Het verhaal van
De Wulverhorst
een buitengewoon woonzorgcentrum
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Wij dragen bij aan persoonlijke levenskwaliteit
van cliënten met professionele ondersteuning
in wonen, welzijn en zorg. Iedere cliënt is een
uniek mens dat zijn leven zelf richting geeft.
Onze missie
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De Wulverhorst:
een buitengewoon woonzorgcentrum
De Wulverhorst: hét woonzorgcentrum voor intramurale
en extramurale zorg in Oudewater en omgeving.
Een buitengewoon woonzorgcentrum. Cliënten van De
Wulverhorst zijn opvallend tevreden en voelen zich er
thuis. De medewerkers werken er met plezier en blijven
voor lange tijd verbonden aan het woonzorgcentrum. Dat
is niet zomaar.

In De Wulverhorst kan het wél!
Wat maakt De Wulverhorst uniek? Wat maakt cliënten en
medewerkers zo tevreden? En, is De Wulverhorst klaar
voor de zorgvrager van de toekomst? U leest het in ‘Het
verhaal van De Wulverhorst’.

Voor het schrijven van ‘Het verhaal van De Wulverhorst’
heb ik met veel mensen gesproken. Medewerkers,
cliënten, familieleden, geestelijk werkers, leden van de
gemeente en de huisarts hebben hun verhaal aan mij
verteld. Samen met het strategisch beleid van De Wulverhorst voor 2018 - 2021 vormen deze verhalen één verhaal
dat ik vertel aan de hand van de volgende thema’s:
1.	Verbinding
2.	Kleinschalig
3.
De cliënt centraal
4.	Ambitie
Ellen van Leeuwen
Tekstschrijver Vert-ellen
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De Wulverhorst:
hartelijk, deskundig
en dichtbij
De missie van De Wulverhorst luidt: Wij dragen bij aan
persoonlijke levenskwaliteit van cliënten met professionele ondersteuning in wonen, welzijn en zorg. Iedere
cliënt is een uniek mens dat zijn leven zelf richting geeft.
De visie die daarbij hoort: Wij respecteren het recht van
elk mens om zijn leven vorm en inhoud te geven en
daarover de regie te hebben. Onze omgangsvormen en
werkhouding sluiten hierop aan.
De kernwaarden hartelijk, dichtbij en deskundig geven
richting aan de missie en visie.
(Zie: Specialist in het gewone, strategisch beleid De Wulverhorst)
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1. Verbinding

“De burgemeester doet op
Koningsdag eerst de aubade
op de markt en komt dan
naar De Wulverhorst.”

1.1 Dichtbij
Oudewater is een stad met circa achtduizend inwoners.
De omliggende kernen Hekendorp, Papekop en Willeskop
tellen er nog eens circa tweeduizend. Samen vormen zij
de gemeente Oudewater. Door haar afgezonderde ligging
– er ligt geen grote plaats direct naast Oudewater – kent
de kleine stad relatief veel voorzieningen, professionals,
vrijwilligersorganisaties, scholen en sportverenigingen.
Er is een grote lokale samenhang; de inwoners en
ondernemers zijn sterk met elkaar verbonden. De
Wulverhorst heeft een centrale plek in deze verbindende
samenleving. Ook letterlijk; geografisch gezien ligt De
Wulverhorst centraal in Oudewater.

Wanneer inwoners van Oudewater zorgbehoevend worden, willen zij bij voorkeur in De Wulverhorst wonen.
Mensen willen graag in De Wulverhorst wonen omdat zij
dan onderdeel blijven van de Oudewaterse samenleving
- de wereld die zij kennen. Cliënten kennen elkaar,
medewerkers kennen cliënten en/of hun familie. Iedereen staat in meer of mindere mate met elkaar in
verbinding. Er wordt wel eens gezegd dat mensen uit
Oudewater allemaal uit hetzelfde hout zijn gesneden.

Joyce Jacobs, bestuurder: “Zo zie ik meer Oudewater als
werkgebied dan De Wulverhorst.”

