
experts in behandelen

Jaarbeeld 2020Jaarbeeld 
SAMEN STERK  

WilgaerdenLeekerweideGroep. Per 1 januari 2020 zijn we gefuseerd. En 2020 zou het jaar worden 
waarin we onze nieuwe organisatie zouden gaan opbouwen en onze plannen uitvouwen en starten.  
We waren her en der al stiekem gestart, want onze handen jeukten en we hadden er ontzettend veel zin in. Een 
prima start maakten we, tot alles in maart 2020 ineens tot stilstand kwam. Toen werd 2020 een heel ander jaar 
dan wij, en iedereen wereldwijd, gepland en bedacht hadden. Het is een jaar geworden waarin bijzonder duidelijk 
werd wat de meerwaarde is van onze organisatie. Dit jaar heeft ons laten zien waarin wij, WilgaerdenLeekerwei-
deGroep, uitblinken. Bevestigd waar zorg verlenen, ondersteuning bieden en begeleiden echt om gaat. Namelijk 
betrokkenheid, inlevingsvermogen en gevolg geven aan de behoefte er ‘voor elkaar te zijn’. En daar zijn we trots op!

BEVLOGEN
H

E
ID8,0

TEVREDEN
H

E
ID7,3

BETROKKEN
H

E
ID7,4

WERKGEVER
SC

H
A

P

7,2

      
 N

PS*

95,6
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en extramuraal) 
1252 cliënten

Zvw
1073 cliënten

* hoe waarschijnlijk is het 
   dat je WLG aanbeveelt?

Wmo 1332 cliënten

Jeugdwet
118 cliënten

Overige
(diensten

en services)
1376 cliënten

Wlz (intramuraal 
en extramuraal) 
€ 39 miljoenZvw

€ 8.5 miljoen

Wmo € 2.8 miljoen

Overige (cliënten, subsidies, etc.)
€ 2.4 miljoen

52,7miljoen

ONZE LEERLINGEN

239O
NZE MEDEWERKERS

2349 O
NZE VRIJWILLIGERS

1396

ONZE CLIËNTEN:Wij zijn 
WLGroep

WilgaerdenLeekerweideGroep zorgt ervoor 
dat iedereen deel uit kan (blijven) maken 
van de samenleving en zich hierin welkom 
en geaccepteerd voelt, zodat hij in verbin-
ding met anderen en naar vermogen zijn 
leven naar eigen inzicht vorm kan (blijven) 
geven.

Bij WilgaerdenLeekerweideGroep staan 
onze cliënten centraal! Maar
behalve een zorgorganisatie willen wij 
veel meer voor onze cliënt en de burgers 
betekenen. Betrokken zíjn en maatschap-
pelijke betrokkenheid tonen, laten ons als 
organisatie dan ook groeien.
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Avenhorn: Vijverstate
Blokker: Brinkpark
De Goorn: Rozenstaete  |  Logisch!
Enkhuizen: Herfstzon  |  Kwartellaan  |   
Sint Nicolaas  |  De Specht (dagbesteding)  |  
Westerhof  |  Logisch!
Hoogkarspel: De Gent  |  De Kolk (dagbe-
steding)  |  Laurier  |  Het Noorderlandhuis  
|  Saffraan  |  Logisch!
Hoogwoud: Barnsteen
Hoorn: Avondlicht  |  Kersenboogerd  |  

Commandeur Ravenstraat  |  De Makerij 
(dagbesteding)  |  Nieuwland  |  Roerdomp  
|  Vijzelmolen  |  Wester haven  |  Logisch!  |  
EBC360  |  Iets Anders (leescafé)  |  ZWOplei-
dingen  |  Maelsonstraat
Medemblik: Schepenlaan
Nibbixwoud: De Dreef  |  Rietgans  |  
EBC360  |  IetsAnders (Atelier)
Obdam: De Horstenburgh
Opmeer: Samen IetsAnders
Oostwoud: Broerdijk

