Onvergetelijk:
de Scootmobiel Challenge
We waren bij Annenborch getuige van veel
hartverwarmende momenten voor ons en vele
betrokkenen uit onze omgeving. De Scoot
mobiel Challenge van 16 september springt
eruit, omdat hij zo mooi de nadruk legde op wat
wél kan. Honderden belangstellenden uit
Rosmalen en omgeving bezochten op die dag
ons parkeerterrein, dat was omgebouwd tot
een heus circuit, met drie racebanen. Maar
liefst 23 teams streden om de prijs voor de
behendigste en snelste groep scootmobilisten
van Rosmalen en omstreken. Alle aanwezigen
genoten van muzikale optredens, spannende
races, lekkere hapjes en het mooie weer. En
aan het eind liep zo’n beetje iedereen rond met
een Annenborch-tattoo. Een fantastisch
initiatief van de Stichting Vrienden van
Annenborch; wát een evenement!
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De beroemdste boom van Rosmalen: De Annenborchboom

Een bevlogen jaar
Wat een jaar beleefden we bij Annenborch!
Bevlogen werkten we verder aan ‘un goeien
aard’, het leidend principe als het gaat om de rol
van Annenborch in de lokale samenleving en de
manier waarop we in ons werk staan. Simpelweg
betekent het dat we mensen blij willen maken.
Niet in de laatste plaats omdat bij veel van onze
klanten sprake is van verlies. We richten ons
daarom primair op wat álle mensen goed doet
en wat goed is voor ieders gezondheid: Lekker
eten en drinken – Fijne sociale contacten –
Bewegen – Zin hebben in de dag.
We bieden daarvoor een keur aan activiteiten,
waarbij persoonlijke aandacht voor ieders zin en
beleving voorop staat. Annenborch streeft ernaar
dat iedereen zichzelf kan zijn, zich thuis voelt.
Op een plek waar wonen, leven en werken hand
in hand gaan en iedereen ertoe doet.
Dát is het resultaat dat we voortdurend willen
bereiken. De ervaren kwaliteit door klanten,
vrijwilligers en medewerkers is het kompas
dat ons blijvend richting geeft, voor nu en
verdere jaren.
Janneke Pander
Directeur/Bestuurder

De Linde
Onze afdeling voor mensen met dementie nodigde in
maart familie en naasten uit om te vragen hoe ze over
onze dienstverlening dachten. Positieve punten waren
thuisgevoel, goede zorg, lekker eten, leuke activiteiten.
En vooral liefdevolle en persoonlijke aandacht.
Tegelijkertijd bleek dat er nog meer te halen is. Zoals
meer kennis over dementie, delen van ervaringen en
meer variatie in activiteiten. Verder paste de naam van
de afdeling - PG-afdeling – niet bij de warme en per
soonlijke sfeer. Uit vele inzendingen van bewoners en
familie kozen we als naam De Linde. Een naam met de
levenskracht die we met bomen associëren en die
mooi past bij die andere linde: de Annenborchboom.

Ons werk draait om wat álle mensen goed doet:
• Lekker eten en drinken
• Zin in de dag
• Bewegen
• Sociale contacten
En bij alles wat we doen zijn we:
• Gastvrij
• Zorgzaam
• Oprecht
• Enthousiast

Het jaar van de medewerker
2018 was bij Annenborch het jaar van de mede
werker. Loes van de Nobelen: “Het onderzoeks
programma ‘Wendbaar aan het werk’, gericht
op de duurzame inzetbaarheid en talenten van
medewerkers, draaide op volle toeren. Wat mij
meteen trof, was de enorme bereidheid bij onze
mensen om eraan deel te nemen. En Annenborch
kwam als ‘best practice’ uit de bus op het gebied
van goed werkgeverschap. De top drie redenen om
bij Annenborch te werken zijn: de werkinhoud, de
omgang met collega’s en de werksfeer. Wellicht
verklaren die ook het feit dat we, als een van de
weinigen in de sector, het hele jaar door voldoende
zorgmedewerkers in dienst hadden. Verder zorgde
het programma voor meer verbondenheid en
vertrouwen onderling. We zijn onszelf meer
bewust van onszelf en ook van het effect van onze
houding op de ander. En van het feit dat we
elkaar keihard nodig hebben. We maken meer en
beter gebruik van elkaars professie en talenten.
Met als gedragswaarde: goed voorbeeld doet
goed volgen!”
“Het hele jaar door brachten we de organisatie
verder op orde”, vult Hilde Krijger aan. “Daarbij
stemden we voortdurend af met het primaire
proces, dat hier altijd leidend is. We zetten stappen
op het gebied van roostering, communicatie,
facturatie, contractbeheer, subsidies…. waar nodig
met behulp van experts buiten Annenborch.
Zaken die de medewerkers als ondersteunend
hebben ervaren. Met die verbeteringen in de
bedrijfsvoering leggen we een goede bodem voor
duurzame organisatieontwikkeling.”
Loes van de Nobelen
en Hilde Krijger
Het managementteam
Annenborch

Belevingsgericht werken

We bouwen verder

Aansluiten bij de belevingswereld van klanten
van Annenborch kan wat ons betreft nooit
voldoende aandacht krijgen. Niet voor niets
roemde de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd in haar rapport de individueel gerichte
zorg bij Annenborch. We luisteren naar de
klant en voerden afgelopen jaar zogenaamde
casuïstiekbesprekingen in, waarbij een cliënt
centraal staat. En waarbij we deskundigen
vragen om mee te kijken en advies te geven
over de beste aanpak. Niet vanwege een
klacht of crisis, maar om de ander nóg beter
te begrijpen.

