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VISIE BEDRIJFSVOERING

KERNWAARDEN

Wensen en  
behoeftes van cliënt  

en medewerker 
centraal 

periode 4 jaar (2019-2022)
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VISIE GEVORMD OP BASIS VAN MAATSCHAP PELIJKE, 
ECONOMISCHE, DEMOGRAFISCHE EN TECHNO-
LOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

•  Iedere cliënt is uniek en 
bepaalt zelf hoe zijn leven 
eruit ziet

• Streven naar een goed en 
betekenisvol leven

• Inspelen op/mee 
veranderen behoeftes en 
wensen cliënten

• Gericht op zelfstandigheid  
en samenredzaamheid

•  Persoonlijke werkreis 
(maatwerk en onderscheidend 
t.o.v. andere zorgaanbieders)

•  Naar Rijnlands denken:  
eigenaarschap en verantwoor-
delijkheid kunnen nemen

•  Erkenning/trots/werkgeluk

•  Ontzorging door ondersteunen-
de diensten (t.b.v. het  
primaire proces)

•  Intramuraal: expertise, kennis 
en kunde van bijzondere 
doelgroepen, spil in de wijk

•  Belangrijke kennis- en 
ketenpartner

•  Zorg dichtbij: wijkzorg, VPT, 
specialistische (thuis)zorg, 
behandelingen eerste lijn

•  Preventie

•  Zelfstandige teams

•  Organisatie naar productgroepen

•  Ondersteuning 3.0

•  Wendbaar

• Ondernemerschap

•  Kwaliteit

•  Innovatie

Samen 
vinden we  
een oplossing

Eigen regie en 
eigen activiteit  
maken gelukkig

We hebben 
een positieve 
houding

Leefwereld is 
leidend voor 
systeemwereld

Onze kernwaarden geven richting aan de uitvoering 
en vormen het toetsingskader van ons beleid

UITGANGSPUNT:  
Eigen regie en zeggenschap cliënt

UITGANGSPUNT:  
Ken je medewerker

UITGANGSPUNT:  
Specialiseren en generaliseren

UITGANGSPUNT:  
Wie het weet mag het zeggen, wie het kan mag het doen

UITGANGSPUNT:  
Enthousiasme en support in het primaire proces

MEERJARENBELEIDSPLAN

VAN EEN VERANDERING NU, NAAR EEN VERBETERING MORGEN
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https://www.youtube.com/watch?v=PMFR1x7yZe0&list=PLgx7xl-vOaclKb0Sg8gOINsUr_fNjuO4p&index=3&t=0s


•  Ken je cliӫnt 

•  Van dagbesteding naar dagbeleving

•  Innoveren familiezorg

•  Actieplan tegen eenzaamheid

•  Leefgemeenschappen

•  1 adviseur klantreis

•  Hospitality en gastvriendelijkheid

•  Ken je medewerker 

•  Optimaliseren personeelsvoorziening

•  Duurzame inzetbaarheid

•  Zelfstandige teams en eigenaarschap

•  Vrijwilligersbeleid

•  Leren en ontwikkelen

•  Samenwerken in verschillende coalities

•  Zorg thuis, expertise in 1e lijn inzetten,  
dagbeleving, VPT

•  Locaties en hun functie in de wijk

•  Groei ELV, logeren en respijtzorg,  
ziekenhuis-verplaatste zorg, HAP en RAV

•  Korsakov, GGZ

•  Herijken besturingsfilosofie (structuur en stijl)

•  Ondersteuning 3.0 (ontzorgen, op maat)

•  Gedifferentieerd vastgoed

•  Woonvisie (hospitality)

•  Groene De Wever (duurzaamheid beter op de kaart)

•  Slimme processen (Radicale vernieuwing, LEAN)

•  Financieel fitte De Wever

• Innovatielab (met Thebe, onderwijs)

•  Wetenschap en Onderzoek (UKON, Tranzo)

