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Samen

Missie: De MARQ is specialist in
geriatrische revalidatie en herstel
De MARQ zet zich
in voor corona
en innoveert
revalidatie en
optimaliseert
bedrijfsvoering.

Het thema van De MARQ in 2020 was
‘Gefocust op doorreis’. Al snel werd de
focus een andere dan voorzien: corona.
Ondanks de drukte rondom deze
pandemie zijn we verder gegroeid.
We hebben resultaten weten te boeken
in de doorontwikkeling van revalidatie en
herstel en bedrijfsvoering. 2021 staat voor
De MARQ in het teken van het vervolgen
van de doorreis.

Langendijk om het ziekenhuis en de
thuissituatie van sommige met covid
besmette patiënten zoveel mogelijk te
ontlasten. Verder hebben we maatregelen
moeten nemen om besmettingen
binnen De MARQ zoveel mogelijk te
voorkomen en het sociaal isolement
van onze revalidanten te beperken.
Ook moesten de revalidatieprocessen
zoveel mogelijk doorgang vinden en
diende de bedrijfsvoering op peil te
worden houden. Daarnaast zijn we
een nieuwe doelgroep gaan behandelen;
ex-COVID-patiënten kunnen nu bij
ons terecht voor revalidatie en herstel.
Natuurlijk was dit alleen mogelijk met
de inzet van alle De MARQ collega’s.

Zowel intern (revalidatieproces en
bedrijfsvoering) als extern met onze
regionale partners, hebben we ons enorm
ingespannen om de crisis het hoofd te
bieden. Samen met Thebe openden we
succesvol een speciaal cohort op locatie
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Breda Langendijk
Langendijk 75
4819 EV Breda

2

Breda Leuvenaarstraat
1e etage
Leuvenaarstraat 91
4811 VJ Breda
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2e etage
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4811 VJ Breda
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Etten-Leur
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Samenwerking:
De MARQ heeft als doel om altijd de juiste zorg op de juist plaats te geven door
doorontwikkeling, vernieuwing en innovatie van geriatrische revalidatie en herstel.
Dit doen we samen met:
Onze leden:

Amphia, Bravis
en andere
ziekenhuizen
Huisartsen

Revant
als aanbieder van medisch
specialistische revalidatie.

Thebe als aanbieder
van GRZ die net als wij op

Andere samenwerkingsverbanden Wij zijn onder andere actief lid

Langendijk gehuisvest
zijn en straks eveneens
op Molengracht.

van het regionale programma
Transmurale Zorg (TMZ) en CVA
ketenzorg in Westelijk-WestBrabant en regio Breda.

Voorbeelden van
onze samenwerking:
Revalidatie en herstelzorg is een belangrijke
schakel in de zorgketen en draagt nadrukkelijk
bij aan het langer zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen van kwetsbare mensen met meerdere
chronische ziektebeelden. Dat vraagt hele goede
samenwerking met andere zorgaanbieders.
Bij De MARQ doen we dat met een frisse blik,
vol enthousiasme en met kennis van zaken.
Door continu oog te hebben voor persoonlijke
wensen en behoeften. Door steeds te leren,
te vernieuwen en te focussen op kansen en
mogelijkheden.

Ook als dit betekent dat we buiten de gebaande
paden moeten gaan. Onze samenwerking is
bijvoorbeeld gericht op vlotte en naadloze
overgangen van de ene naar de andere zorgvorm
(bijvoorbeeld van ziekenhuis naar De MARQ), op
het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen waarbij
we de kennis en kunde van de ene organisatie
combineren met die van de andere.
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Alert

Cliënttevredenheid:
76%
85%

17

87%

vindt dat
ze voldoende
betrokken zijn
geweest bij het
opstellen van zijn
revalidatiedoelen.

78%

van de
revalidanten
geeft aan dat
ze gestimuleerd
worden om (zelf)
te oefenen.

