
Zorgprestaties 2021 TWB in de gemeente Roosendaal

TWB is dé grootste thuiszorgorganisatie in 

West-Brabant. Onze ruim 2.000 medewerkers

verlenen zorg aan meer dan 7.500 ouderen en 

chronisch zieken. We zorgen ervoor dat onze 

cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen. Hierbij 

staat de kwaliteit van zorg en aandacht voor 

onze cliënten en medewerkers altijd centraal. 

Daarnaast zorgen we ook voor 10.000 van de 

allerkleinsten in de leeftijd van 0-4 jaar op onze 

consultatiebureaus en in de thuissituatie.

Totaal aantal cliënten 2021 in Roosendaal

Maatschappelijke Ondersteuning

Verpleging en Verzorging

Jeugdgezondheidszorg Totaal aantal medewerkers 2021 in Roosendaal

aantal cliënten  
Maatschappelijke  

Ondersteuning 
(Wmo)

1.717
aantal cliënten  
Verpleging en 

Verzorging (Zvw 
en Wlz)

2.661
aantal kinderen  

0-4 jaar 
jeugdgezond-

heidszorg

3.624



Zorgprestaties 2021 TWB in de gemeente Halderberge

TWB is dé grootste thuiszorgorganisatie in 

West-Brabant. Onze ruim 2.000 medewerkers

verlenen zorg aan meer dan 7.500 ouderen en 

chronisch zieken. We zorgen ervoor dat onze 

cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen. Hierbij 

staat de kwaliteit van zorg en aandacht voor 

onze cliënten en medewerkers altijd centraal. 

Daarnaast zorgen we ook voor 10.000 van de 

allerkleinsten in de leeftijd van 0-4 jaar op onze 

consultatiebureaus en in de thuissituatie.

Totaal aantal cliënten 2021 in Halderberge

Maatschappelijke Ondersteuning

Verpleging en Verzorging

Totaal aantal medewerkers 2021 in Halderberge

aantal cliënten  
Maatschappelijke  

Ondersteuning 
(Wmo)

529
aantal cliënten  
Verpleging en 

Verzorging (Zvw 
en Wlz)

861



Zorgprestaties 2021 TWB in de gemeente Zundert

TWB is dé grootste thuiszorgorganisatie in 

West-Brabant. Onze ruim 2.000 medewerkers

verlenen zorg aan meer dan 7.500 ouderen en 

chronisch zieken. We zorgen ervoor dat onze 

cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen. Hierbij 

staat de kwaliteit van zorg en aandacht voor 

onze cliënten en medewerkers altijd centraal. 

Daarnaast zorgen we ook voor 10.000 van de 

allerkleinsten in de leeftijd van 0-4 jaar op onze 

consultatiebureaus en in de thuissituatie.

Totaal aantal cliënten 2021 in Zundert

Maatschappelijke Ondersteuning

Verpleging en Verzorging

Totaal aantal medewerkers 2021 in Zundert

aantal cliënten  
Maatschappelijke  

Ondersteuning 
(Wmo)

96
aantal cliënten  
Verpleging en 

Verzorging (Zvw 
en Wlz)

12



Zorgprestaties 2021 TWB in de gemeente Etten-Leur

TWB is dé grootste thuiszorgorganisatie in 

West-Brabant. Onze ruim 2.000 medewerkers

verlenen zorg aan meer dan 7.500 ouderen en 

chronisch zieken. We zorgen ervoor dat onze 

cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen. Hierbij 

staat de kwaliteit van zorg en aandacht voor 

onze cliënten en medewerkers altijd centraal. 

Daarnaast zorgen we ook voor 10.000 van de 

allerkleinsten in de leeftijd van 0-4 jaar op onze 

consultatiebureaus en in de thuissituatie.

Totaal aantal cliënten 2021 in Etten-Leur

Maatschappelijke Ondersteuning

Verpleging en Verzorging

Totaal aantal medewerkers 2021 in Etten-Leur

aantal cliënten  
Maatschappelijke  

Ondersteuning 
(Wmo)

227
aantal cliënten  
Verpleging en 

Verzorging (Zvw 
en Wlz)

224



Zorgprestaties 2021 TWB in de gemeente Rucphen

TWB is dé grootste thuiszorgorganisatie in 

West-Brabant. Onze ruim 2.000 medewerkers

verlenen zorg aan meer dan 7.500 ouderen en 

chronisch zieken. We zorgen ervoor dat onze 

cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen. Hierbij 

staat de kwaliteit van zorg en aandacht voor 

onze cliënten en medewerkers altijd centraal. 

Daarnaast zorgen we ook voor 10.000 van de 

allerkleinsten in de leeftijd van 0-4 jaar op onze 

consultatiebureaus en in de thuissituatie.

