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Dit verslag is geschreven voor alle betrokken en geïnteresseerde partijen die meer willen 

weten over de diensten die Cederhof levert vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

en hoe Cederhof de kwaliteit van deze diensten in 2021 heeft gewaarborgd. 

Cederhof is een regionale zorgorganisatie gevestigd in de gemeente Kapelle. Wij bieden zorg 

(ook wijkverpleging en nachtzorg), welzijn en wonen onder één dak. Daarnaast leveren wij 

huishouding en dagverzorging vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook 

beschikken we over de mogelijkheid voor tijdelijke opname.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Cederhof is één van de grootste werkgevers van de Gemeente Kapelle met ongeveer 320 

medewerkers. Daarbij is Cederhof een opleidingsplaats voor vele beroepen én voor veel jongeren 

een leuke bijbaan/vakantiebaan. Sinds 2020 heeft Cederhof aan alle scholen in de gemeente Kapelle 

aangeboden de maatschappelijke stage te verzorgen. 

Missie 

Cederhof streeft als Kapelse organisatie naar naadloos aaneengesloten diensten van wonen, welzijn 

en zorg. Wij bieden met onze bekwame en betrokken medewerkers een bijdrage aan de leefbaarheid 

van onze gemeente. Centraal in ons handelen staat het persoonlijk contact en het respect voor een 

eigen leven; "heel persoonlijk.” 

Visie 

Aansluitend op onze missie, staat in onze zorgvisie zelfstandigheid voorop. Dit betekent dat wij het 

als organisatie belangrijk vinden om maatwerk te leveren. Zorg op maat betekent: niet meer, maar 

ook niet minder zorg verstrekken dan daadwerkelijk nodig is. Samen met cliënten wordt gekeken 

naar wat hun netwerk, familie, mantelzorg en vrijwilligers voor hen kunnen betekenen. Dit bepaalt 

mede wat de cliënt aan professionele zorg en ondersteuning ontvangt. Hierin werken verschillende 

disciplines binnen Cederhof samen zoals, (coördinerend) verpleegkundigen, verzorgenden, 

teamleiders, coördinator huishouding en medewerkers van Welzijn.  

In 2022 is ons nieuwbouwproject echt begonnen! We bouwen 76 levensloopbestendige woningen (2 

kamer appartementen) op de locatie Bruëlisstraat. Het gebouw is verbonden met het ‘oude 

Cederhof’ waar de linnenkamer en de keuken zijn gevestigd. 

De zorgvisie is ”Zoveel mogelijk als thuis”. We leren van het oude Cederhof. We kiezen ervoor om de 

zorg voor cliënten die extra bescherming nodig hebben zoveel mogelijk op de begane grond te 

situeren waar zij kunnen genieten van een besloten tuin. In de nieuwbouw is het zoveel mogelijk als 

thuis én zoveel mogelijk ruimte naar de client. Bijvoorbeeld geen vaste werkplekken met vaste 

telefoons voor de zorgmedewerkers. 

Van aanvraag tot ondersteuning 

Wanneer een inwoner van gemeente Kapelle ondersteuning nodig heeft bij het huishouden, neemt 

deze persoon zelf, of met hulp uit het netwerk, contact op met GR de Bevelanden. Ook als diegene al 

cliënt is (van wijkverpleging of dagbesteding) bij Cederhof. Het indicatiebesluit voor ondersteuning in 

de huishouding wordt namelijk vastgesteld door GR de Bevelanden. Hierna komt deze als aanvraag 

binnen bij de coördinator huishouding van Cederhof.  

De coördinator huishouding maakt een afspraak met de aanvrager voor een intakegesprek. Bij dit 

gesprek kan familie aanwezig zijn. Wanneer iemand nog niet in het cliëntenbestand van Cederhof 

voorkomt, wordt tijdens dit gesprek ook de zorgstart en de zorgleveringsovereenkomst ingevuld. De 

zorgleveringsovereenkomst is het formele contract dat Cederhof met de cliënt aangaat voor de 

levering van de huishoudelijke diensten. De zorgleveringsovereenkomst is gebaseerd op de algemene 

voorwaarden van de branchevereniging en verbindt beide partijen met elkaar voor de duur van het 

https://www.grdebevelanden.nl/
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indicatiebesluit. Als de situatie van de cliënt tussentijds verandert, of na afloop van de gestelde 

indicatietijd niet is verbeterd, kan een herindicatie worden aangevraagd.  

