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Cavent is Hoeksche Waard. Al onze voorzieningen zijn op de Hoeksche

In 2017 is geweldig geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering.

Waard, vrijwel al onze cliënten komen uit de Hoeksche Waard en het-

Uitvoerende medewerkers hebben allemaal drie of meer workshops of

zelfde geldt voor het overgrote deel van onze medewerkers. Dat is een

trainingen gevolgd, om zich de methodische werkwijze eigen te maken

keuze. Wij geloven in kleinschalige zorg en wij geloven in verbonden-

of de kennis op specifieke deelterreinen van onze zorg te vergroten. Er

heid met de lokale samenleving. We organiseren de ondersteuning van

is structureel meer tijd voor coaching. De methodische werkwijze is veel

onze cliënten dichtbij de plek waar mensen zijn opgegroeid, wonen en

learning by doing en de coaching zoals deze door de teamcoördinatoren

werken. Verbondenheid en samenwerking met verwanten en vrienden

wordt verzorgt, vormt daarin een kernelement.

van de cliënt vinden we daarbij belangrijk. Zelf zijn we ook geaard in

Cavent vernieuwt

de Hoeksche Waard en werken graag in nauwe samenwerking met de
Hoeksche Waardse gemeenten en het lokale netwerk.

Het besluit is nog net in 2017 geno-

Cavent doet

men. We gaan Stougjeshof bouwen. In
Oud-Beijerland worden 47 nieuwe appar-

Cavent ontwikkelt de methodische werkwijze Cavent. Oorspronkelijk

tementen gebouwd voor mensen met een

gebaseerd op de sociale netwerkmethodiek, maar nu doorontwikkeld

zorgvraag. Zelfstandig wonen, maar wel in

voor zowel de intramurale als de extramurale zorg bij Cavent. In 2017

een hofje. Je komt er wonen omdat je hulp

zijn daarin grote stappen gezet.

nodig hebt, maar je kunt ook allemaal iets

Eigen regie en eigen kracht van de cliënt zijn daarbij belangrijke uit-

voor elkaar betekenen. We bouwen aan

gangspunten. De cliënt bepaalt wat hij wil leren of ontwikkelen, hoe

een gemeenschap waar de een de ander

groot of klein die stap ook mag zijn. De cliënt bepaalt ook wie hij wil be-

ondersteunt en er minder professionele

trekken om dat te bereiken. Zo is niet langer de beperking van de cliënt

zorg nodig is. De methodische werkwijze, maar dan in groepsvorm. Er

leidend, maar wel zijn behoefte aan ondersteuning. Niet de professional

komen naast mensen met een verstandelijke beperking ook ouderen,

bepaalt, maar de cliënt neemt zelf de regie. Startpunt daarbij is altijd

mensen met een lichamelijke beperking en mensen uit de psychiatrie te

het maken van een basisposter, waarbij de cliënt zijn behoeften stap

wonen. Een gemengde doelgroep dus. In 2018 gaan na de bouwvak de

voor stap in kaart brengt en bespreekt met zijn netwerk.

palen de grond in.

In 2017 is met alle cliënten een basisposter gemaakt en bij alle cliënten is dat samengegaan met een bespreking met het netwerk van de

In 2015 zijn we gestart met Beppe. Het digitale platform voor cliënten

cliënt. Kijk ook naar ons filmpje Steeds meer Claudia.

waarmee ze kunnen beeldbellen, internetten, berichten versturen,

Methodische werkwijze Cavent

‘Ik denk dat ik van mezelf
gelukkig ben, dat denk ik’
De wensen van de cliënt zijn leidend in de wijze waarop wij zorg organiseren en netwerken mobiliseren. Die
werkwijze is te zien in de film Steeds meer Claudia.
Wil je weten waarom Claudia denkt dat ze gelukkig is? Klik
dan op de link hiernaast.

dagstructuur aanbrengen, agenda bijhouden en meer. Toen heel

klaargemaakt, die natuurlijk makkelijk zijn klaar te maken én lekker en

nieuw, maar de wereld staat niet stil en de digitale wereld al hele-

gezond zijn. Ze zijn helemaal uitgewerkt in een kookboek voor begin-

maal niet.

nende beginners. In 2017 is dit kookboek gemaakt en in 2018 wordt het

Steeds meer cliënten beeldbellen via Whatsapp of Facetime, ze

vormgegeven en uitgegeven.

