de internetpagina: www.

dwangindezorg.nl. 

Voor wie?
De Wet zorg en dwang is van toepassing als u onvrijwillige zorg ontvangt. 

De Wzd geldt als u woont in een verpleeghuis, maar ook als u in een 

kleinschalige woonvorm of thuis verblijft. 

In de Wet zorg en dwang zijn een aantal begrippen heel belangrijk. 

Deze begrippen leggen we aan u uit. 

 

De werkgever in de zorg

Aantal medewerkers per 31 dec 2019 t.o.v. 2018

Maak samen het verschil!

Meer regie en eigenaarschap op de werkvloer en minder 
bureaucratie. Dat is waar AxionContinu naar toe wil 
met het nieuwe programma ‘Maak samen het verschil’. 
De nieuwe besturingsfilosofie die in 2019 is ontwikkeld, 
is de basis van dit programma. Het programma wordt in 
2020 samen met medewerkers uit de organisatie verder 
uitgerold rondom de drie thema’s: eigenaarschap, 
samenwerking staf en lijn, en leiderschap. 
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Opleidingen zij-instromers

Leerlingen waarvan 75 
zij-instromers

Stagiaires BOL 

114

In juni ontving de eerste groep geslaag-
den van de nieuwe zij-instroom op-
leiding van AxionContinu hun diploma. 
De opleiding duurt 18 maanden en is 
speciaal ontwikkeld voor mensen die 
van carrière willen veranderen naar zorg-
medewerker. Na afronding hebben de 
deelnemers zicht op een vast dienst-
verband bij AxionContinu. 

Lees hier het artikel in Contact. Bekijk de opleiding via de website.

Nieuwe bestuurders

In 2019 besloot de Raad van Toezicht dat AxionContinu 
verder gaat met een tweehoofdige Raad van Bestuur. 
Direct na de zomervakantie startte de nieuwe tweede 
bestuurder van AxionContinu, Marie-Claire van Hek. 
De nadruk van haar takenpakket ligt op HR, proces-
innovatie, digitalisering en bedrijfsvoering. Zelf zegt 
dat de combinatie van hard en zacht moet kloppen: 

“Geld	en	zo	moeten	natuurlijk	op	orde	zijn,	maar	
de	kern	van	goede	zorg	is	toch	de	aandacht	die	je	

Martin den Hartog is met ingang van 1 maart 2020 
de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van 
AxionContinu. Hij volgt Eliane Thewessen op, die in 
december 2019 afscheid nam. Martin richt zich binnen 
AxionContinu op de zorg, zorg- en diensteninnovatie, 
communicatie & marketing en wetenschap & onderzoek.

“Ik	voel	me	heel	welkom	en	iedereen	is	heel	open.”

Medewerkers Aantal fte

2.116 1.2311.2152.174

166

Triageboekje
verzorgd wonen

Thuis  
• Casemanagement  

2019   2018  2019   2018

  

Teamontwikkelmonitor (TOM)

Waar is het team goed in? Waar zijn de medewerkers 
trots op en waar willen zij zich in ontwikkelen? Belang-
rijke vragen om als team goed te kunnen functioneren. 
De TOM kan dan worden ingezet om te bepalen waar 
het team staat. De TOM behandelt verschillende 
onderwerpen, van werkplezier tot kwaliteit. Teams die 
dat willen kunnen daarbij ondersteuning krijgen van 

een coach. De TOM is in 2019 geïntroduceerd 
en inmiddels al op meerdere locaties ingezet.

Vrijwilligers per 31 dec 2019 t.o.v. 2018

Ook in 2019 hebben de bijna 1000 vrijwilligers van 
AxionContinu zich weer enorm ingezet om extra 
geluksmomenten te creëren bij bewoners.

De knuffeldieren van Irma van der Laan 

Vrijwilligster Irma van de Laan neemt een keer per 
maand knuffeldieren mee naar de bewoners van 
De Componist. De bewoners worden vrolijk van 
de dieren. 

“De	verstijfde	vingers	van	mevrouw	
	ontspanden	toen	ze	de	cavia	aaide.	
	Daar	doe	ik	het	voor.”

Klik voor het artikel in Contact of voor vacatures 
vrijwilligers.