•  Leven in Vrijheid

•  ICT adaptie medewerkers

•  Telefonie en receptie

AMBITIE:  
Bijdragen aan het welbevinden en 
het levensgeluk van onze cliënten

AMBITIE:  
Zorgteams maximaal faciliteren en ontzorgen 

en op maat gemaakte medewerkerreis

AMBITIE:  
Vormen gezamenlijke zorgketen  

en netwerken/kennisdelen

AMBITIE:  
financieel gezond, aandacht voor milieu, 

continu verbeteren van processen AMBITIE:  
één van de koplopers worden  
op het gebied van innovatie

5 STRATEGISCHE THEMA’S 
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ORGANISATIE

IN DE KETEN
VAN MEDEWERKERS

DE GELUKKIGE 

FITTE 

STERKE PARTNER 
BOEIEN EN BINDEN 
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ORGANISATIE

DE INNOVERENDE 
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DE WEVER IN 2030

Aandacht verschuift van ziek zijn 
naar proactief bezig zijn met gezondheid. 
Er worden bewuste keuzes gemaakt over 
de wijze hoe men de latere levensjaren wil 

doorbrengen. Mensen blijven langer in hun eigen 
sociale leefomgeving wonen. Zeggenschap en 
zelfredzaamheid zijn hierbij de belangrijkste 
drijfveren. Wij zorgen niet meer vóór iemand, 
we zorgen dat iemand iets weer zelf kan en 

verhogen zo de kwaliteit van leven. De cliënt  
is digitaal vaardig en stelt prijs op gemak  

en persoonlijke dienstverlening.

CLIËNT

INNOVATIE EN BIG DATA

NETWERKEN EN 
SAMENWERKING

LEEFGEMEENSCHAPPEN

MEDEWERKERS

WELZIJN EN DAGBELEVING

WONEN MET ZORG

FINANCIËNKWALITEIT EN 
DUURZAAMHEID

PRODUCT- EN 
DIENSTENPORTFOLIO

GEZOND OUDER WORDEN

Robots en andere technologie helpen ons 
bij de dagelijkse zorgverlening. Doordat dit 
arbeidsbesparend is, houden we tijd over voor 
aandacht. Innovatie helpt onze cliënten bij het 
ervaren van vrijheid en het voeren van eigen 
regie. Op basis van big data  weten we steeds 
meer het gedrag van ouderen voorspellen, cliënt 
of nog niet, en kunnen we meteen inspelen op 
de behoeften. In ons innovatie lab werken we 
regionaal samen. Bewezen technologie hebben 
wij al ingevoerd.    

Wij werken in netwerken en zoeken 
regionale samenwerking actief op. Niet 
alleen binnen de zorg, arbeidsmarkt 
en het sociale domein, maar ook met 
commerciële partijen. Wij participeren 
in onderzoek en onderwijs en delen 
onze kennis en expertise. 

Wij zijn geen instituut, maar zijn onderdeel van  
de leefgemeenschap, dichtbij aanwezig. Er komen 
nieuwe (burger)initiatieven voor samen oud worden. 
Wij ondersteunen hier met zorg, waarbij we steunen 
op structuren van informele zorg.

We blijven professionals in persoonlijke aandacht. Onze 
medewerkers voelen zich ondersteund door technologie en 
draagt bij aan het werkgeluk. Werken in de zorg vraagt steeds 
meer om dienstverlening, dus ook andere profielen en andere 
functies. Er wordt meer creativiteit en flexibiliteit gevraagd 
en we werken samen met een groot aantal vrijwilligers. Onze 
medewerkers stellen zelf hun unieke medewerkerreis samen, 
waarin leren, ontwikkelen en levensfasebewust werken 
belangrijke onderdelen zijn. Teams en medewerkers zijn 
volledig zelfstandig in het organiseren van de zorg. 

Ouderen willen zo lang mogelijk leven zoals ze altijd deden. 
Kunnen blijven meedoen en het ervaren van een zinvolle dag 
is het allerbelangrijkst. De invulling van de dag is maatwerk en 
afgestemd op de eigen interesses en behoeften.