Tineke Sangers, verpleegkundige: “We zetten samen de
schouders eronder.”
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Marja van Rijn,
activiteitenbegeleider

Een groot deel van medewerkers van De Wulverhorst
woont in (de omgeving van) Oudewater. Vaak kennen zij
elkaar en elkaars families. Veel medewerkers werken al
een heel aantal jaren in De Wulverhorst. Collega’s zijn
erg op elkaar betrokken, ook als het om hun privéleven
gaat. De saamhorigheid wordt geroemd. Medewerkers
zien dat zij elkaar nodig hebben om de juiste zorg te
kunnen verlenen. Zij staan klaar voor elkaar. Een mooi
voorbeeld hiervan is het team somatische zorg. Zij houdt
pauze als alle collega’s hiervoor klaar zijn. Zij helpen
elkaar tot alle zorg verleend is die tot dan verleend moet
worden.

“Ik wilde graag in Oudewater
blijven wonen omdat ik hier
geboren en getogen ben.”

Mevrouw Versluijs, cliënt,
woont in De Wulverhorst
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1.2 De huiskamer van Oudewater
De Wulverhorst wil een bruisende plek zijn voor alle
inwoners van Oudewater. Met name de Tuinzaal mag
gezien worden als een centrale ontmoetingsplek. De
deur staat voor iedereen open voor het drinken van een
kop koffie of het maken van een praatje. Tijdens de
informatiebijeenkomst ‘Ouderen langer thuis in Oudewater’ van de gemeente Oudewater in juni 2019 werd
De Wulverhorst door aanwezigen meerdere malen omschreven als: de huiskamer van Oudewater.
Op dit moment weten nog niet alle Oudewatenaren de
weg naar De Wulverhorst te vinden. Verschillende dingen
worden aangepakt om de bekendheid van De Wulverhorst
als ontmoetingsplek te vergroten, onder de noemer:
‘Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen’.
• D
 e heren van biljartclub De Wulverhorst komen elke
middag samen in de hal van De Wulverhorst. Zij spelen
biljart en praten met elkaar. Cliënten kunnen gemakkelijk aansluiten. Het zorgt voor roering in de hal.
De Wulverhorst wil meer verenigingen een plek bieden
voor hun activiteiten.
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• T ijdens het maandelijkse aanschuifdiner ontmoeten
cliënten van De Wulverhorst en inwoners van Oudewater
elkaar. Zo’n honderd mensen genieten op die manier
samen van een versbereid driegangendiner. Iedereen
is welkom bij het aanschuifdiner, oud én jong!
• Met regelmaat worden er thema-avonden georganiseerd. In januari 2019 speelde theatergroep ‘Oud
worden met zorg’ vier keer de voorstelling ‘Dementie
in het theater - Dag, mama’ in de Tuinzaal. Een
voorstelling over omgaan met dementie. Voor deze
voorstelling werden cliënten, familieleden en andere
belangstellenden uitgenodigd.
• S
 eniorenorganisatie KBO-PCOB Oudewater houdt
elke donderdagmiddag SOOS! in de Tuinzaal van De
Wulverhorst. SOOS! is er voor mensen uit (de omgeving
van) Oudewater. Ook cliënten van De Wulverhorst die
lid zijn van KBO-PCOB Oudewater schuiven hier aan.
Wekelijks komen er zo’n zeventig mensen samen.
Wethouder Walther Kok, gemeente Oudewater:
“Waar ik heel tevreden over ben is wat zij allemaal
organiseren om de maatschappij naar binnen te halen.”
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1.3 Krachten bundelen
Burgemeester Pieter Verhoeve, gemeente Oudewater:
“De samenwerkingen die De Wulverhorst zoekt, vind ik
fantastisch!”
In de nabije toekomst zullen er steeds meer ouderen zijn
en zij zullen een zwaardere zorgvraag hebben. Naar
verwachting zal het aantal zorgmedewerkers juist verminderen. Om ook in de toekomst de oudere inwoner
van Oudewater de zorg te kunnen bieden die hij verdient,
wil De Wulverhorst haar krachten bundelen met die van
anderen. Enthousiast wordt er gezocht naar samenwerkingen met ondernemers, stichtingen en verenigingen
in Oudewater. Dit leidt tot verrassende resultaten –
samenwerkingen die je niet direct verwacht bij een
zorginstelling.
• S
 inds begin 2019 is er een samenwerking met kinderopvangorganisatie Yellowbellies. Cliënten van De
Wulverhorst en de kinderen gaan samen op pad naar
bijvoorbeeld de dierenweide naast De Wulverhorst.
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Ook wordt er bekeken of medewerkers van Yellowbellies in De Wulverhorst kunnen werken voordat hun
dienst op de buitenschoolse opvang start.
• Evenementorganisatie Rope City Events organiseerde
in april 2019 een evenement voor kinderen in De
Wulverhorst. Tijdens dit evenement konden kinderen
samen met cliënten van De Wulverhorst knutselen en
werden ze getrakteerd op een optreden van een artiest.
• Er bestaat een nauwe samenwerking tussen De Wulverhorst en woonzorgcentrum Het Futurahuis, dat
tegenover De Wulverhorst ligt. De verpleegkundigen
en verzorgenden van De Wulverhorst bieden waar
nodig ondersteuning bij Futura. Ook mogen bewoners
van Futura deelnemen aan activiteiten die De Wulverhorst aanbiedt, en andersom geldt dit net zo.
Het mooie aan deze samenwerkingen is dat er voor beide
partijen voordelen zijn.
Joyce Jacobs, bestuurder: “Als kinderen en cliënten samen
activiteiten doen, draagt dit voor zowel onze cliënten als
de kinderen bij aan een betekenisvol leven.”
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2.	Kleinschalig
2.1 Hartelijk
“Hartelijk: Wij groeten en respecteren elkaar.”
(Uit Specialist in het gewone, strategisch beleid De Wulverhorst)