Instagrammen en Snapchatten en ze maken gebruik van speciale

Niet onbelangrijk, de groep cliënten heeft ook nog de HACCP-cursus

applicaties als Mijn Eigen Plan. Gratis en je kan er heel veel mee; van

gedaan en iedereen heeft het diploma behaald.

agendabeheer, het aanbrengen van dagstructuur tot een emotiere-

In 2017 is de centrale cliëntenraad CCR echt goed op gang gekomen. In

gelaar.

2016 gestart, maar de echte vernieuwing is in 2017 gekomen. Advies-

In 2017 zijn we daarom Beppe gaan afbou-

bevoegdheden die voorheen alleen bij de

wen door als het maar een beetje mogelijk

centrale vertegenwoordigingsraad lagen,

is, cliënten gebruik te laten maken van de

worden nu ook voorgelegd aan de CCR.

openbare en voor iedereen toegankelijke

Daar is ook goed gebruik van gemaakt:

apps. Normaal waar het kan en bijzonder

er zijn vier adviesaanvragen door de CCR

als het moet.

behandeld:

We zorgen voor speciale instructie naar

• Cameratoezicht in de algemene ruimtes

de behoefte van de cliënt. Daarnaast zijn

• Eigen bijdragen bij vakanties

we gestart met een expertgroep die uit

• Ontwikkeling van Stougjeshof

cliënten bestaat. Zij weten zo veel van de

• Opheffing van de gezamenlijke klachten-

verschillende apps of gewoon hoe een

commissie

computer werkt, dat ze de andere cliënten

Alle adviezen zijn overgenomen.

heel goed daarbij kunnen helpen en dat gaan ze dus ook doen. In

In november 2017 is Cavent gestart met het project Doorstroom Maat-

2017 gestart, maar in 2018 zal deze groep de eerste adviezen gaan

schappelijke Opvang. Hiermee dragen we bij aan het versnellen van de

geven aan cliënten.

doorstroom in de MO-instellingen in Spijkenisse. Cliënten die klaar zijn
om zelfstandig te gaan wonen, kunnen gedurende maximaal een jaar

Bij gezond leven hoort ook gezond eten. En dan moet je ook nog

een woning huren bij Cavent, deze op haar beurt weer huurt bij HW Wo-

eens zo zelfstandig mogelijk leven en dus ook zelfstandig koken.

nen. De cliënt wordt ondersteund door onze extramurale begeleiding.

Met Vet Leven combineren we dat. De eerste groep van circa 10

Als na een jaar alles goed blijkt te gaan, wordt de huurovereenkomst

cliënten heeft zelf in 2017 een hele serie gerechten verzameld en

overgedragen aan HW Wonen en gaat Cavent er tussen uit.

Cavent Tuin

Succes met leren werken
Nog maar een paar jaar geleden bracht Corjan zijn dagen
door op de bank. Totdat Cavent Tuin hem de kans bood
om te leren werken. Die kans heeft Corjan met beide handen aangegrepen en niet zonder succes. Hij werkt nu bij
de Gemeente Cromstrijen en De Koningshoeve.
Doel van Cavent Tuin is om deelnemers weer te leren werken.
Belangrijke aspecten daarbij zijn het krijgen van dagritme en
structuur. Naast de kennis en vaardigheden die bij tuinonderhoud nodig zijn, leren ze o.a. ook om samen te werken en leiding te accepteren. Corjan is erg blij met de kans die Cavent
Tuin hem heeft geboden: ‘Ik kan nu echt niet meer stilziten’.

