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Zo is er een Strategienota 2018-2020 geschreven 
met opnieuw richting voor de koers van de 
organisatie. Daarnaast is STERK Verder opgeleverd 
met een analyse van de organisatieverandering 
STERK (Samen Toewerken naar Eigen Regie en 
Kracht) en met acties om de organisatie verder 
te ontwikkelen met duidelijk beschreven rollen en 
posities van medewerkers in en om de teams, met 
duidelijke kaders en ondersteuning. 

Er is weer een afdeling Behandelzaken gevormd 
die werkt aan de ontwikkeling van behandeling via 
het plan Aanpakken en doorpakken. Er is voor de 
eerste keer een Kwaliteitsrapport opgeleverd. De 
externe auditor heeft een audit gedaan voor het 
ISO-certificaat en de ISO-certificering is verlengd. 
Het blijven ontwikkelen vinden we belangrijk. Bij 
incidenten wordt onderzoek gedaan m.b.v. de Prisma 
methodiek om te leren en te verbeteren. Er ligt 
een ambitieus huisvestingsplan voor vernieuwing 
van onze huisvesting. Er is beleid over nachtzorg 
ontwikkeld dat moet worden uitgevoerd, het 
plaatsingsproces wordt opnieuw vormgegeven, etc. 
En er zijn mooie initiatieven genomen die vragen om 
visie, verdere ontwikkeling, of facilitering. 

Een voorbeeld daarvan is de VG-Hackaton. Er zijn 
pilots gedraaid met de methodieken Triple C en LACCS. 
En voor teams is een teamportaal beschikbaar die 
kan ondersteunen bij teamontwikkeling. Voor de 
persoonlijke ontwikkeling start binnenkort een pilot 
voor de persoonlijke ontwikkelgesprekken. 

Er is veel en er is veel in beweging. Uit al deze 
ontwikkelingen, plannen, rapporten en analyses 
komen acties voort. Daarnaast hebben we te maken 
met een aantal thema’s die onze aandacht vragen 
zoals een hoog ziekteverzuim en de groeiende 
tekorten op de arbeidsmarkt. Ook dat vraagt acties 
en ontwikkeling. We moeten bovendien kijken naar 
de toekomst. Hoe ontwikkelt zich onze doelgroep? 
Welke beleidsontwikkeling is de overheid voor onze 
sector van plan? Hoe ontwikkelen de partijen zich 
waarmee we samenwerken, of die onze leverancier 
zijn?

De ambitie is groot en wat is nodig om die ambitie te 
kunnen realiseren? Hoe gaan we die ontwikkelingen, 
die plannen en acties zo aan elkaar verbinden dat er 
samenhang en focus is de komende drie jaar? Hoe 
krijgen we voor iedereen in de organisatie helder 
wat we doen, waarom we dat doen en wanneer we 
wat doen? Zodat we resultaten bereiken die verder 
bijdragen aan de ontwikkeling van onze organisatie 
en zodat we trots worden op onze organisatie. Met 
deze Strategische Agenda willen we systematisch 
inhoud geven aan Goed Leven, Mooi Werk en 
Financieel Gezond.

En daarmee maken we ook inzichtelijk wat wij als 
onze opdracht rekenen de komende jaren. 

Leontine Verhoeven
Annamiek van Dalen
Raad van bestuur 

De Twentse Zorgcentra is volop in beweging. Op allerlei fronten is het afgelopen 
jaar hard gewerkt aan ontwikkeling en verbetering van de organisatie.

Voorwoord
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Deze Strategische Agenda 2018-2020 is onder andere 
gebaseerd op de volgende documenten:

Strategisch plan 2018-2020
-  STERK Verder, over de wijze van organiseren en 

benodigde rolverduidelijking binnen De Twentse 
Zorgcentra

-  Kwaliteitsrapport DTZC 2017
-  Strategisch Vastgoed Plan Twentse Zorgcentra en 

addendum van dit plan voor 2017
-  Het rapport Aanpakken en doorpakken 
-  Auditrapport externe audit maart 2018
-  Verbeterregister met verbeteringen op basis van 

de Prisma-onderzoeken
-  Kaderbrief 2019
-  Waardigheidsparadigma
-  En alle plannen die verder in ontwikkeling zijn