74%

van de revalidanten
vindt de ontvangen
informatie over het
revalidatietraject
voldoende en
begrijpelijk.

78%

klachten in 2020
16 zijn naar tevredenheid
afgehandeld.

75%

van de revalidanten
voelt zich correct
bejegend en benaderd
tijdens het verblijf bij
De MARQ.

van de revalidanten
vindt dat zijn naasten
goed geïnformeerd
worden over het
revalidatietraject.

van de revalidanten
vindt de afstemming
tussen de verschillende
behandelingen en
activiteiten binnen het
revalidatieproces goed.

van de revalidanten geeft aan tevreden te
zijn over De MARQ en onze organisatie aan
te bevelen aan anderen.

Wij krijgen een
rapportcijfer van

8

en hoger

Medewerkers:
Medewerkers in dienst
per 31-12-2020

Verdeling naar functie

9%

91%

Cliëntgebonden functies
Niet-cliëntgebonden functies

Verzuimpercentage

Aantal
stagiaires:

30

11,1%

180
97,7
personen

personen

fte

Medezeggenschap: meedenken,
meepraten en meebeslissen

OR
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Inventief

Er is instemming verleend voor:

De OR van De MARQ behartigt
de belangen van de medewerkers
en werkt mee aan het beleid en
de toekomst van de organisatie.
In 2020 bestond de OR uit 7 leden.

CR

Beleid verplichte
scholing binnen
De MARQ

Protocol
verzuim ABC

Noodplan t.b.v.
de continuïteit van
zorg en behandeling
coronacrisis 2020

Bezoekersregeling
voor revalidanten
van De MARQ

Notitie
grensoverschrijdend
gedrag

Notitie De MARQ
corona proof

De CR behartigt de belangen van
de revalidanten binnen De MARQ.
In 2020 heeft de CR een nieuw lid
geworven waarmee de raad nu uit
4 leden bestaat. De CR heeft het
afgelopen jaar vooral gewerkt aan
het opstellen van reglementen in
het kader van de nieuwe WMCZ
2018 (Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen).

Uitbreiding secundaire arbeidsvoorwaarden;
vergoeding lidmaatschap vakbond en
kwaliteitsregister en woon-werkverkeer

Tevens is er advies uitgebracht over:

Samenwerking
met Revant

Invoering van
een nieuw HRMsysteem (AFAS)

Highlights 2020

Corona, corona,
en nog eens corona

Huisvesting Bredase
locaties in bestaande
bouw Amphia ziekenhuis
Molengracht
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Betrokken

Het meerdere malen
opzetten, inrichten en
uitvoeren van een cohort

Het behandelen
van een nieuwe
doelgroep

Het mee ontwikkelen
van de eerste landelijke
behandelrichtlijnen voor
klinische en ambulante
COVID-revalidanten

Verdere verkenning
en ontwikkeling

Implementatie
elektronische
medicatie

Opstellen strategisch plan

Doorontwikkelen

Door het voeren van goed crisismanagement, zowel inhoudelijk
als qua bedrijfsvoering, kunnen
we zeggen dat De MARQ deze
crisis heel goed en kundig
doorstaan heeft. We hebben
een topprestatie geleverd.

Onze koning vond dit zelfs zo
belangrijk dat hij ons verraste
met een onverwachts bezoek.

van onze verhuizing van
onze locaties in Breda naar
Molengracht in 2022.

in samenwerking met de beroepsverenigingen specialisten ouderengeneeskunde en revalidatieartsen.

Leren en Ontwikkelen.

COVID-revalidanten.

toedienregistratie
i.v.m. revalidantenveiligheid.

van De MARQ-cultuur
in het Rijnlands model.

Resultaten bedrijfsvoering 2020
Omzet:

Resultaat:

€ 12.700.000

€ 425.000

Certificering van
kwaliteitskeurmerk
de Maatstaf

maakt meer mogelijk

deMARQ.nl