Cavent Grutto is groot. Met meer dan 50 appartementen werd de zorg

Naast de externe audits door Tüv-Rheinland voert een team van interne

onoverzichtelijk en onpraktisch. In 2017 is het proces ingezet om de

auditors jaarlijks een audit uit op die locaties die niet door Tüv-Rhein-

Grutto in drieën te delen. Iedere verdieping een eigen huiskamer en

land worden bezocht. In 2017 waren dat de Grutto en Numansdorp. De

een eigen team. De inzet is meer rust en meer aandacht voor de cliënt.

verbeterpunten lagen op detailniveau. Voortgang daarop wordt gemo-

Bovendien kun je met een kleiner team per verdieping veel beter je

nitord in de kwartaalbespreking tussen directie en locatiemanagers.

zorg op de cliënt afstemmen en die de aandacht geven die hij verdient.
In 2017 hebben zich vier mensen gemeld met een klacht ten aanzien

Cavent groeit

van de begeleiding. Cavent kent een formele klachtenprocedure, maar
zet vooral in op mediation. De klachten-

Met de intramurale zorg kennen we een

functionaris bespreekt met de klager op

geleidelijke groei, maar op twee andere

welke wijze deze de klacht bij voorkeur wil

onderdelen hebben we daarentegen in

afhandelen. Dat kan via de formele proce-

2017 een groeispurt gemaakt:

dure of door het aangaan van het gesprek

• Cavent Tuin, ons leerwerkbedrijf op de

met betrokkenen en het zoeken naar een

Johannahoeve, is verdubbeld in deelne-

goede oplossing.

mersaantal. Nog steeds stroomt ook 50%

Alle klachten uit 2017 zijn langs de route

door naar een betaalde baan.

van mediation afgehandeld en naar tevre-

• In 2017 is het aantal cliënten voor extra-

denheid van alle betrokkenen opgelost.

murale begeleiding vanuit de Wmo met

Er hebben zich drie mensen van buiten
Cavent gemeld met klachten over cliënten

een derde toegenomen.

van Cavent, meest over geluidsoverlast. Ook die klachten zijn naar

Cavent en kwaliteit

tevredenheid van alle betrokkenen opgelost.
Onze cliënten zijn tevreden. Bij het laatste cliënttevredenheidson-

Cavent heeft het ISO-9001-certificaat. Ieder jaar worden we door

derzoek (CTO) was het percentage dat het oordeel “zeer positief” aan

Tüv-Rheinland ge-audit. In 2017 waren er:

onze begeleiding gaf 83% en geen enkele cliënt heeft een negatieve

• 0 deviaties

waardering gegeven.

• 0 observaties

In 2017 hebben we ingezet op de ontwikkeling van een nieuw CTO. Niet

• 0 non-conformiteiten

meer eenmaal per drie jaar, maar en continue doorlopend onderzoek.

Cavent Grutto naar drie teams

Dit is veel fijner
Met meer dan 50 appartementen was de zorg bij Cavent
Grutto niet ideaal en daarom is de flat in drieën gedeeld.
Iedere verdieping heeft nu een eigen team en een huiskamer. Marieke woont in de Gruttoflat, krijgt al bijna
twintig jaar begeleiding van Cavent, en is als ervaringsdeskundige gevraagd wat ze van de verandering vindt.
Marieke is duidelijk over de opsplitsing: ‘Het is rustiger, minder conflicten, de begeleiding komt meer langs en ze hebben
meer tijd voor je. Eerst zag ik Jantje, Pietje en dan weer een
ander. Nu zie ik steeds dezelfde gezichten en dat is heel fijn.
Met die extra huiskamers op de tweede en derde verdieping
is het ook veel rustiger. En mijn moeder is ook blij. Als ik over
een begeleider praat, heeft ze er nu een gezicht bij.’

Van een vragenlijst met 69 vragen die we nooit afkregen, zijn we naar

Medewerkers

vragenlijsten met 35 vragen gegaan, die ieder jaar worden afgenomen.
Een deel van de vragen varieert per jaar, maar er is ook een vaste set

• Aantal FTE op 31 december 2017: 90,22

vragen.