Bij elke (her)indicatie wordt door de coördinator huishouding samen met de cliënt het 

ondersteuningsplan ingevuld. Hierin wordt vastgesteld bij welke huishoudelijke taken de cliënt 

ondersteuning nodig heeft, wat de cliënt zelf kan en welke taken er door personen uit het netwerk 

van de cliënt worden opgepakt. Wanneer de cliënt het ondersteuningsplan ondertekend, gaat de 

cliënt akkoord met de uitvoering van deze diensten. Het ondersteuningsplan dient als leidraad en kan 

samen met de huishoudelijke medewerker tijdens het eerste bezoek worden doorgenomen. 

Vervolgens wordt besproken hoe het organiseren van het huishouden eruit gaat zien. Desgewenst 

kan aan de hand van het ondersteuningsplan een schoonmaakschema worden opgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaties vanuit de WMO 

In 2021 zijn in de gemeente Kapelle gemiddeld 194 cliënten die huishouden (WMO) van Cederhof 

ontvangen. Dit aantal varieert in het jaar: aflopend van 199 cliënten in januari 2021 naar 189 cliënten 

in december 2021. Het aantal unieke cliënten in 2021 is 246. Hierin wordt onderscheid gemaakt in 3 

soorten indicaties: huishoudelijke hulp, Huishoudelijke zorg, Huishoudelijke zorg met individuele 

begeleiding. 

Fijne Dag! 

Voor cliënten die nog thuis wonen en bijvoorbeeld veel hulp nodig hebben, zich eenzaam voelen, 

vergeetachtig of somber zijn biedt Cederhof de mogelijkheid voor dagverzorging van maandag t/m 

vrijdag. Gemiddeld bezoeken cliënten de dagverzorging 2 dagen per week (afhankelijk van de 

indicatie en wat ze zelf graag willen). Huishoudelijk medewerkers kunnen signaleren dat de 

dagverzorging mogelijk een meerwaarde zou kunnen zijn voor de cliënt en dit doorgeven aan de 

coördinator huishouding of coördinator dagverzorging. Zij kunnen dan in gesprek gaan met deze 

cliënt of familie en kijken dan wat mogelijk is. 

Clientverhaal 

“Mijn man gaat de afgelopen jaren erg achteruit. Hij wordt steeds 

vergeetachtiger en ik probeer de zorg voor hem zover dat mogelijk is op me 

te nemen. In het huishouden komen er ook veel taken kijken en ik kom niet 

overal meer zelf aan toe. Het geeft zo'n fijn gevoel dat ik nu één keer in de 

week hulp krijg. Hierdoor kan ik voor mijn man blijven zorgen en kan hij 

thuis blijven wonen.” 
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Cederhof biedt in 2021 extramurale dag verzorging aan gemiddeld 14 cliënten. Van deze cliënten 

heeft ongeveer de helft een WMO-indicatie en de helft een WLZ-indicatie. In 2020 moest vanwege 

het corona virus een locatie buiten Cederhof worden gekozen. Eerst zijn we naar het clubgebouw van 

‘Jonge Kracht’ gegaan en vervolgens naar de voetbalkantine om dagverzorging voor deze doelgroep 

toch mogelijk te maken. Tot op heden vindt de dagverzorging nog steeds plaats in de voetbalkantine.   

 

Op de foto wordt genoten van een uitgebreide lunch verzorgd door de koks van Cederhof. De lunch 

werd aangeboden door ‘De vrienden van Cederhof’. 

Vrijwilligers 

 

 

 

 

 

 

 

“Een vol restaurant met vrijwilligers (en hun partners) tafeltje-dekje Gemeente Kapelle. Een 

bedank-etentje, omdat deze vrijwilligers ervoor zorgen dat ouderen in onze gemeente iedere 

dag een warme maaltijd thuisbezorgd krijgen. We hebben dit bedank-etentje voor de dag van 

de vrijwilliger vervroegd. Adrie van Eekelen wilde graag zelf een heerlijk menu voor de tafeltje-

dekje vrijwilligers koken. Adrie gaat per 1 augustus met pensioen. Met een aantal vrijwilligers 

tafeltje-dekje werkt hij al 20 jaar samen. Annebeth Evertz, wethouder, kwam om de vrijwilligers 

te bedanken. ‘Jullie zijn het cement van de samenleving’, omschreef ze de verdiensten van de 

tafeltje dekje vrijwilligers. Ook voor Adrie waren er warme woorden van de wethouder én een 

mooie bos bloemen. Een gezellige avond. Dank iedereen. “– Facebook Cederhof 
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Samen staan we sterker 

