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De klant bepaalt
en aandacht voor
persoonsgerichte
zorg.

Het jaar 2018
2018 was een jaar waarin de klant centraal 
stellen en aandacht voor persoonsgerichte 
zorg de grootste prioriteit hadden. Van 
‘zo doen wij het hier’ naar ‘hoe bent u het 
gewend’ en van focus op zorg naar een 
integrale focus op welzijn en welbevinden. 

Het zorglandschap blijft in ontwikkeling. 
We anticiperen op en maken gebruik 
van ontwikkelingen op het gebied van 
innovatie, vastgoed, duurzaamheid, 
arbeidsmarkt en natuurlijk zorg voor
onze klanten. We tonen daarbij lef
en creativiteit, nu en in de toekomst.

Een nieuw hoofdstuk
2018 was ook het jaar waarin we
werkten aan onze positionering: RSZK 
wordt Oktober! Een nieuw hoofdstuk 
breekt aan voor onze organisatie. 

Aan de hand van onze vier strategische 
programma’s presenteren wij onze 
resultaten die wij hebben behaald in 2018.

Veel leesplezier!

We kijken terug op een bijzonder jaar. Met de inzet en 
betrokkenheid van velen in de organisatie en daarbuiten 
hebben we in 2018 weer de warme zorg en ondersteuning 
kunnen bieden waar wij voor gaan en staan.
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Cliënten
In regio de Kempen

In het kwaliteitsvenster op onze
website geven we aan de hand van
9 thema’s nog meer inzicht in de
kwaliteit van onze zorg en dienstverlening.
Met het publiceren van deze kwaliteits
gegevens voldoen we aan onze
jaarverantwoording en maken we
ons kwaliteitsverslag inzichtelijk.

Klik hieronder om ons kwaliteitsvenster
voor het jaar 2018 te bekijken.

    online lezen

Cliënten
Verpleeghuizen 

Cliënten
Thuiszorg en revalidatie 

Cliënten
Huishoudelijke hulp 4 Oktober

Kern-
cijfers
2018.

Locaties

http://www.rszk.nl/over-de-rszk/kwaliteit/kwaliteitsvenster


Rapportcijfer
Cliënten en hun naasten

Rapportcijfer
Zorgkaart Nederland

Medewerkers
887,85 FTE

Stagiaires

Rapportcijfer
Medewerkers & Vrijwilligers

Vrijwilligers

Ziekteverzuim

Beveelt
Oktober aan
Zorgkaart Nederland
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HACCP
Audit behaald

Visitatie 
Verenso
Specialisten
Ouderengeneeskunde

Respons
Medewerkers

Bezoek
Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd

Governance
Code Zorg
Voldaan aan 7 principes

Medewerkers- 
tevredenheids-
onderzoek 
(MTO)

Plezier 
in hun werk

Trots 
Op het werk wat zij doen

Prezo goud
Audit behaald

Financieel
gezond 
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Resultaten 2018
Klant bepaalt:

• Vele activiteiten Waardigheid & Trots
 (o.a. bezoekjes aan de markt, winkel, stad en kermis,  

rolstoelfietsen door de omgeving en zelfs het 
 aanleggen van een vogeltuin voor én met een cliënt)
• Activiteiten, scholingen en bijeenkomsten over dementie 

voor medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers
• Uitbreiding welzijnsprogramma 
• Doorontwikkeling maaltijdbeleving:
 clienten worden betrokken bij het samenstellen
 van de dagmenu’s en er zijn diverse thema
 avonden in de restaurants georganiseerd
• Huisbezoeken voordat men in een huis
 van Oktober komt wonen

Slim wonen ontzorgt:

• Opening Leuskenhei Veldhoven
 (32 plaatsen: 3 afdelingen psychogeriatrie,
 1 afdeling somatiek)
• Start uitbreiding Merefelt Veldhoven
 (24 plaatsen psychogeriatrie)
• Start renovatie Mariahof Reusel
• Renovatie huiskamer Hoevenakkers Waalre
• Onderzoek Pdeng TU/e afgerond
• Elektronisch Cliëntendossier (ECD) 

operationeel binnen heel Oktober
• Nominatie AFAS Award categorie ‘lef’
• Start digizorg op greenfield locatie 

Leuskenhei

Persoonlijk.Gepassioneerd.

Slim wonen
ontzorgt.

Klant
bepaalt.

De kwetsbare
oudere in de
Kempen leeft
en sterft thuis.

 ‘thuis
     kan
  overal!”

Koers

Waardig
&

Zorgzaam 



Resultaten 2018 Medewerker onderneemt:

• Start Verzorgende en Verpleegkundige
 Adviesraad (VVAR)
• Werken met verbeterborden,
 interne audits en gluren bij de buren
• Leermanagementsysteem (LMS) 
• Start scholingscarrousel
 Hulp bij het Huishouden
• Professionaliseringsslag Thuiszorg: meer regie en 

ondersteuning, procesverbetering en teamontwikkeling

Samen werken vernieuwt:

• Regionaal Zorginnovatieplatform 
met Vitalis, Archipel, Lunetzorg en 
Centrale 24 opgericht. Doel is met 
elkaar zorgprocessen optimaliseren 
en innoveren, slim gebruik maken van 
technologie en van elkaar leren

• Samenwerking Geriatrische Revalidatie
zorg met Zorgboog: Promovendus 
gestart binnen samenwerking Geria
trische Revalidatiezorg met Zorgboog; 
onderzoek naar therapeutisch klimaat

• Lerend netwerk met Zorgboog, Zorg 
groep Elde, Brabantzorg en van Neynsel

• Kwaliteitsnetwerk Actiz, VVT platform 
en vele andere ketennetwerken onder 
andere op het gebied van dementie, 
NAH, palliatieve zorg en GRZ

Samen werken
vernieuwt.

