tanteLouise Jaarbeeld 2016

Cliëntenraad

In 2016 heeft tanteLouise nauw samengewerkt met de
Cliëntenraad om de kwaliteit van leven en de kwaliteit van
zorg binnen tanteLouise nog verder te optimaliseren. De
Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Voor het jaarverslag van de Cliëntenraad kunt u terecht op
de website van tanteLouise.
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Medezeggensch

Ondernemingsraad

Mantelzorg

De Ondernemingsraad (OR) bewaakt de
belangen van de medewerkers. In 2016
hebben de advies- en instemmingsaanvragen
allen geleid tot een positief advies van de OR.
Voor het jaarverslag van de OR kunt u terecht
op de website van tanteLouise.

Binnen onze locaties wordt de rol van de mantelzorger steeds groter. In 2016
is de functie van een mantelzorgconsulent ingesteld. De mantelzorgconsulent
is het aanspreekpunt voor advies, informatie en support voor mantelzorgers.
Zij ziet het als haar belangrijkste taak om mantelzorgers en professionele
medewerkers van tanteLouise met elkaar te verbinden. Door het bundelen van
persoonlijke ervaringen van mantelzorgers met specifieke kennis en
vaardigheden kunnen we elkaar versterken. Voorbeelden uit de dagelijkse
praktijk van medewerkers bevestigen dat.

Het Nieuwe ABG

De bewoners van Avondvrede verhuisden op
19 december 2016 naar Het Nieuwe ABG. Het Nieuwe
ABG is voor 48 bewoners waaronder die van Avondvrede
uitgebreid van 7426 m2 naar 10423 m2.

De Lindenburgh

De plannen met betrekking tot de nieuwbouw van De
Lindenburgh zijn verder ontwikkeld. Het pand wordt
gerealiseerd op dezelfde plaats als het vorige gebouw.

Huisvesting

Kwaliteit

• De overstap naar een meer cliënt en medewerker gerichte vorm van
kwaliteitscertificering is in 2016 ingezet: tanteLouise gaat van het HKZ
naar het CIIO keurmerk.
• Privacy staat hoog op de agenda bij tanteLouise. In
2016 is gewerkt aan bewustwording inzake privacy en
gegevensbescherming en er is een aanspreekpunt in de
organisatie voor vragen, klachten en meldingen.

Projecten

Waardigheid en trots
Alle medewerkers van tanteLouise hebben in 2016 de oproep
ontvangen om ideeën aan te leveren voor Zinvolle dagbesteding en
Deskundigheidsbevordering. Uit de vele reacties is een selectie gemaakt.
Een aantal ideeën is in 2016 gerealiseerd. In oktober zijn er zeventien
BelevenisTafels geleverd door ‘Onwijs’, zodat op elke locatie van tanteLouise er
minimaal één aanwezig is.

Dansmarathon
Stichting tanteLouise wil het samen bewegen stimuleren en organiseerde op
de Dag van de Zorg, 12 mei, de ‘Dansmarathon’. Op elke locatie werd gedanst.
De in totaal 2361 dansers zorgden voor een dansrecord en wisten hiermee in
het Guinness Book of Records te komen!
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In 2016 is onze vernieuwende manier van zorg aanbieden
niet onopgemerkt gebleven. Zo hebben wij 44 bezoeken
gehad van collega zorgaanbieders, ministerie van VWS en
Tweede Kamer.

Pilots waardigheid en trots - de

ideeën

TanteLouise werkt samen met het ministerie van VWS aan de
volgende ideeën die in een afrondende fase zijn:

1.
2.
3.
4.

Wonen in vrijheid met domotica.
Verbeteren kwaliteit van leven door bewegen.
Leeromgeving voor de nieuwe generatie betrokken zorgverleners.
App voor medewerkers om zelfredzaamheid en eigen regie cliënt te vergroten.
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2016 is met een positief financieel resultaat afgesloten.
TanteLouise is een financieel gezonde organisatie.
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Lees meer op waardigheidentrots.nl/deelnemers/tantelouise

Aantal cliënten over 2016
Aantal cliënten per type zorg op 31 december 2016

416

verpleeghuis

705

revalidatie*
dagactiviteiten

198

verzorgingshuis

533

* over het hele jaar genomen
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Op 1 juli 2016 is Ookthuis, de nieuwe onderneming van de
West-Brabantse zorginstellingen tanteLouise en TWB Thuiszorg
met Aandacht, gelanceerd. Ookthuis levert specialistische zorg
en behandeling in vertrouwde omgeving.

Opleidingen en medewerkers
Medewerkers

1755
Vrijwilligers

833

Alle medewerkers
hebben gemiddeld
4 opleidingen gevolgd
in 2016.

Stagiaires

446
Gediplomeerde leerlingen

100

.

je dat

.... . . . .

... .

W
i

st

Jef Pelgrims, Raad van Bestuur, in 2017 aankondigde dat hij
afscheid neemt van tanteLouise. De Raad van Toezicht heeft
daarop een nieuwe bestuurder geworven.

Onze locaties
Onze locaties op 31 december 2016

Woonzorgcentrum
De Nieuwe Haven
Dinteloord

NOORD BRABANT

Woonzorgcentrum
De Vossemeren,
De tijdelijke Lindenburgh
Nieuw-Vossemeer

Dinteloord

Woonzorgcentrum
Onze Stede
Steenbergen

Breda

Woonzorgcentrum
St. Elisabeth
Halsteren

Nieuw-Vossemeer

Tilbur

Steenbergen

Roosendaal

Woonzorgcentrum
Stuijvenburgh,
Centrum voor GRZ,
Woonzorgcentrum
Avondvrede,
Woonzorgcentrum
Jacqueline,
Kardinaal de Jonglaan,
Hospice de Markies,
Residentie Moermont,
Woonzorgcentrum
Het Nieuwe ABG,
Woonzorgcentrum
Vissershaven
Opleidingscentrum,
Servicebureau
tanteLouise
Bergen op Zoom

Halsteren

Bergen
op Zoom

Woonzorgcentrum
Heideduin
Hoogerheide
Hoogerheide
Ossendrecht
Putte

Woonzorgcentrum
Mariahove
Ossendrecht

Woonzorgcentrum
De Beukenhof
Putte