Alle (circa) zeventig cliënten die in De Wulverhorst wonen
kennen elkaar en worden gekend door de medewerkers.
Ook de medewerkers kennen elkaar. Het onderling
vertrouwen is groot.
Iedereen groet elkaar. Cliënten en medewerkers groeten
elkaar in het voorbijgaan. Bezoekers worden enthousiast
onthaald. Wanneer je als onbekende de hal binnenloopt
komt er vrijwel direct een medewerker naar je toe.
De Wulverhorst is een zelfstandige zorgorganisatie. Ze is
niet opgegaan in een grote, anonieme zorgorganisatie.
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“Warme zorg, zelfstandig en
daardoor een eigen signatuur.”
Mariëtte Oostveen, dochter van meneer en
mevrouw Oostveen – Vergeer, cliënten
De Wulverhorst heeft haar eigen identiteit, haar eigen
gezicht, behouden. Door velen omschreven als een warm
en betrokken zorgcentrum waar goede zorg vanzelfsprekend is. Een huis dat midden in Oudewater staat en
dat doordrongen is van de Oudewaterse cultuur. Vrijwel
iedereen in Oudewater kent De Wulverhorst.
Het huis staat open voor iedereen. Er worden activiteiten
georganiseerd voor alle inwoners van Oudewater, zoals
het aanschuifdiner. Doordat mensen voor deze activiteiten
zo nu en dan eens binnenlopen bij De Wulverhorst, wordt
een drempel weggenomen. Wanneer mensen zorgbehoevend worden, zijn zij vaak al op de een of andere manier in
contact geweest met De Wulverhorst.
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“Het kleinschalige is de kracht
van De Wulverhorst.”

José Boere – teamleider
intramurale zorg
Thuiszorgmedewerkers houden een oogje in het zeil. Zij
komen bij de thuiswonende cliënten thuis en kunnen
hierdoor goed inschatten of de zorgzwaarte moet worden
opgeschaald en of thuis blijven wonen nog langer
verantwoord is. Vanwege de kleinschaligheid kan er snel
geschakeld worden om de zorg op te schalen/te intensiveren.
Mevrouw Versluijs, cliënt, woont in De Wulverhorst: “En
de directrice, die huppelt gewoon tussen de mensen.”
De kleinschaligheid geeft een gevoel van geborgenheid,
een veilig gevoel. Cliënten die in De Wulverhorst wonen
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ervaren dat zij ergens bij horen, ze zijn onderdeel van
een geheel. Bewoners kijken naar elkaar om en zijn er
voor elkaar. Bewoners vinden het prettig dat zij de
verzorgenden en verpleegkundigen kennen; dat zij vaak
dezelfde gezichten zien. Ze prijzen de wijze waarop Joyce
Jacobs haar plek inneemt in het huis; gewoon als één van
hen. De sfeer binnen De Wulverhorst is huiselijk en
warm. Cliënten – ook degenen die thuiszorg ontvangen
– voelen zich gehoord en hebben het gevoel altijd met
hun verhaal bij iemand terecht te kunnen.