In het tweede hoofdstuk staat een verkenning 
van waar we in de toekomst rekening mee moeten 
houden, welke ontwikkelingen van anderen effect 
op ons hebben, maar bovenal hoe ontwikkelt 
onze doelgroep zich de komende jaren. Het derde 
hoofdstuk gaat over onze missie, visie en waarden. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we hoe we goede zorg 
kunnen leveren en wat daarvoor nodig is. Het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is daarvoor de 
basis. Maar we leren en ontwikkelen in de zorg ook 
door opleiden, door samenwerken met anderen, door 
te leren van incidenten.

Hoofdstuk 5 gaat over onze organisatieontwikkeling 
STERK en hoe we daar verder aan willen werken in de 
zorgteams, maar ook in de behandeling en verdere 
ondersteuning.

In hoofdstuk 6 werken we uit wat ons te doen staat 
op het gebied van personeel. Immers de kwaliteit 
van zorg wordt gemaakt in de relatie tussen de 
medewerker, de cliënt en diens vertegenwoordiger. 
Wat betekent de ontwikkeling van onze doelgroep 
voor de medewerkers, voor hun ontwikkeling, voor 
hun functie. Hoe gaan we om met de arbeidsmarkt: 
het werven van nieuwe medewerkers, maar ook 
behouden van onze medewerkers? Hoe kunnen 
medewerkers zich opleiden en ontwikkelen om 
goede zorg te blijven leveren? Wat daagt hen uit om 
betrokken en geïnspireerd te blijven, zodat ze mooi 
werk hebben?

In het daaropvolgende hoofdstuk 7 bespreken we hoe 
we de ondersteuning van de zorg en medewerkers 
vormgeven. Wat betekent de ontwikkeling van onze 
cliënten en de ontwikkeling van onze marktpositie 
voor de ontwikkeling van onze huisvesting? Hoe 
gaan we duurzaam ondernemen? Wat moeten we 
in de faciliteiten die medewerkers nodig hebben, 
ontwikkelen? En hoe maken we gebruik van alle 
technologische middelen of andere innovaties die de 
cliënt meer regie geeft, het werk van de medewerker 
verlicht?

Met wie werken we samen of moeten we vooral 
samenwerken, aan welke externe projecten of 
ontwikkelingen nemen we deel? Hoe maken we onze 
organisatie zichtbaar op de waarde die we toevoegen 
voor de zorg aan cliënten, de samenwerking en het 
bieden van mooi werk? Dat is het onderwerp van 
hoofdstuk 8.

Alle ambities uit voorgaande hoofdstukken 
betekenen iets voor hoe we omgaan met de 
financiële middelen. Hoe werken we aan een 
financieel gezonde basis en hoe blijven we dat? Hoe 
verdelen we het geld? Welke grote investeringen 
willen we doen en hoe gaan we dat doen?
Tot slot maken we een agenda tot en met 2020 voor 
al deze ambities. 

1.  Inleiding
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Zorgwensen nu en in de toekomst
Cliënten en cliëntvertegenwoordigers weten 
nu De Twentse Zorgcentra goed te vinden. 
Ze zijn tevreden over de zorg (blijkt uit het 
cliënttevredenheidsonderzoek). 

Om belangrijk keuzes te maken naar de toekomst 
op het gebied van competenties van medewerkers, 
behandeling en investering in huisvesting is het 
van belang dat we weten welke cliënten we in de 
toekomst zorg gaan bieden en wat de wensen zijn 
van deze nieuwe cliënten. Hoe ontwikkelt zich 
de populatie van mensen met een verstandelijke 
beperking? Waarom kiezen in de toekomst mensen 
voor onze organisatie? Hoe kijken onze nieuwe 
klanten naar zorg. Hoe zouden die willen wonen 
en werken? We zien om ons heen dat mensen 
met een beperking langer thuis blijven wonen, of 
zelfstandiger willen wonen bij een zorginstelling. 
We zien ook dat de lichtere zorg meer in de Wmo 
zorg gaat ontvangen vanuit een eigen woonsituatie. 
Onze eigen cliënten worden ouder en daarmee wordt 
de zorg complexer. Dat stelt weer andere eisen 
aan de competenties van medewerkers en aan de 
huisvesting. 