Samen.Persoonlijk.

Kernwaarden
Onze GPS wijst 
ons de weg.

Medewerker 
onderneemt.

De kwetsbare
oudere in de
Kempen leeft
en sterft thuis.

 ‘thuis
     kan
  overal!”

Koers

Waardig
&

Zorgzaam 



jouw
verhaal,
onze
zorg. 



Het is
tijd voor
Oktober.

RSZK wordt Oktober. Een nieuw 
hoofdstuk breekt aan voor onze 
organisatie. Een organisatie die al meer 
dan 50 jaar zorg en ondersteuning biedt 
aan kwetsbare ouderen, een organisatie 
die 22 jaar bekend heeft gestaan als 
Regionale Stichting Zorgcentra de 
Kempen (RSZK), gaat nu verder onder 
een nieuwe naam en met een nieuwe 
uitstraling.

De Kempen verandert en Oktober 
verandert mee. Zo willen we de goede 
zorg en ondersteuning blijven leveren 
aan onze cliënten in de Kempen in deze 
veranderende wereld. Uit onderzoek 
bleek dat onze naam niet helpend is om 
onze doelen na te streven en aansluit bij 
waar wij voor staan en bij wie en wat 
wij (willen) zijn. De toekomst van onze 
ouderenzorg vraagt om een nieuwe 
aanpak én identiteit.

Wat volgde was een inspirerend 
traject om te komen tot een nieuwe 
merkidentiteit en bijpassende naam. We 
gingen op zoek naar ons unieke verhaal. 
Wat maakt onze organisatie
nu zo bijzonder, en zo eigen? Wat 
waarderen onze cliënten, mantelzorgers, 
medewerkers en vrijwilligers aan ons? 
Waarin zijn wij sterk? En welke nieuwe 
naam past daar dan bij?

Nu breekt dan eindelijk de tijd aan dat we 
trots onze nieuwe kleuren kunnen laten 
zien aan allen met wie wij samenwerken! 
Dat wat verborgen bleef onder de kleuren 
van het voorjaar en de zomer, kan zich 
alsnog in al haar kleurenpracht tonen.

Het is tijd voor Oktober!

Waarom krijgt RSZK een nieuwe naam?
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RSZK
wordt
Oktober.

Het is oktober. De tijd van het jaar waarin 
de eens groene blaadjes aan de bomen 
langzaam verkleuren in een warm rood, 
geel en bruin kleurenspel. Je bent in de 
herfst van je leven, waarin je weliswaar 
ouder wordt, maar in al je veelkleurigheid 
mag zijn wie je bent.

Je kunt misschien niet meer alles zelf, 
maar vergeet niet: de herfst is ook de 
tijd van de oogst. Oktober staat voor een 
organisatie waar je de kans krijgt om juist 
die dingen te oogsten die passen bij wie jij 
bent. Zorg en ondersteuning waardoor je 
jezelf ook in dit moment van je leven thuis 
voelt.

Wat verborgen bleef onder de kleuren 
van het voorjaar en de zomer kan zich 
alsnog laten zien. Waar eerder geen tijd 
voor was, kan nu naar boven komen 
en bijdragen aan deze nieuwe fase in je 
leven.
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Nawoord
Kippenvelmomenten

Deze verdiensten zijn volledig toe te bedelen 
aan onze medewerkers en vrijwilligers. 
De waardering en erkenning in de zorg kan 
mijns inziens niet groot genoeg zijn, want 
ieder mens verdient het om gehoord en 
gezien te worden. De kippenvelmomenten 
die ik nog dagelijks krijg van al het moois 
dat ik zie en hoor zouden van mij veel meer 
aandacht mogen krijgen. De Nederlandse 
ouderenzorg staat in de top 3 van de 
beste ouderenzorg in de hele wereld. Dat 
verdient meer waardering in ons land. 

Onze cliënten hadden ook in 2018 weer 
onze onvoorwaardelijke aandacht waarbij 
persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
centraal stond. We zijn blij met de extra 
gelden die beschikbaar worden gesteld 
door middel van de kwaliteitsplannen en de 
mogelijkheden die dit biedt. We realiseren 
ons echter dat meer geld, niet per definitie 
meer tijd betekent. Dit vraagt om aandacht 
en zorgzaamheid voor elkaar.

Er zijn altijd punten van verbetering te 
noemen en daar gaan we dan ook graag 
mee aan de slag. De wereld om ons heen 
verandert enorm, wet en regelgeving 
neemt toe, de eisen worden strenger en 
het dragen, toepassen en implementeren 
van deze veranderingen behoeft aandacht. 

Ik heb veel bewondering voor onze mede
werkers en vrijwilligers, hun passie, veer 
kracht en liefdevolle zorg die zij onze 
cliënten bieden, elke dag weer. Er rest 
mij dan ook niets anders dan mijn grote 
waardering uit te spreken en jullie allen te 
bedanken voor de geweldige inzet in 2018.

 Paula Nelissen
 Voorzitter Raad van Bestuur

Als organisatie hebben we in 2018 wederom grote
stappen vooruit gezet. Zowel zorginhoudelijk, met
nieuwe producten en diensten voor onze cliënten, als
op het gebied van vastgoed, innovatie en technologie. 
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Oktober
Wielewaal 10 
5531 LJ Bladel 

T 088 245 77 95

zorginoktober.nl

jouw 
verhaal,
onze 
zorg.