2.2 Gelijkwaardig
Margreet Treur, verpleegkundige in opleiding: “Er wordt
je verteld: wat jij doet is goed en wat ik doe ook.”
Binnen De Wulverhorst wordt iedereen als gelijke gezien,
er is nauwelijks sprake van hiërarchie. Joyce Jacobs is de
bestuurder – want iemand moet de beslissingen nemen
– en verpleegkundigen dragen meer zorgverantwoordelijkheid dan verzorgenden, maar in De Wulverhorst is
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dit geen reden om jezelf meer waard te vinden dan een
ander.

mogen samen nadenken over de ontwikkeling en de wijze
van implementatie.

Cindy Valkenburg, teamleider kleinschalig wonen: “We
hebben met elkaar de processen bedacht, hoe we die
vorm zouden geven.”

Volgens leerlingen en stagiaires is De Wulverhorst een
veilige plek om te leren. Dat komt mede door de kleinschaligheid. Leerlingen vertellen dat je als volwaardige
collega wordt gezien en tegelijkertijd bij de hand genomen
wordt. Er is ruimte om te leren en fouten maken mag. Je
wordt gezien. Medewerkers en leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen en zich te ontwikkelen.

Medewerkers vinden het prettig dat ze elkaar goed
kennen. Ze vertrouwen op elkaar en doen het werk
samen. Omdat De Wulverhorst klein is, is er ‘niet overal
een mannetje voor’. Zaken die buiten de zorg vallen
worden in De Wulverhorst door de zorgmedewerkers
opgepakt. Specifieke kwaliteiten van medewerkers
worden opgemerkt en waar mogelijk ingezet. Kan je
goed met computers overweg? Dan kan je wellicht
collega’s ondersteunen bij het leren kennen van het
nieuwe systeem.
Medewerkers hebben het gevoel dat ze meetellen. Ze
worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Medewerkers waarvoor zo’n ontwikkeling relevant is worden
bijvoorbeeld in werkgroepen bij elkaar gebracht. Zij
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Amal al Masoudi, stagiaire verpleegkunde: “Ik had me
geen betere pek kunnen wensen dan De Wulverhorst.”
In De Wulverhorst werken honderzeventig vrijwilligers.
Een aantal van hen doet dat vrijwilligers werk al meer dan
dertig jaar. De vrijwilligers hebben een belangrijke rol
binnen De Wulverhorst. De vrijwilligers serveren de koffie,
zijn gastvrouw of – heer in de Tuinzaal, ondersteunen bij
de activiteiten, doen de was, bezorgen de maaltijden van
tafeltje-dekje en ze maken een praatje met de cliënten.
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De vrijwilligers geven de cliënt de extra aandacht die
binnen De Wulverhorst als belangrijk wordt gezien. Ze
ondersteunen waar ze kunnen, zodat de professionals
hun werk kunnen doen. De vrijwilligers hebben een
belangrijke bijdrage aan de goede zorg en dienstverlening
die De Wulverhorst biedt.
Mevrouw Janmaat, cliënt, woont in De Wulverhorst: “Er
lopen hier veel vrijwilligers rond. Dat zijn ook schatten
van mensen.”

“Als je iets wilt, dan vraag je het
aan de desbetreffende persoon
en dan wordt het geregeld.”
Saskia van der Wal,
activiteitenbegeleidster

2.3 Betrokken
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De Wulverhorst heeft de vrijwilligers hard nodig. De vrijwilligers ervaren dit ook zo. Ze hebben het gevoel echt
onderdeel te zijn van De Wulverhorst en voelen zich
gewaardeerd. Het vrijwillige werk is voor hen een
welkom dagbesteding. Ze vinden het fijn wat te kunnen
betekenen voor een ander.

