
Wij zijn dé expert in complexe zorg en behandeling in de regio
Wij werken wijkgericht rondom onze locaties
Wij werken samen met de fijnste collega’s

Om volgens onze visie kwalitatief goede zorg te kunnen bieden aan onze cliënten hebben we in
2021-2023 de volgende centrale strategische ambities:
1.
2.
3.

'Samen... door met alle zorg- en behandeldisciplines en de ondersteuning gezamenlijk, met regionale partners, verwanten, familie
en de cliënt zelf, invulling te geven aan onze doelen,
...sterker... met het doorontwikkelen en verbeteren van zorg- en behandel-concepten waar de cliënt centraal staat, en in
samenhang met organisatorische onderdelen en
...in de wijk' door in en rondom onze locaties in de wijken, de zorg in samenhang (integraal) te organiseren, zodat wij cliënten in de
verschillende levensfasen beter kunnen ondersteunen en beter kunnen helpen langer ‘thuis’ te blijven wonen.

Best passende zorg en
behandeling aan de

doelgroepen ‘Parkinson’,
‘NAH’ en ‘dementie met

complex
probleemgedrag’

Samen sterker in de wijk

Wij maken onze organisatie
wendbaarder waarin

medewerkers binnen kaders
persoonlijke groei door maken

om vakmanschap en
eigenaarschap te ontwikkelen

Om de juiste medewerkers te
vinden en aan ons te binden,

kunnen zij zich continu
ontwikkelen, zijn ze in staat
keuzes te maken en hebben

een passend
opleidingsaanbod

Persoonsgerichte
zorg en welzijnsactiviteiten op
maat, mede door ontwikkeling

en implementatie
van vernieuwend beleid

rondom vrijwilligers

De trend dat ouderen langer
thuis willen wonen

ondersteunen door vanuit
een multidisciplinaire

samenwerking de integrale
dienstverlening in te vullen

(VPT/MPT)

Wij hebben onze positie 
in focuswijken verstevigd

door kansen te benutten om
onze zorg- en dienst-verlening

uit te breiden en de
samenwerking met regionale

partners te versterken

Zorgpad voor Parkinson, participatie medewerkers KDZ in Kernteams
en KEC.
Plan van aanpak Topcare dementie uitvoeren.
Cliëntservice ontwikkelt inzicht in de specifieke zorgvraag van de
doelgroepen.
Expertise ontwikkelen door passend scholingsaanbod.

Implementatie vernieuwde vrijwilligersbeleid en
wervingsproces vrijwilligers.
Op locatie verbeteractie welzijn waarbij
familieparticipatie wordt gestimuleerd.
Wensen eten en drinken is vastgelegd in dossier. 
Introductie Planetree.
Harmonisatie en optimalisatie werkwijze eten en
drinken. 
Implementatie gewijzigde wetgeving
Medezeggenschap.

Werken volgens de strategische personeelsplanning (met aandacht voor
aantal leerlingen) en het basisrooster (inzet ZZP mix/personele bezetting).
Iedere locatie werkt met een eigen flexpool. 
Alle medewerkers houden een ontwikkelgesprek volgens de KH methodiek.
Iedere locatie/dienst/team werkt aan een ‘welkom-klimaat’.
Implementatie vernieuwde duurzame inzetbaarheids- en verzuimbeleid.

Succesvol leveren VPT in o.a. Rijperduin en Janshof.
Ontwikkeling product VPT (deskundigheid bij
cliëntservice, ondersteuning primair proces,
registratieproces, ICT ondersteuning).
Iedere locatie organiseert of levert min. twee
activiteiten of diensten die de eigen dienst/locatie
overstijgen. 

Introductie methodiek van continu verbeteren (Lean).
Implementatie beleid ‘de verpleegkundige in positie’.
Clientadviseurs zijn experts op het gebied van triage.
Borging van risico- & procesmanagement.
Leer- en ontwikkelprocessen zijn op orde en
leermanagementsysteem (LMS) is geïmplementeerd. 

Versterken samenwerking met regionale partners door gerichter en
expliciet te verdelen wie aan welke tafels zitten en zichtbaar zijn. De wijk is
in beeld (geografisch, regiopartners en behoeftes) .
Toename van aantal extramurale cliënten in de focuswijken met 10%.
Ontwikkelen stuurinformatie om prestaties in de wijk te monitoren.
De volgende projecten lopen c.q. worden binnenkort gestart: nieuwbouw:
Huis in de Duinen; doorontwikkeling: Molenburg, Janskliniek, Schoterhof;
herontwikkeling Jansstraat/Bakenessergracht & verbouwing De Rijp. In 2021
volgen: doorontwikkeling De Rijp; oriëntatie op de doorontwikkeling A.G.
Bodaan en De Blinkert.

Strategische ambities 2021-2023

In 2021* gaan we aan de slag met:

*dit is een verkorte weergave, alle doelen staan in het kwaliteitsjaarplan 2021.