Spanbroek: Weidehof | Zandhove
Ursem: De Rustenburcht
Venhuizen: De Bosman | Bosmanstaete
Wervershoof: Koopman  |  De Wilgenhof
Wognum: De Boogerd  |  Kroft  |  Veerman  |  
Vossestaart  |  Wollegras
Wognum Verlengde Kerkweg: Boerderij   
(dagbesteding)  |  Boet (dagbesteding)  |  
Dars (dagbesteding)  |  Gortlaad (dagbe-
steding)  |  Hort (logeeropvang)  |  Hulfte 
1 t/m 4  |  De Oid  |  ‘t Steggie  |  Stolp 

(logeeropvang)  |  Wentel 1 t/m 5  |  BuroFlo  
|  EBC360  |  IetsAnders Doen  |  Logisch!  |  
Palito  |  VrijetijdsbestedingNH  |  Vrijwilli-
gersNH  |  kantoor Spoorstok
Zwaag: Hollandse cirkel  |  Perelaar  |   
IetsAnders (werkplaats)

Waar werken wij:
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De cijfers:
Resultatenrekening over 2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 2020 / €	 	2019 / 9	

•  Opbrengsten uit zorgprestaties, jeugdhulp  
en maatschappelijke ondersteuning 124.836.122 113.712.177

•  Subsidies 1.227.809 1.588.406
•  Overige bedrijfsopbrengsten 2.530.546 3.218.187
SOM der bedrijfsopbrengsten 128.594.477 118.518.770

BEDRIJFSLASTEN:
•  Personeelskosten 96.087.795 87.439.519
•  Afschrijvingen op immateriële en materiële activa 5.668.492 4.988.893
•  Overige bedrijfskosten 26.166.683 24.609.699
SOM der bedrijfslasten 127.922.970 117.038.111

BEDRIJFSRESULTAAT 671.507 1.480.659
•  Resultaat deelnemingen 1.961 -1.135 
•  Financiële baten en lasten -876.837 -1.008.464

RESULTAAT BOEKJAAR: -203.369 471.060
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Het jaar 
van Corona

DIENSTEN ONDELING  
VERBINDEN:  
PALITO MAAKT DE START

Bij een Corona uitbraak verandert 
er veel. Veel dagelijkse zorg moet op 
een andere manier gebeuren, want 
we willen immers het virus niet 
overbrengen. Toch is het niet alleen 
de zorg die verandert. Want hygie-
nisch werken is 1 van de belangrijk-
ste voorwaarden om het virus in te 
perken. Bij de uitbraak op Westerhof 
en de Rustenburcht werd daarom 
de hulp ingeroepen van ons eigen 
Palito team. Palito is het facilitair en 
schoonmaakbedrijf van WLGroep. 
Ingezet op Leekerweide. Maar sinds 
de fusie kunnen ze ook ingezet wor-
den bij Wilgaerden. En daar kwam de 
vraag: Corona uitbraak. Dus de kennis 
en ervaring van de medewerkers van 
Palito Sandra en Brenda was nodig. 
Zij weten door hun dagelijks schoon-
maakwerk, coaching on the job en 
het maken van planningen heel goed 
de juiste snaar te raken op deze loca-
ties. Lees HIER hoe zij dat deden.

♥

Oog voor 
Cliënten

Al onze cliënten in de wijkzorg in 
West-Friesland kregen in de december-
maand een pakket van onze medewer-
kers overhandigd. Een extra warm stukje 
aandacht. En voor de cliënten die bij ons 
wonen was er het kerstdiner. 

Lees HIER het artikel van NH-nieuws.  
‘Gehandicapteninstelling sluit roerig  
coronajaar feestelijk af met kerstdiner’

We kijken nu terug op 2020. Een jaar waar-
in ziekte, onzekerheid, onmacht en vaak, 
te vaak afscheid nemen een grote rol heeft 
gespeeld. Een moeilijk jaar. Waarin we onze 
cliënten en onszelf wilden beschermen 
tegen besmetting, maar daar niet altijd in 
slaagden. Waarin we onze kennis en kunde 
en al onze macht en kracht inzetten om 
iedereen bij ons te houden, maar waarin 
we toch mensen moesten loslaten. En dat 
deed zeer. 