Veel geprezen zijn de korte communicatielijnen binnen
De Wulverhorst. Er is een open wijze van communiceren
en medewerkers kunnen bij elkaar, hun leidinggevende
of Joyce Jacobs terecht. Zaken worden vrijwel altijd
opgepakt. Medewerkers voelen zich gehoord. De korte
lijnen versterken het gevoel van saamhorigheid.

Marthe van Vianen, vrijwilliger: “Het geeft invulling aan
mijn leven. Ik ben bezig en ik ben er even uit.”

Ook cliënten zijn blij met de bereikbare medewerkers en
leidinggevenden. Ze voelen zich gehoord en weten dat
ze met hun verhaal of klacht bij iemand terecht kunnen.
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“In De Wulverhorst is medezeggenschap voor cliënt en
medewerkers vanzelfsprekend en het wordt gezien als
toegevoegde waarde”
(Uit Specialist in het gewone, strategisch beleid De Wulverhorst).

De Wulverhorst heeft een actieve cliënten- en
ondernemingsraad. Zij worden door Joyce Jacobs vooraf
op de hoogte gebracht over op handen zijnde
veranderingen. Beide raden worden werkelijk betrokken
bij het beleid van De Wulverhorst en zij mogen hierop
invloed uitoefenen. De cliënten- en ondernemingsraad
tekenen nieuwe beleidsstukken voor akkoord.
Zo nodig worden leden van de cliënten- en ondernemingsraad bijgeschoold, bijvoorbeeld over begrotingen.
Over de onderwerpen die op de agenda van de cliëntenen ondernemingsraad staan hebben de leden kennis van
zaken.
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Daarnaast bestaat er binnen De Wulverhorst een
Verpleegkundige Verzorgende Adviesraad (VVAR) die
Joyce Jacobs adviseert over verpleegkundige- en zorginhoudelijke ontwikkelingen.

“De ondernemingsraad heeft
overal inzage in. We worden
overal bij betrokken.”

Marion Ringeling, verzorgende
en lid ondernemingsraad
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3. De cliënt centraal
3.1 Regie over eigen leven
“Dichtbij: De cliënt houdt eigen regie. Wij stimuleren
hem veel zelf te doen, uitgaande van zijn eigen
mogelijkheden. Onze ondersteuning sluit daarop aan,
zodat hij zo goed als zijn eigen leven leidt, dicht bij de
eigen gebruiken.”
(Uit Specialist in het gewone, strategisch beleid De Wulverhorst)

In De Wulverhorst wordt zorg verleend vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid. In deze brede kijk op
gezondheidzorg is gezondheid het vermogen zich aan te
passen en eigen regie te voeren, te midden van fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen.
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In De Wulverhorst staat de cliënt centraal, daar bestaat
bij niemand twijfel over. Het welzijn van de cliënt staat
altijd voorop. Cliënten mogen aangeven hoe zij hun leven
in De Wulverhorst vorm willen geven. Hoe vaak wilt u
douchen? Eet u beneden in de Tuinzaal of eet u liever op
uw kamer? Wat deed u graag toen u thuis woonde?
Cliënten houden in grote mate regie over hun eigen
leven. Ze worden gestimuleerd zoveel mogelijk zichzelf
te zijn. De medewerkers willen cliënten echt kennen, om
zo de zorg te kunnen geven waar ze zich prettig bij
voelen. De medewerkers doen er alles aan om – binnen
de mogelijkheden - de wensen van de cliënten in vervulling te laten gaan.
Wilma Burger, verzorgende: “Je kan hier echt mens zijn,
geen nummer.”
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De appartementen in De Wulverhorst zijn ruim en hebben
een eigen keuken, slaap-, bad- en waskamer. Cliënten
kunnen een groot deel van hun eigen meubels en spullen
meenemen. Zij kunnen hun appartement inrichten zoals
zij graag willen. De appartementen bieden alle ruimte
om de juiste zorg te verlenen. Echtparen kunnen samen
in de appartementen wonen.
Igor Romijn, eerst verantwoordelijke verzorger:
“Je maakt altijd tijd voor een praatje.”
Er is aandacht voor de cliënt. Er wordt warme en betrokken
zorg verleend. Een praatje maken, is net zo belangrijk als
zorgvuldig wassen. De medewerkers hebben aandacht
voor de cliënt. Ze kijken per cliënt hoe hij het liefst de
zorg ontvangt. In de thuiszorg wordt de planning van de
medewerkers aangepast aan de wensen van de cliënten,
wanneer het bijvoorbeeld gaat om vroeg of laat opstaan.
Op de afdeling kleinschalig wonen is veel aandacht
voor het gedrag van de cliënten. Verzorgenden, verpleegkundigen en psychologen onderzoeken samen wat de
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“Ik word gestimuleerd om
zelf dingen te doen en wat
te organiseren.”
Mevrouw Janmaat, cliënt,
woont in De Wulverhorst