Alle locaties van AxionContinu hebben in 2019 
het NOV keurmerk Vrijwillige Inzet Goed geregeld 
wederom gehaald.986980

2019   2018

 

Wijkverpleging 

Altrecht in project Complex Gedrag 

Samenwerking met wetenschap

De samenwerking met de andere voorkeursaanbieder 
voor wijkverpleging in het project ‘Zorg in de wijk’ 
van Zilveren Kruis loopt op rolletjes. Het Utrechtse 
project is nu een succesvol voorbeeld voor de rest 
van Nederland. Niet alleen weten de voorkeursaan-
bieders elkaar te vinden op het gebied van kennis- en 
informatieuitwisseling, ook is er een succesvol cliënt-
toeleidingsproces ontwikkeld zodat cliënten altijd snel 
de juiste zorg ontvangen. Minister De Jonge en twee 
Kamerleden zijn zelfs poolshoogte komen nemen hoe 
dit proces verloopt.

De samenwerking met GGZ organisatie Altrecht 
rondom complex gedrag is geïntensiveerd. De sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er) van Altrecht 
werd al geraadpleegd bij situaties met complex gedrag. 
Maar Altrecht nam in 2019 ook plaats in het project 

Een belangrijke manier om verder te specialiseren en te 
excelleren in de expertrol die AxionContinu voor ogen 
staat, is het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek 
en het implementeren van maatregelen die uit de resul-
taten hiervan voortvloeien. AxionContinu heeft een zeer 

Complex Gedrag waardoor hun specifieke kennis 
van meet af aan werd meegenomen in de verdere 
ontwikkeling van het project. Hierdoor is de zorg 
voor mensen met complexe gedrag nog verder 
uitgebreid.

actieve wetenschapscommissie die zorgt voor de pro-
grammering van wetenschappelijk onderzoek, kennis 
deelt in de organisatie en zorgt voor verbinding van 
wetenschappelijk onderzoek en de zorgpraktijk. 
Daarnaast heeft AxionContinu zijn deelname aan het 
Universitair Netwerk Ouderen van Amsterdam UMC 
(UNO-VUmc) in 2019 verder geïntensiveerd. 

In mei 2019 wonnen fystiotherapeuten Judith Balle-
mans, Haniyeh Shoughiniya en Marieke Geerars een 
geldbedrag van de UNO Onderzoek & Praktijkprijs, 
voor het praktijkgerichte onderzoek ‘Verbetering 
revalidatie van COPD patiënten’. Een prachtig initia-
tief waarbij het doel is wetenschappelijke onderbou-
wing te vinden voor een succesvolle maar afwijkende 
behandeling van COPD patiënten.

De samenwerker in de regio

In 2019 is het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht 
eerste lijn (ONUe) opgericht, een samenwerking tus-
sen AxionContinu, Bartholomeus Gasthuis, Careyn, 
Novicare, Vecht & IJssel en Huisartsen Stad Utrecht 
(HUS). In dit netwerk delen specialisten ouderenge-
neeskunde, psychologen en huisartsen hun kennis 
en kunde rondom specifieke problemen waar thuis-
wonende ouderen mee kunnen kampen. 

Bekijk hier: www.onue.nl

Samenwerken met huisartsen  
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AxionContinu. Optimisten in de zorg

https://www.axioncontinu.nl/
https://issuu.com/axioncontinu/docs/optim_190304_mjbp?e=11073387/68179927
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-axioncontinu-utrecht-11959
https://issuu.com/axioncontinu/docs/contact_herfst_2019
https://www.axioncontinu.nl/triageboekje
https://www.axioncontinu.nl/sites/default/files/uploads/Wzd/Brochure%20wzd%20clienten.pdf
https://issuu.com/axioncontinu/docs/publicaties_181129_kennisr_complex_
https://issuu.com/axioncontinu/docs/contact_1907
https://www.mijnprachtbaan.nl/content/training-en-opleiding
https://issuu.com/axioncontinu/docs/contactwinterweb
https://www.mijnprachtbaan.nl/werken-als-vrijwilliger
https://www.mijnprachtbaan.nl/werken-als-vrijwilliger
https://www.onue.nl/
https://www.axioncontinu.nl/