Naast de samenwerking tussen de disciplines binnen Cederhof, wordt ook samengewerkt met andere 

partijen die bij “onze” cliënten betrokken zijn. De coördinatoren huishouding en dagbesteding 

hebben direct contact met GR de Bevelanden. Bij verschillende cliënten zijn casemanagers 

betrokken. Casemanagers spelen een overkoepelende rol wanneer een cliënt meerdere zorgvragen 

heeft die door verschillende aanbieders worden geleverd. De coördinatoren hebben nauw contact 

met de casemanagers. Onze huishoudelijke medewerkers hebben een signalerende rol. Wanneer een 

cliënt thuiszorg van Cederhof ontvangt, worden de bevindingen van de huishoudelijke medewerker, 

direct of via de coördinator doorgegeven aan de collega’s van de wijkverpleging. Als een cliënt meer 

ondersteuning nodig heeft bij activiteiten die niet onder wijkverpleging of onder huishouding vallen, 

kan deze cliënt zelf of met behulp van het netwerk contact opnemen met het Buurtteam. Wanneer 

behoefte is aan meer contact, kan er hulp worden gezocht in de vorm van een vrijwilliger die langs 

komt voor een gesprek. Denk bijvoorbeeld ook aan hand en spandiensten in en rond het huis. De 

coördinator huishouding kan met toestemming van de cliënt contact opnemen met het Buurtteam 

om te overleggen hoe zij samen de juiste hulp kunnen bieden aan de cliënt.  

Het kan voorkomen dat een medewerker van Cederhof huishouding zich zorgen maakt over een 

cliënt die géén wijkverpleging ontvangt en waar ook geen casemanager bij betrokken is. Soms kan 

een gesprek met wijkverpleging of het Buurtteam worden verzorgd. Als dit niet mogelijk is en de 

cliënt geen familie of een netwerk heeft die hem of haar kan helpen, zoekt de coördinator 

huishouding contact met GR de Bevelanden om de bevindingen van de huishoudelijke medewerker 

door te geven, zodat zij samen met de cliënt in gesprek kunnen over de veranderde zorgvraag.  

 

 

 

 

 

 

Leren en reflecteren 

Wanneer een cliënt huishouding vanuit de WMO ontvangt, neemt de coördinator huishouding na 6 

weken contact op voor een telefonisch evaluatiegesprek. Verbeterpunten pakken we direct op. 

Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het tijdstip toch niet zo goed uitkomt, wordt in overleg met de 

betrokken huishoudelijk medewerker gekeken naar een ander tijdstip. Planmatig kan dit vaak 

opgelost worden naar wens van de cliënt, dit betekend soms verandering van dag maar in overleg is 

heel veel mogelijk.  

Clientverhaal 

‘’Na het overlijden van mijn man heb ik nog 6 weken nazorg ontvangen door onze 

vaste huishoudelijke medewerker van Cederhof. In de tussentijd heeft de 

coördinator ervoor gezorgd dat de WMO-indicatie op mijn naam is gezet. Wat fijn 

dat het allemaal zo makkelijk kan”. 
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Cederhof staat bekend om persoonsgerichte zorg. Wanneer de zorgvraag van een cliënt meer 

gecompliceerd wordt of een cliënt moeite heeft om telefonisch uit te leggen waarmee hij of zij hulp 

nodig heeft, wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.  

Aan alle cliënten wordt gevraagd een recensie achter te laten op www.zorgkaart.nl. Op de vraag of 

cliënten Thuiszorg Cederhof zouden aanbevelen wordt 95,8% gescoord! Met cliënten die uit zorg 

gaan wordt een evaluatieformulier ingevuld. Deze evaluatieformulieren leren ons dat de ervaringen 

overwegend positief zijn.  

Om de kwaliteit voor zowel medewerkers als cliënten te verbeteren, investeert Cederhof in 

materialen die de werkwijze voor medewerkers bevorderen. Overbelasting van schouders en polsen 

is bij huishoudelijke medewerkers een veel voorkomend probleem. Daarom heeft Cederhof in 2021 

extra emmers met wringer aangeschaft. Dankzij dit hulpmiddel hoeven medewerkers hun doeken 

zelf niet uit te wringen. Wij stimuleren cliënten om gebruiksvriendelijke stofzuigers en dweilemmers 

aan te schaffen.   