beste manier is om met de cliënt om te gaan. Verschillende
technieken worden uitgeprobeerd, net zo lang tot de
juiste manier is gevonden.
Cliënten mogen van betekenis zijn voor De Wulverhorst.
Kwaliteiten van cliënten worden gezien en waar mogelijk
ingezet. Een cliënte van ruim in de negentig leest graag
de krant, voor Joyce Jacobs kijkt zij nu elke dag of er zorg
gerelateerde artikelen in de krant staan. Een andere
cliënt kan goed schaken, hij leert nu een deel van zijn
mede-cliënten schaken.
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Wanneer cliënten ergens niet tevreden over zijn, weten
zij dat ze altijd bij iemand terecht kunnen met hun vraag
of opmerking. Ze worden gehoord. Ook kunnen ze met al
hun vragen, opmerkingen en wensen terecht bij de
cliëntenraad.
Mevrouw van Strien, ontvangt thuiszorg, woont in een
appartement grenzend aan De Wulverhorst: “Als je alle
activiteiten zou doen die worden aangeboden, dan red je
dat niet.”
Er worden in De Wulverhorst veel activiteiten aangeboden. Cliënten worden gestimuleerd om actief te zijn.
Tegelijk wordt eenzaamheid tegengegaan. Op maandag
wordt er gezongen, op dinsdag wordt er gekookt of
gebakken. Er wordt gekaart en geknutseld, er is bingo.
Ook de mensen die rondom De Wulverhorst wonen
maken dankbaar gebruik van de aangeboden activiteiten.
Veel activiteiten worden al voor lange tijd aangeboden,
omdat ze geliefd zijn. Tegelijkertijd wordt er gekeken of
de activiteiten nog aansluiten bij de steeds veranderende
doelgroep. Cliënten komen op steeds hogere leeftijd
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binnen en kunnen lang niet meer altijd met alle activiteiten meedoen.
In de keuken, die grenst aan de Tuinzaal, wordt door
professioneel opgeleid personeel elke dag een verse
maaltijd bereid - in drie gangen. De maaltijden worden
erg gewaardeerd door de cliënten. Een groot deel van de
cliënten eet gezamenlijk in de Tuinzaal. Het is een
gezellig samenzijn waar veel cliënten naar uit kijken. Er
is voldoende tijd om de maaltijd te nuttigen en na afloop
kunnen de cliënten blijven voor een kop koffie. Zo nodig
worden zij door vrijwilligers opgehaald van, en teruggebracht naar hun kamer.

“We vinden het belangrijk
dat het eten goed is. Het gaat
tenslotte om de mensen.”
Peter Verschuur,
kok en gastheer
29