Het is ook een jaar geweest dat niet alleen 
heeft genomen, het heeft ons ook veel 
heeft gebracht waar we heel trots op zijn. 
Het heeft ons elkaar vlotter doen vinden. 
We hebben snel de krachten gebundeld. 
Waarom ook niet, dat was precies de 
bedoeling van de fusie. We hebben kennis 
en kunde uitgewisseld, menskracht en 
spaarzame middelen gedeeld om de crisis 
het hoofd te bieden. We hebben elkaar 
gesteund in de moeilijkste momenten. 
Maar ook samen herstel en “vrij van Coro-

na” gevierd wanneer dat kon. We hebben 
dezelfde zorgen gedeeld en we hebben 
elkaar daardoor beter leren kennen. En we 
hebben onszelf beter leren kennen.  
Op naar de toekomst!

‘Corona slaat 
dramatisch toe in 
Westerhof’. 
LEES MEER

‘Noorderlandhuis 
ontkomt niet aan 
Corona’. 
LEES MEER

‘Bosman Venhuizen 
volop geraakt’. 
LEES MEER

‘Sanne wil  
knuffelen’. 
LEES MEER

‘Woongroep bracht 
feestdagen in 
quarantaine door’ 
LEES MEER
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Oog voor 
Zorgen

Voor mensen met een verstandelijke be-
perking is rouw vaak ingewikkeld, omdat 
ze moeilijker met hun eigen emoties om 
kunnen gaan. Toch is dit thema onlos-
makelijk verbonden met het leven. En 
dat hebben de mensen van de Broerdijk 
in de zomer van 2020 ondervonden. In 
oktober 2019 wordt bij begeleider Astrid 
kanker geconstateerd en moet zij stoppen 
met werken en haar geliefde cliënten en 
collega’s loslaten. Op de Broerdijk, vlak 
bij haar woonplaats Midwoud, wonen 

achttien mensen met een lichte of matige 
beperking. 

Astrid wilde vanaf het begin eerlijk zijn 
naar haar cliënten. Die mochten weten dat 
ze niet meer beter zou worden, en ze bleef 
contact houden. Elke week een kaartje, 
even beeldbellen of bezoek aan huis. 
Zo konden zij zich voorbereiden op het 
komende afscheid, samen met het team 
en gedragsdeskundigen, die ook ieder hun 
eigen proces doormaakten. Arjen, Amanda, 
Charissa, Mandy en Dennis laten zien hoe 
zij met het overlijden van hun persoonlijk 
begeleider proberen om te gaan. 
Bekijk het HIER.

Oog voor 
Wonen

Woonzorgcomplex Zandhove in Span-
broek was aan vernieuwing toe. Door de 
samenwerking met Gemeente Opmeer 
en Woningcorporatie De Woonschakel is 
nieuwbouwcomplex Weidehof aan de rand 
van Heerenweide tot stand gebracht.  
Op 4 juni 2020 is de verhuizing geweest. 
Er wordt zowel zelfstandig gewoond (met 
mogelijke ondersteuning van de wijkzorg) 
als intensievere 24-uurs zorg geboden op 
de begane grond. 

Het gebouw is zo opgezet dat er voor de 
24-uurszorg een omgeving wordt gebo-
den waarin vooral mensen met dementie 
beschermd kunnen wonen. Een en ander is 
geheel aangepast op de specifieke vraag-
stukken van mensen met dementie. Zoals 
bijvoorbeeld de afgeschermde binnentuin 
die altijd vrij toegankelijk is, maar ook de 

doorlopende gangenstructuur waardoor 
mensen de weg niet kunnen kwijtraken. 
Door de combinatie met de zelfstandig 
woonzorgappartementen zien we hier te-
vens veel kansen op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn. 