Hoe ontwikkelt zich onze huidige doelgroep en 
wat betekent dat voor onze zorg? We hebben nu 
niet voldoende inzicht in de ontwikkeling van onze 
doelgroep. We weten wel hoe de ZZP-verdeling 
is. In het Strategisch plan staat dat 85% van onze 
bewoners een ZZP VG7 heeft en zeer intensieve 
zorg vraagt. Landelijk is er vanuit de Zorgkantoren 
ketenoverleg gestart omdat in veel instellingen deze 
zorg te complex wordt en er regelmatig voor cliënten 
geen plek is in een instelling. Doorstroming naar 
onze organisatie zou kansen kunnen opleveren naar 
de toekomst. Echter bij deze doelgroep zien we in 
onze organisatie dat we moeilijk geschikt personeel 
kunnen vinden en aan ons kunnen binden. Hoe groot 
is die instroomkans van deze cliënten en hoe zorgen 
we voor voldoende geschikt personeel voor nu en in 
de toekomst?

Verder weten we dat we relatief veel ondersteuning 
bieden aan jeugd tot ongeveer 23 jaar, maar weinig aan 
cliënten in de leeftijdscategorie tussen 23 en 50 jaar. 
Waar ontvangt deze groep zorg?

Marktontwikkeling
In het Strategisch plan 2018-2020 staat dat we 
de grootste zorgaanbieder in deze regio zijn voor 
verstandelijk gehandicapten. Van onze omzet wordt 
91% gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ), 3,1% vanuit de Jeugdwet en 1,3% vanuit de Wmo 
(Wet maatschappelijke ondersteuning). Daarnaast 
ontvangt een deel van de cliënten hun zorg op basis van 
een PGB (Persoons-gebonden-budget). Hoe ziet deze 
verhouding er in de toekomst uit? Hoe ontwikkelt de 
WLZ zich verder?

We horen ieder jaar dat gemeenten niet uitkomen met 
hun budgetten, daarom de prijs en/of de kwantiteit 
naar beneden brengen. De Wmo is een markt waarin 
makkelijk nieuwe aanbieders ontstaan. En dat geldt 
ook nog steeds voor de PGB-initiatieven. Wat betekent 
dat voor onze concurrentiepositie? En kunnen we 
deze producten blijven bieden als de prijs verder naar 
beneden gaat? Wat is de waarde van deze producten 
voor doorstroom naar onze WLZ-producten? 

Arbeidsmarkt
Ook De Twentse Zorgcentra heeft te maken met krapte 
op de arbeidsmarkt. Het is in de volle breedte moeilijker 
om aan geschikt personeel te komen. Dit zal naar 
verwachting alleen maar toenemen. Een aantal teams 
heeft vacatures die niet ingevuld kunnen worden. We 
zullen nieuwe wegen moeten bewandelen om hier een 
structurele oplossing voor te vinden.

Nader onderzoek
Om naar de toekomst toe goede afwegingen te kunnen 
maken op verschillende terreinen is nader onderzoek 
nodig naar de ontwikkeling van onze populatie, 
naar onze marktpositie, naar marktkansen en naar 
de ontwikkeling van en mogelijke kansen voor de 
arbeidsmarkt.

2.  Omgeving en toekomst De Twentse Zorgcentra
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De Twentse Zorgcentra heeft de afgelopen 
jaren de missie en visie aangepast. Er zijn 
waarden geformuleerd en direct daarna is STERK 
geïntroduceerd met de volgende pijlers: goed 
leven, mooi werk, financieel gezond. Er is ook een 
stiepelteken, waarop staat hoe we werken, wat 
kaders zijn en voor wie we er zijn. En er circuleert 
ook nog materiaal van de vorige visie. Zo zien we 
nog met regelmaat de zin: meervoudig uniek. Ook is 
door een groep cliëntvertegenwoordigers een visie 
geformuleerd die in de organisatie gebruikt wordt. 