4.	Ambitie
4.1 Op weg naar de toekomst
Joyce Jacobs, bestuurder: “Alles met het oog op de
toekomst, waarin we ouderen een betekenisvol leven
willen geven.”
De Wulverhorst is ambitieus. Ze wil zich ontwikkelen tot
een woonzorgcentrum dat is ingericht met het oog op de
zorgvragers van de toekomst. De groep oudere mensen
wordt groter, zij blijven steeds langer thuis wonen en de
zorg wordt complexer. De Wulverhorst wil hen de juiste
zorg kunnen bieden en een betekenisvol leven geven.
De Wulverhorst wil daarbij voorkomen dat er onnodig
dure zorg wordt geleverd of dat mensen onterecht in het
ziekenhuis terecht komen.
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Tot en met 2021 heeft De Wulverhorst drie hoofdambities, vastgelegd in ‘Specialist in het gewone, strategisch
beleid De Wulverhorst’.
1. Uitmuntende professionele zorg en dienstverlening
leveren: “Ons werk is vooral gericht op ‘hands on’ en
het beheersen van de zorgverlening. Methodisch en
planmatig werken verdient meer aandacht.”
2. H
 et door ontwikkelen van bedrijfsvoering: “In 2012
zijn we een organisatie met excellente zorg. Het
management faciliteert de uitvoering en daagt uit tot
optimale prestaties. De ondersteuningssystemen aan
het primaire proces zijn adequaat en functioneren in
samenhang. We zijn een bovengemiddeld financieel
gezonde organisatie.”
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3. Een centrale positie hebben in het centraal domein in
Oudewater: “In 2021 zijn we een bruisend onderdeel
van de Oudewaterse samenleving. Van, voor, door
en met Oudewatenaren. Vraagstukken in het sociaal
domein helpen we op te lossen.”
Bovendien heeft Joyce Jacobs de wens uitgesproken om
De Wulverhorst en Oudewater te ontwikkelen tot een
innovatieve leeromgeving.

• V
 anwege de duidelijke grenzen - de afgezonderde ligging -, de lokale samenhang en het grote aantal voorzieningen is Oudewater volgens Joyce Jacobs de
uitgelezen plaats om dingen uit te proberen, te experimenteren. Er wordt bekeken hoe verbindingen met de
(voorzieningen uit) de Oudewaterse samenleving een
bijdrage kunnen leveren aan een woonzorgcentrum
dat klaar is voor de toekomst.
• In De Wulverhorst wordt niet in standaarden gedacht.

4.2 Deskundig
De Wulverhorst voldoet aan de voorwaarden om haar
ambities waar te kunnen maken.
• D
 e zorg die nu verleend wordt is goed en de huisvesting
is ingericht op de toekomst. De medewerkers zijn
gemotiveerd en de cliënten zijn (zeer) tevreden. Een
uitgangspositie van waaruit De Wulverhorst verder
kan bouwen.
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Er wordt constant gekeken naar wat de cliënt nodig
heeft en of de zorg die geleverd wordt van betekenis
is. ‘Kan niet’ wordt pas gezegd als er geen alternatieve
oplossing is gevonden. De regelgeving die steeds
verandert wordt op de voet gevolgd en hier wordt
accuraat op ingespeeld door het beleid aan te passen.
• De medewerkers van De Wulverhorst zijn deskundig en
goed opgeleid. Binnen De Wulverhorst is veel aandacht
voor ontwikkeling en scholing van medewerkers.
Regelmatig zijn er informatieavonden over zorg gerelateerde onderwerpen. Medewerkers worden gemoti33

veerd het beste uit zichzelf te halen, zich te ontwikkelen
en zo mogelijk een opleiding te volgen.
• E
 r is de overtuiging dat er veranderd móet worden om
toekomstbestendig te zijn. Joyce Jacobs realiseert zich
dat veranderen niet voor iedereen als vanzelfsprekend
gaat. Zij stelt haar beleid hierop in en wil medewerkers
voeden met een andere manier van denken door het
bezoeken van andere (zorg)organisaties en symposia.
• D
 e gemeente Oudewater ziet De Wulverhorst als één
van de belangrijkste voorzieningen van de gemeente
Oudewater. Zowel de wethouder als de burgemeester
vinden het van het van belang dat De Wulverhorst blijft
bestaan. Waar nodig en mogelijk wil de gemeente De
Wulverhorst ondersteunen. Ook wanneer er extra
woongelegenheid nodig is, wil de gemeente in het
faciliteren hiervan een rol spelen.

Wethouder Walther Kok, gemeente Oudewater:
“Het zou een ramp zijn als De Wulverhorst verdwijnt.”
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Prins Bernhardstraat 2
3421 JD Oudewater
Telefoon (0348) 562 214
secretariaat@wulverhorst.nl

www.wulverhorst.nl
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