Als intensievere zorg nodig is, bieden wij een gevarieerde 
keuze aan zorgcentra zodat iedereen kan kiezen wat het beste 
past. Deze centra staan midden in het leven in de wijk.

Nieuwe initiatieven toetsen  
wij aan doelmatigheid. Wij zijn 
ingespeeld op populatiebekostiging 
en omarmen de principes van het 
cliëntvolgend budget. 

Wij bieden medische en verpleeg-
kundige zorg van hoogwaardige  
kwaliteit. Wij maken waar wat wij 
beloven. Onze processen zijn efficiënt 
ingericht en wij zijn duurzaam voor 
mens en milieu.

Onze kortdurende zorg neemt een evidente  
plek in de zorgketen in. Wij bieden een scala 
aan vernieuwende zorg- en welzijnsproducten 
en -diensten aan, die aanvullend zijn op wensen 
en behoeften van cliënten. Daarnaast zijn we 
ondernemend op het gebied van hospitaly en 
andere services. Gemak dient immers de mens.

Wij zijn een partner in programma’s voor 
gezond ouder worden. Door preventie en 
vroegsignalering helpen wij bij het ouder worden. 
Door het genereren van data over gezondheid 
kennen wij iedereen uit de gemeente Tilburg.
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Concernstaf

HRM

Innovatie, wetenschap  
en onderzoek
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Individuele samenleving

Zorguitgaven zijn 

sterk gestegen

Goede 

economie

Volledig vrije 

zorgkeuze

Veel 

technologie

door minder 

regels

Cliënt wil de 

volledige 

zorg zelf 

organiseren 

Zeer krappe 

arbeidsmarkt

Goede 

economie

Flexibele 

arbeidsmarkt 

als gevolg van 

basisinkomen

Vertrouwen in 

samenleving 

en overheid

Veel 

ondernemerschap 

en nieuwe 

toetreders

Veel gebruik van 

technologie 

Thuiswonen

vanuit eigen 

keuze

Administratieve 

druk verminderd 

Cliënt kan en 

mag overal uit 

kiezen

Werknemersmarkt; 

meer werk dan 

werknemers

Mensen zijn 

bezeten van hun 

eigen gezondheid

Mensen zijn 

primair op 

zichzelf gericht

Zelf controle 

willen 

uitoefenen is 

groot goed

Zorgconsumenten 

betalen zelf

Veel nieuwe 

toetreders en 

kleine 

zorgaanbieders

Klein aantal grote 

aanbieders biedt zo 

veel mogelijk zorg 

per euro

Cliënt heeft sobere 

zorg met weinig 

keuzemogelijkheden

Cliënt ontvangt 

zeer minimale zorg 

en regelt de rest 

zelf 

Hoge mate 

van controle 

Individualistische 

samenleving

Stijgende 

werkeloosheid en 

inkomens-

onzekerheid

Geen 

economische 

groei

Veel 

aandacht 

voor mens 

en milieu

Coöperatieve 

samenleving 

Hoog draagvlak 

voor 

welvaartsstaat

Werknemers 

stapelen banen 

om rond te komen

De wereld is 

onrustig, 

economie 

krimpt

Hoge mate van 

inkomens-

onzekerheid

Kleinere 

overheid

Welvaartsstaat 

uitgekleed

Maximaal 

beroep op 

eigen netwerk

Flexibiliteit in 

balans tussen 

werk en privé

Alle zorg 

wordt 

aanbesteed

Hoge mate van 

standaardisatie

Zorguitgaven 

in balans door 

efficiëntie 
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Institutionele zorg

Naadloze overgang domeinen

Collectieve woonvormen

Publieke zorgorganisaties

Gestandaardiseerd zorgaanbod
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Informele zorg

Stringente schotten
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Private zorgorganisaties

Keuze met bijbetaling
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•  Ken je cliӫnt 