Missie en visie is niet geïmplementeerd
Als we medewerkers in de zorg, of van de 
ondersteuning spreken, dan horen we steevast dat 
niet duidelijk is wat onze missie en visie is, of de 
pijlers van STERK worden voor de missie gehouden. 
Op dit moment is de missie en de visie onvoldoende 
richtinggevend voor het werk dat we doen. 

De missie is volgens het Strategisch plan:
‘Wij zijn ervan overtuigd dat alle mensen een waardig 
leven met betekenisvolle relaties willen en kunnen 
leiden. Soms hebben mensen ondersteuning nodig 
om dat te bereiken. Wij zijn er voor mensen die 
intensieve ondersteuning vragen als gevolg van (een 
vermoeden van) een verstandelijke beperking. Wij 
bieden ondersteuning in Twente.’

In de Strategienota staat de volgende visie: ‘Het is 
voor mensen belangrijk dat zij zelf invulling kunnen 
geven aan hun leven. Wij ondersteunen de cliënten 
en zijn naasten bij het maken van keuzes. Zoals waar 
de cliënt woont en door wie hij wordt ondersteund. 

We geven de cliënt de tijd en de ruimte die hij nodig 
heeft en stemmen onze planning en ondersteuning 
op hem af. Wij bieden passende activiteiten, zo dicht 
mogelijk bij de plek waar de cliënt woont. 

Wij werken met elkaar in een team, nemen samen 
verantwoordelijkheid voor het alledaagse leven van 
onze cliënten. We bespreken met de cliënt, met 
zijn naasten en met elkaar welke kwaliteit van zorg 
we nastreven. Onze deskundigheid is gebaseerd op 
methodisch en professioneel handelen. We houden ons 
aan afgesproken procedures en wijken gemotiveerd 
af als de situatie daarom vraagt. Wij evalueren en 
reflecteren op ons handelen. 

Wij geven vorm aan een Goed leven voor onze 
cliënten en Mooi Werk voor onze medewerkers. 
Daarbij toetsen we ons handelen aan onze 
organisatieprincipes: we blijven dichtbij de cliënt, in 
alle eenvoud en met inzet van onze deskundigheid. 
Dit doen wij met de middelen die ons ter beschikking 
worden gesteld. Wij zijn Financieel Gezond.’

Dit is een zeer omvangrijk missie en niet makkelijk 
te reproduceren. En dat geldt ook voor de visie. 
Aangezien er meerdere visies geformuleerd 
zijn, is het bovendien niet helder vanuit welke 
visie we werken. We willen de missie en visie 
terugbrengen, samenvatten tot een slogan met 
enkele kernwoorden die gelijk duidelijk maakt waar 
de cliënt en zijn verwanten op kunnen rekenen als 
zij zorg afnemen bij ons, die de medewerker meteen 
duidelijk maakt waar hij voor gaat in zijn werk. Als 
we dat hebben geformuleerd, gaan we vanuit een 
communicatiestrategie intern en extern onze missie, 
visie en waarden tot leven brengen. We gebruiken 
dan de missie en visie als uitgangspunten voor de 
doelen die we formuleren en voor het beleid dat 
daaruit voortkomt. 

3.  Missie, visie en waarden
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Lerende organisatie
Om kwaliteit van zorg systematisch te verbeteren 
is reflecteren op hoe we ons werk doen belangrijk. 
Vervolgens kan de organisatie, kunnen medewerkers 
van deze reflecties leren en zich ontwikkelen. Ook 
onze cliënten bieden wij de gelegenheid om te leren 
en zich te ontwikkelen. Ons aanbod van dagbesteding 
en wonen biedt daarom leer-werk-lijnen en er is de 
mogelijkheid te groeien in woonsituaties. Bijvoorbeeld 
van groepswonen naar begeleid wonen, tot zelfstandig 
wonen met individuele begeleiding. 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
Kwaliteit van zorg wordt voor een groot deel bepaald 
in de relatie tussen de cliënt, diens verwanten en 
de medewerkers. Dat is de basis voor het nieuwe 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit kader is 
erkend als kwaliteitsinstrument door het Nederlands 
Zorginstituut en verplicht voor alle zorginstellingen in 
onze sector. Daarmee ontstaat gelijk de vraag of we 
kunnen stoppen met de huidige kwaliteitscertificering 
voor ISO. We gaan onderzoeken of we kunnen stoppen 
met ISO, of we passen ISO voor een deel van de 
organisatie toe. 