Het oude woonzorgcentrum Zandhove is 
ondertussen ontmanteld. Het plan is om 
hier een nieuw wooncentrum te creëren 
voor kwetsbare mensen in de bredere zin. 

Nieuwbouw Hoorn
In de binnenstad van Hoorn wordt medio 
2021 locatie Nieuwland opgeleverd.  
18 cliënten in de leeftijd van 19 tot 56 jaar, 
met een matig tot licht verstandelijke  
beperking gaan hier zo zelfstandig  
mogelijk wonen, onder begeleiding van  
Leekerweide.
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Met het oog op 
Vrijwilligers

De cliënten en vrijwilligers hebben elkaar 
ontzettend gemist in 2020. Want door 
Corona was er zeer beperkt contact mo-
gelijk. Team VrijwilligersNH heeft samen 
met de Adviesraad Vrijwilligers en alle 
collega’s waar vrijwilligers actief zijn, zo 
goed mogelijk contact gehouden met onze 
1400 vrijwilligers. We hebben ze overal bij 
betrokken en zijn samen mooie initiatieven 
gestart voor onze cliënten. Een kaarten-
actie, raambezoeken, penvriendschap-
pen en belmomenten. Ook hebben onze 
vrijwilligers thuis verse maaltijden bereid, 
boodschappen gedaan en allerlei andere 
hand en spandiensten verricht. Het was 
echt hartverwarmend, wat een geweldige 
vrijwilligers heeft WLG. 

Zo is ook het verhaal van Peter en zijn be-
zoekfamilie een hartverwarmend verhaal.
Peter is 44 jaar en heeft al vanaf zijn 8e 
jaar Udo en Juul als bezoekvrienden. Al 36 
jaar lang halen zij Peter iedere 14 dagen op 
voor een gezellige middag bij hen thuis in 
Midwoud. De kinderen Freek  
(47 j.) en Iris (44 j.) zijn met Peter opge-
groeid en kennen hem al hun leven lang. 
Vanaf maart 2020 konden zij Peter niet 
meer ophalen. Begin juni werd er een tent 
bij de woning geplaatst waar zij een be-
zoek mochten brengen. Omdat Udo en Juul 
tot de risicogroep horen ging Iris iedere 
week naar Peter toe voor een bezoekje in 
de tent. Gelukkig mocht Iris vanaf begin 

juli Peter meenemen naar huis. Dit doet  
zij nu al een jaar lang ieder weekend.  
Op zaterdagmiddag haalt zij Peter op en 
’s avonds na het eten brengt zij hem weer 
thuis. Udo en Juul kwamen dan langs 
voor een kopje thee in de tuin, op afstand. 
Zo hielden zij contact met hun geliefde 
Peter. Inmiddels zijn de zoons van Freek 
ook gehecht aan Peter. Toen de scholen 
gesloten werden durfde Freek Peter op te 
halen, zodat het besmettingsgevaar voor 
Peter minimaal was. Peter keek iedere 
week enorm uit naar dit fijne moment in 
het weekend. Zijn dagbesteding en clubs 
waren gesloten, waardoor hij continue op 
de woning was. 

✿Oog voor 
Ehealth

WLG heeft niet de ambitie een voorloper 
te worden, maar wil een snelle ‘volger’ zijn 
in het toepassen van eHealth oplossingen 
die zich in de praktijk al bewezen hebben 
of zeer kansrijk worden geacht. Dit heeft 
o.a. te maken met de schaalgrootte van 
de organisatie. De kosten om eHealth te 
ontwikkelen en de daarvoor benodigde 
capaciteit ontbreken ons. Daarom kiezen 
wij ervoor om producten met bewezen 
waarde in te zetten. Zoals bijvoorbeeld het 
fietslabyrinth. Voor locatie Weidehof mede 
mogelijk gemaakt door van S&G Assuran-
tiën Opmeer en het Oudkarspelse Nh1816 
verzekeringen. 