Totaal aantal cliënten 2021 in Rucphen

Maatschappelijke Ondersteuning

Verpleging en Verzorging

Jeugdgezondheidszorg Totaal aantal medewerkers 2021 in Rucphen

aantal cliënten  
Maatschappelijke  

Ondersteuning 
(Wmo)

1.024
aantal cliënten  
Verpleging en 

Verzorging (Zvw 
en Wlz)

480
aantal kinderen  

0-4 jaar 
jeugdgezond-

heidszorg

812



Zorgprestaties 2021 TWB in de gemeente Moerdijk

TWB is dé grootste thuiszorgorganisatie in 

West-Brabant. Onze ruim 2.000 medewerkers

verlenen zorg aan meer dan 7.500 ouderen en 

chronisch zieken. We zorgen ervoor dat onze 

cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen. Hierbij 

staat de kwaliteit van zorg en aandacht voor 

onze cliënten en medewerkers altijd centraal. 

Daarnaast zorgen we ook voor 10.000 van de 

allerkleinsten in de leeftijd van 0-4 jaar op onze 

consultatiebureaus en in de thuissituatie.

Totaal aantal cliënten 2021 in Moerdijk

Maatschappelijke Ondersteuning

Verpleging en Verzorging

Jeugdgezondheidszorg Totaal aantal medewerkers 2021 in Moerdijk

aantal cliënten  
Maatschappelijke  

Ondersteuning 
(Wmo)

547
aantal cliënten  
Verpleging en 

Verzorging (Zvw 
en Wlz)

195
aantal kinderen  

0-4 jaar 
jeugdgezond-

heidszorg

1.564



Zorgprestaties 2021 TWB in de gemeente Woensdrecht

TWB is dé grootste thuiszorgorganisatie in 

West-Brabant. Onze ruim 2.000 medewerkers

verlenen zorg aan meer dan 7.500 ouderen en 

chronisch zieken. We zorgen ervoor dat onze 

cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen. Hierbij 

staat de kwaliteit van zorg en aandacht voor 

onze cliënten en medewerkers altijd centraal. 

Daarnaast zorgen we ook voor 10.000 van de 

allerkleinsten in de leeftijd van 0-4 jaar op onze 

consultatiebureaus en in de thuissituatie.

Totaal aantal cliënten 2021 in Woensdrecht

Maatschappelijke Ondersteuning

Verpleging en Verzorging

Jeugdgezondheidszorg Totaal aantal medewerkers 2021 in Woensdrecht

aantal cliënten  
Maatschappelijke  

Ondersteuning 
(Wmo)

389
aantal cliënten  
Verpleging en 

Verzorging (Zvw 
en Wlz)

971
aantal kinderen  

0-4 jaar 
jeugdgezond-

heidszorg

767



Zorgprestaties 2021 TWB in de gemeente Bergen op Zoom

TWB is dé grootste thuiszorgorganisatie in 

West-Brabant. Onze ruim 2.000 medewerkers

verlenen zorg aan meer dan 7.500 ouderen en 

chronisch zieken. We zorgen ervoor dat onze 

cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen. Hierbij 

staat de kwaliteit van zorg en aandacht voor 

onze cliënten en medewerkers altijd centraal. 

Daarnaast zorgen we ook voor 10.000 van de 

allerkleinsten in de leeftijd van 0-4 jaar op onze 

consultatiebureaus en in de thuissituatie.

Totaal aantal cliënten 2021 in Bergen op Zoom

Maatschappelijke Ondersteuning

Verpleging en Verzorging

Jeugdgezondheidszorg Totaal aantal medewerkers 2021 in Bergen op Zoom

aantal cliënten  
Maatschappelijke  

Ondersteuning 
(Wmo)

768
aantal cliënten  
Verpleging en 

Verzorging (Zvw 
en Wlz)

2.391
aantal kinderen  

0-4 jaar 
jeugdgezond-

heidszorg

3.210



Zorgprestaties 2021 TWB in de gemeente Steenbergen

TWB is dé grootste thuiszorgorganisatie in 

West-Brabant. Onze ruim 2.000 medewerkers

verlenen zorg aan meer dan 7.500 ouderen en 

chronisch zieken. We zorgen ervoor dat onze 

cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen. Hierbij 

staat de kwaliteit van zorg en aandacht voor 

onze cliënten en medewerkers altijd centraal. 

Daarnaast zorgen we ook voor 10.000 van de 

allerkleinsten in de leeftijd van 0-4 jaar op onze 

consultatiebureaus en in de thuissituatie.

Totaal aantal cliënten 2021 in Steenbergen

Maatschappelijke Ondersteuning

Verpleging en Verzorging

Jeugdgezondheidszorg Totaal aantal medewerkers 2021 in Steenbergen

aantal cliënten  
Maatschappelijke  

Ondersteuning 
(Wmo)

421
aantal cliënten  
Verpleging en 

Verzorging (Zvw 
en Wlz)

900
aantal kinderen  

0-4 jaar 
jeugdgezond-

heidszorg

1.039