•  Van dagbesteding naar dagbeleving

•  Innoveren familiezorg

•  Actieplan tegen eenzaamheid

•  Leefgemeenschappen

•  1 adviseur klantreis

•  Hospitality en gastvriendelijkheid

AMBITIE:  
Bijdragen aan het welbevinden en 
het levensgeluk van onze cliënten

1

CLIËNT

DE GELUKKIGE 

•  Ken je medewerker 

•  Optimaliseren personeelsvoorziening

•  Duurzame inzetbaarheid

•  Zelfstandige teams en eigenaarschap

•  Vrijwilligersbeleid

•  Leren en ontwikkelen

•  Samenwerken in verschillende coalities

•  Zorg thuis, expertise in 1e lijn inzetten,  
dagbeleving, VPT

•  Locaties en hun functie in de wijk

•  Groei ELV, logeren en respijtzorg,  
ziekenhuis-verplaatste zorg, HAP en RAV

•  Korsakov, GGZ

•  Herijken besturingsfilosofie (structuur en stijl)

•  Ondersteuning 3.0 (ontzorgen, op maat)

•  Gedifferentieerd vastgoed

•  Woonvisie (hospitality)

•  Groene De Wever (duurzaamheid beter op de kaart)

•  Slimme processen (Radicale vernieuwing, LEAN)

•  Financieel fitte De Wever

• Innovatielab (met Thebe, onderwijs)

•  Wetenschap en Onderzoek (UKON, Tranzo)

•  Leven in Vrijheid

•  ICT adaptie medewerkers

•  Telefonie en receptie

AMBITIE:  
Zorgteams maximaal faciliteren en ontzorgen 

en op maat gemaakte medewerkerreis

AMBITIE:  
Vormen gezamenlijke zorgketen  

en netwerken/kennisdelen

AMBITIE:  
financieel gezond, aandacht voor milieu, 

continu verbeteren van processen AMBITIE:  
één van de koplopers worden  
op het gebied van innovatie

5 STRATEGISCHE THEMA’S 
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1

CLIËNT

DE GELUKKIGE 

5 STRATEGISCHE THEMA’S 

•  Herijken besturingsfilosofie (structuur en stijl)

•  Ondersteuning 3.0 (ontzorgen, op maat)

•  Gedifferentieerd vastgoed

•  Woonvisie (hospitality)

•  Groene De Wever (duurzaamheid beter op de kaart)

•  Slimme processen (Radicale vernieuwing, LEAN)

•  Financieel fitte De Wever

AMBITIE:  
financieel gezond, aandacht voor milieu, 

continu verbeteren van processen

4

ORGANISATIE

FITTE 

•  Samenwerken in verschillende coalities

•  Zorg thuis, expertise in 1e lijn inzetten,  
dagbeleving, VPT

•  Locaties en hun functie in de wijk

•  Groei ELV, logeren en respijtzorg,  
ziekenhuis-verplaatste zorg, HAP en RAV

•  Korsakov, GGZ

AMBITIE:  
Vormen gezamenlijke zorgketen  

en netwerken/kennisdelen

3

IN DE KETEN

STERKE PARTNER 

•  Ken je medewerker 

•  Optimaliseren personeelsvoorziening

•  Duurzame inzetbaarheid

•  Zelfstandige teams en eigenaarschap

•  Vrijwilligersbeleid

•  Leren en ontwikkelen

AMBITIE:  
Zorgteams maximaal faciliteren en ontzorgen 

en op maat gemaakte medewerkerreis

2
VAN MEDEWERKERS

BOEIEN EN BINDEN 

• Innovatielab (met Thebe, onderwijs)

•  Wetenschap en Onderzoek (UKON, Tranzo)

•  Leven in Vrijheid

•  ICT adaptie medewerkers

•  Telefonie en receptie

AMBITIE:  
één van de koplopers worden  
op het gebied van innovatie

5
ORGANISATIE

DE INNOVERENDE 
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