@
FIETSLABYRINT

Met het fietslabyrint kunnen de 
bewoners plaatsnemen op de thera-
trainer met trapondersteuning, waar 
een groot scherm aan gekoppeld is. 
De gebruiker zoekt met een gele en 
een blauwe knop een fietsroute uit. 
Zodra er begonnen wordt met trap-
pen start de route. Zo kan er gefietst 
worden in plaatsen en steden over 
de hele wereld, maar bijvoorbeeld 
ook door mooie natuurgebieden. 
Daarnaast staan er spelletjes op 
zoals ‘waar ben ik?’  ‘We zien al 
mooie ritjes ontstaan, vertellen Petra 
en Rosita, activiteitenbegeleiders 
bij de Weidehof. De glinstering in de 
ogen van de bewoners als ze op een 
plek komen die ze bijvoorbeeld van 
vroeger kennen. Het geeft ze mooie 
afleiding én beweging tegelijkertijd. 
Zo ook het verhaal van een cliënt die 
aan het fietsen was door Frankrijk en 
dit erg vond lijken op Rusland, waar 
ze mooie herinneringen aan had. Het 
gaf weer genoeg stof om haar hele 
verhalen te laten vertellen vanuit 
haar herinneringen. Ook de bewe-
ging in een veilige omgeving geeft 
voor veel cliënten net dat extra zetje 
om erop plaats te nemen.
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Samenwerken maakt ons 
sterk voor ontwikkeling
LANDELIJKE ERKENNING MINISTERIE VOOR TALENT ACADEMY

Soms loopt je gevoel over van trots. En dat 
gevoel heb ik vandaag gehad,’ vertelt Mi-
chiel de Goede, manager ZWOpleidingen. 
‘Vandaag is Talent Academy Westfriesland 
benoemd tot één van de Koploper initiatie-
ven. Dit betekent dat de Talent Academy is 
opgevallen bij het ministerie van VWS en 
het Actie Leer Netwerk. De Talent Academy 
Westfriesland wordt gezien als een goed 
voorbeeld voor andere organisaties en 
medewerkers in Zorg en Welzijn.’

‘Als manager van ZWOpleidingen voor  
WilgaerdenLeekerweideGroep heb ik mo-
gen bijdragen aan dit prachtige initiatief. 
Een initiatief dat zonder alle inspanningen 
van mijn collega’s en samenwerkingspart-
ners niet was gelukt. Want met thema’s 
als de groeiende personeelstekorten, het 
kunnen inspelen op de plotse urgentie 
van beeldbellen, zorg op afstand en de 
regionale ontgroening en vergrijzing speelt 
er veel in West-Friesland waar wij wat mee 
moesten doen.’ 

‘Begin 2019 kwamen bestuurders van 
Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep 
samen met onder andere de gemeente 
Hoorn, de Westfriese Bedrijvengroep en 
diverse vertegenwoordigers uit de West-
friese regio bij elkaar. Zij zagen de diverse 
problemen en zo werd De Talent Academy 

Westfriesland opgericht. Dit gebeurde 
uiteindelijk door Omring, Wilgaerden-
LeekerweideGroep samen met Inholland, 
als onderwijspartner.’

 En daarom zijn we er zo trots op dat ook 
het ministerie van VWS dit is opgevallen. 
Zij noemden het ‘Een regionaal initiatief 
met een voorbeeldfunctie voor samen-
werking, kwaliteit en het bundelen van 
krachten binnen onderwijs, bedrijfsleven 
en de zorgsector.’

Oog voor 
Medewerkers

Werken bij WilgaerdenLeekerweideGroep 
betekent met veel plezier naar je werk. 
Amber Been werkt in de wijk in Hoorn.  
We liepen een dag met haar mee en zagen 
haar enthousiasme er van af spatten. 
Kijk HIER hoe deze dag er uit zag.

Wil en Nico Hoek hebben een gezinshuis 
en hebben de zorg over 3 kinderen. Een 
prachtig gezin die om veel creativiteit en 
inzet vraagt. Lees HIER meer.
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MEDEWERKERS TEVREDENHEID