• Aantal medewerkers op 31 december 2017: 157

Met de nieuwe opzet kunnen we veel sneller inspelen op hetgeen er

• Ziekteverzuim: 6.21%

leeft onder de cliënten. We kunnen meer inspelen op de actualiteit en

• Aantal vrijwilligers: 77

cliënten zien veel sneller het effect van hetgeen ze antwoorden. Ook

• Aantal stagiaires: 10

een winstpunt is dat de antwoordenlijst nu, als de cliënt dat ook wil, kan
worden gebruikt bij het bespreken van het

Opdrachtgevers

cliëntplan. Het welbevinden van de cliënt
en opmerkingen van hem kunnen direct

• Zorgkantoor CZ, Wlz

worden meegenomen. De uitvoering start

• Jeugdregio Zuid-Holland Zuid, Jeugdwet

in 2018.

• Gemeente Rotterdam, Jeugdwet

In 2017 zijn, naar aanleiding van de ont-

• Gemeenten Hoeksche Waard, Wmo

wikkeling van de methodische werkwijze,

• Gemeente Nissewaard, Wmo-GGZ-C en

alle kernprocessen van Cavent opnieuw
beschreven en er is ook een risico-inventarisatie aan verbonden.

Cijfers
Cliënten
• Aantal op 1 januari 2017: 206
• Nieuw in 2017: 42
• Verloop in 2017: 22
• Aantal op 31 december 2017: 226
• Aantal plaatsen verblijf: 110

Doorstroom MO

Stougjeshof voorziet in een behoefte

Nog even geduld
De ontwikkeling van Stougjeshof heeft een aantal jaren
in beslag genomen. En dat terwijl we van meet af aan
al kandidaten hebben die daar graag willen wonen. In
2017 zijn alle procedures doorlopen en nu kan er in 2018
gebouwd worden.
Elise, Claudia, Marianne, Yvar en Sabine komen te wonen in de
Stougjeshof. Voortuitlopend op hun intrek in een van de appartementen, vormen zij de communicatiegroep die de buurt op de
hoogte gaat houden van ontwikkelingen. Als eerste actie gaan zij
zich voorstellen aan de buurtbewoners. Kortom: ze hebben er zin in.

Verkort financieel overzicht			

			
			
Verkorte balans

2017

2016

Verkort kasstroomoverzicht

2017

2016

			
			
Vaste Activa
Vorderingen

1.405.841

1.600.124

Bedrijfsresultaat

513.170

710.207

449.492

289.794

Aanpassingen uit operationele activiteiten

-54.553

164.256

3.629.283

3.269.666

Kasstroom uit operationele activiteiten

458.617

874.463

5.484.616

5.159.584

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

-11.225

			
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-99.000

-180.300

359.617

682.938

Liquide middelen
Totaal activa
Eigen vermogen

3.743.518

3.229.777

Voorzieningen

675.121

614.831

Vreemd vermogen lang

0

0

Vreemd vermogen kort

1.065.977

1.314.976

5.484.616

5.159.584

Totaal passiva

Mutatie geldmiddelen

			
Kengetallen

2017

2016

2015

Solvabiliteit			
Solvabiliteit (eigen vermogen/omzet)

			
Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

43,4%

38,3% 30,3%

68,3%

62,6% 53,5%

Verkorte resultatenrekening					
Opbrengsten zorg en ondersteuning
Overige opbrengsten
Som der opbrengsten

8.252.864

8.096.691

375.180

328.898

8.628.044

8.425.589

Financiering en liquiditeit			
Financieringspositie1
Current ratio

314,0% 240,3% 192,4%
3,8

2,7

2,5

			
			
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

5.330.662

4.731.005

194.283

210.580

2.589.929

2.773.797

Financiele baten en lasten

-571

634

Som der bedrijfslasten

8.114.303

7.716.016

Rentabiliteit			
Rentabiliteit (resultaat/omzet)
Rentabiliteit (resultaat/eigen vermogen)

6,0%
13,7%

8,4%

5,5%

22,0% 18,1%
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Op lange termijn beschikbaar eigen en vreemd vermogen versus boekwaarde vaste activa		