In 2018 was onze groei wederom boven verwachting.
We realiseerden meer productie en we zetten ook
meer mensen in. Bovendien wist de Rosmalense
samenleving Annenborch steeds beter te vinden –
voor allerlei activiteiten. Het aantal verzoeken om
samen te werken steeg enorm. Om op al die wensen
in te kunnen spelen, begonnen we met de transfor
matie van een grote, leegstaande ruimte tot een
multifunctionele activiteitenruimte. Partijen uit heel
Rosmalen kunnen daar straks dansen, creëren,
vergaderen en feesten. We verwachten deze mooie
plek nog komend voorjaar in gebruik te nemen.
In het eerste kwartaal van 2019 starten ook de
bouwwerkzaamheden die te maken hebben met het
toenemende werk op de afdeling voor mensen met
dementie. Zeven appartementen in de rechtervleugel
van het gebouw worden bij deze afdeling betrokken.
Nog een aanpassing en grote verbetering: we maak
ten de keuze voor een nieuwe vloerbedekking. Die
wordt niet alleen heel mooi, maar is vooral een
verlichting voor mensen die zich verplaatsen met
rollators, rolstoelen en serveerwagens.

Culturogram Annenborch

Persoonlijk talent als inzet
In 2018 ontwikkelden we onszelf op gebieden
en thema’s die belangrijk voor ons zijn. Denk
aan gastvrijheid, welbevinden en zingeving.
Zo doorliepen de medewerkers van de
receptie samen een coachingstraject, gericht
op de vraag: hoe kunnen we alle mensen
met deze toenemende drukte nóg gastvrijer
ontvangen?
De medewerkers Welzijn ondernamen een
zoektocht om hun eigen talenten te
ontdekken en die in te zetten voor het
welbevinden van onze klanten. Resultaat: tal
van plannen en activiteiten die ervoor zorgen
dat wij en onze klanten zin hebben in en zin
kunnen geven aan de dag.

Spelregel is dat je, bij een verschil in inzicht, eerst
drie keer het gesprek aangaat met degene die in
jouw ogen niet doet wat de bedoeling is. Als je er
dan nog niet uitkomt, zoek je het pas ‘lagerop’ in
de organisatie. Gedrag, beleving en begrip zijn dus
belangrijker dan macht of positie.

Een greep uit de vele ontwikkelingen en ervaringen
• Huisblad De Binding – elke maand een
belangrijk middel in de communicatie met
klanten, familie, buren vrijwilligers, mede
werkers en andere betrokkenen – kreeg een
nieuwe, eigentijdse uitstraling en kent ook
een digitale uitgave.
• We vierden dit jaar weer Verjaardagsdag: een
feest voor alle bewoners van Annenborch die in
2018 jarig waren.
• Maar liefst achthonderd mensen bezochten
Annenborch tijdens de jaarlijkse kerstwandeling
door Rosmalen. Deelnemers werden onthaald
met warme drank, iets lekkers en het
kerstverhaal.

• Op aangeven van onze medewerkers voerden we
na intensieve gesprekken een nieuw roosterbeleid
in, dat voor de meesten meer balans brengt.
• We zorgden ervoor dat de processen en
werkwijzen aansluiten bij de AVG: de nieuwe
wetgeving op de privacy. Met een uitgebreide
campagne informeerden we medewerkers en
samenwerkingspartners.
• Met hulp van de FNO-subsidie ‘Klein Geluk’
kwamen we in het bezit van een BeleefTV: een
grote verrijdbare televisie met allerlei interactieve
mogelijkheden. Prachtig om te zien hoe veel
bewoners erdoor worden geprikkeld en bij elkaar
gebracht!
• Annenborch kreeg de beschikking over een
splinternieuwe, elektrische duofiets, waarmee
iedereen die maar wil – klant of niet – een gratis
ritje kan maken met een oudere, naar een
favoriet plekje in de buurt.

De cijfers (peildatum 31 december 2018)
Aantal klanten wonen, zorg en
welzijn

164 plus 81
reguliere gasten
restaurant

Aantal maaltijden in de wijk

75 per week

Verwacht exploitatieresultaat 2018

Positief

Omzet in 2018

€ 7,7 miljoen
(+6,0%)

Aantal medewerkers

157 (+15)

In fte in 2018

90,49

Met pensioen

2

Verwachte vacatureruimte 2019 in fte

3 fte

Verzuimcijfer 2018

4,3% (branche
gemiddelde 7,0%)

Aantal vrijwilligers

106

Leerlingen en stagiaires

23 (+10)

Cijfers in groen: groei ten opzichte van 2017

Vaandel
Sinds het afgelopen najaar levert een groep
deelnemers van Cello elke dag een bijdrage
aan het leven en werken bij Annenborch. Vanuit
Vaandel, hun eigen ruimte binnen Annenborch,
vinden er veel mooie ontmoetingen plaats
tussen mensen met een beperking en de
bewoners en bezoekers van Annenborch. Het is
al vanaf het begin een samenwerking waar we
elke dag blij van worden – en die we het
komend jaar verder gaan verkennen en
uitbreiden. Complimenten aan de medewerkers
van beide organisaties, die heel natuurlijk in
deze samenwerking zijn gegroeid.