Om de kwaliteit van zorg te meten voert Cederhof een meting uit aan de hand van het 

PREZO Keurmerk waarin de scope dagverzorging wordt meegenomen. Jaarlijks voert de 

GGD een hygiëne audit uit om te controleren of wij voldoen aan de eisen die worden 

gesteld rond hygiëne binnen het verzorgingshuis.  

Kennis, Kunde, Kwaliteit 

Vanwege het coronavirus konden de jaarlijkse kennisdagen voor al het personeel in 2021 

wederom helaas niet doorgaan. In 2022 staan de kennisdagen weer op het programma (Zie bijlage: 

Poster Jaarplan 2022). Nieuwe medewerkers worden ingewerkt door ervaren collega’s en kunnen 

met vragen altijd terecht bij hun teamleider of coördinator. Om ook tijdens corona goede zorg te 

kunnen blijven leveren heeft Cederhof een OMT (Outbreak Managament Team) dat beslissingen 

neemt en knopen doorhakt over wat er moet gebeuren wanneer een cliënt of medewerker 

(mogelijk) besmet is met het coronavirus.  

Voor alle medewerkers, cliënten en bezoekers zijn beschermende middelen beschikbaar om er alles 

aan te doen hen zo goed mogelijk te beschermen en risico’s op besmetting zover als mogelijk tegen 

te gaan.  

Toekomstvisie  

Cederhof zet zich door verschillende pilots voor MBO en HBO studenten in samenwerking met 

scholengemeenschappen in om voldoende zorgmedewerkers voor Zeeland te behouden. Samen met 

gemeente Kapelle en SMWO wil Cederhof werken aan innovaties om vergrijzing zo klantgericht 

mogelijk én met zo min mogelijk administratieve lasten op te vangen. Hierbij denken wij aan: 

indicatieloze dagverzorging en Individuele Begeleiding thuis.  

 

 

http://www.zorgkaart.nl/
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Terugblikken en vooruitkijken 

In het afgelopen jaar hebben veel medewerkers een emmer met wringer uitgereikt gekregen. Voor 

velen maakt dit een positief verschil. Beginnende klachten in bijvoorbeeld gewrichten in de pols zijn 

hierdoor afgenomen of verdwenen. Dit zetten wij graag zo voort.  

Bij intakegesprekken bij cliënten en bij jaargesprekken met medewerkers is het 

aanschaffen/gebruiken van de juiste materialen benoemd en wordt er gesproken over een juiste 

arbeidshouding.  

Er zijn stappen gemaakt in het beter communiceren via het Medewerkersportaal. Medewerkers 

huishouding weten collega's van de thuiszorg en andere disciplines beter te vinden waardoor kortere 

lijnen zijn ontstaan. We onderzoeken nog meer mogelijkheden tot efficiënter communiceren en de 

mogelijkheid tot (online)rapporteren voor de huishouding.  

In 2021-2022 hebben jaargesprekken plaatsgevonden met ongeveer de helft van alle medewerkers. 

Dit wordt verder opgepakt in 2022, zodat alle medewerkers in ieder geval elke 2 jaar een gesprek 

hebben met hun leidinggevende en desgewenst vaker.  

Wanneer we vooruitkijken zijn er een aantal punten die we graag gerichter willen aanpakken om 

onze dienstverlening nog beter te maken. We focussen ons in 2022 daarom op drie punten: 

1. Cederhof vindt het belangrijk om haar medewerkers te kennen, te weten wat er speelt. We 

zetten daarom de jaargesprekken voort. Wanneer er bijvoorbeeld beginnende klachten zijn 

willen we hier tijdig bij zijn. Zo zorgen we goed voor onze medewerkers en draagt dit bij in de 

continuïteit van onze dienstverlening.  

2. In 2022 willen we een tevredenheidsonderzoek uitvoeren. We zien mooie cijfers op zorgkaart 

NL en ook de evaluatieformulieren zijn overwegend positief. Met een 

tevredenheidsonderzoek willen we dieper ingaan op de kwaliteit van onze dienstverlening en 

waar nodig ‘rond-de-tafel’ gesprekken voeren. 

3. Om de kwaliteit van zorg voor cliënten, voornamelijk met een HZ indicatie, verder te 

verbeteren willen we onderzoeken hoe de communicatie tussen de wijkverpleging en 

huishoudelijk medewerkers verbeterd kan worden rekening houdend met de AVG.  

 