Een belangrijk uitgangspunt in dit Kwaliteitskader is 
regie van de cliënt. De bedoeling van de verschillende 
onderdelen in dit Kwaliteitskader is om systematisch 
te werken aan meer regie van de cliënt en daarnaast 
informatie genereren op organisatieniveau om te 
werken aan verbeteringen.

In 2018 hebben we voor het eerst een Kwaliteitsrapport 
gemaakt voor dit Kwaliteitskader.Het eerste 
onderdeel van het Kwaliteitskader heeft betrekking 
op persoonsgerichte zorg. Afspraken daarover liggen 
vast in het ondersteuningsplan, bij ons heet dat Mijn 
Leven. Een belangrijke verbeteractie ligt in het actueel 
hebben van de plannen. Iedere maand zou ruim 95% 
van de plannen actueel dienen te zijn. Er gaat intern 
een norm rond van 90%, maar om zorg te mogen 
leveren, moeten alle plannen actueel zijn. Dat vraagt 
een percentage van ruim 95%. 

Leren van onderzoek naar cliëntervaringen is het 
tweede onderdeel van dit Kwaliteitskader. We 
nemen een cliënttevredenheidsonderzoek af. De 
vraag is echter hoe we op individueel cliëntniveau de 
gemeten kwaliteit kunnen verbinden aan doelen in het 
ondersteuningsplan. Dat vraagt actie.

Het derde verbeterpunt betreft de bouwsteen in het 
Kwaliteitskader dat medewerkers kritisch reflecteren 
op wat goede zorg is. Er zijn nu al verschillende 
instrumenten die medewerkers, teams kunnen 
inzetten om te reflecteren. Maar die bieden nu geen 
inzicht in hoe we daarvan leren, of ze gaan over goede 
zorg en of alle teams daar jaarlijks gebruik van maken. 
Wat wordt het kader hierin voor teams? En wat voor 
individuele medewerkers (intervisie)?

Het laatste onderdeel betreft een tweejaarlijkse 
visitatie. Deze zal in het voorjaar van 2019 moeten 
plaatsvinden op het Kwaliteitsrapport van 2018. 

Zeggenschap cliënt en verwant
De dialoog met de cliënt en zijn verwant is 
uitgangspunt in onze zorg zodat de cliënt zeggenschap 
ervaart over de keuzes die gemaakt worden. In Mijn 
Leven is ruimte voor die zeggenschap. Verwanten zijn 
nu niet helemaal tevreden over de mogelijkheden om 
mee te kijken in het ECD door Caren Zorgt. Hoe kunnen 
we dat verbeteren?

Het vormgeven van zeggenschap op locatieniveau 
vraagt aandacht. Zeker in het licht van de komst van 
een nieuwe wet Medezeggenschap en het werken 
met zelforganisatie. Medezeggenschap voor cliënten 
is afgelopen jaren gegroeid o.a. door het werken 
met Bureau Zeggenschap en door het instellen van 
regioraden voor cliënten. Hoe kunnen we daar nog 
een stap verder in gaan en cliënten op alle niveaus 
zeggenschap geven? Onze cliënten ervaren daardoor 
meer zeggenschap op individueel niveau, op het niveau 
van wonen en werk, op het niveau van de regio en op 
het niveau van de organisatie. En we gaan actief op 
zoek hoe we zeggenschap vormgeven voor cliënten die 
dat niet zelf kunnen.

4.  Kwaliteit en veiligheid van zorg: Goed leven
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Ondersteuningsprogamma’s
Er is veel kennis over onze doelgroep, over 
ontwikkelleeftijd, de beperkingen, de risico’s etc. 
Wij kiezen voor een indeling in de ontwikkelniveaus: 
EVB, MVB en LVB: ernstig verstandelijk beperkt, 
matig verstandelijk beperkt en licht verstandelijk 
beperkt. In ieder ontwikkelniveau is sprake van een 
leeftijdsfasering en er kan sprake zijn van moeilijk 
verstaanbaar gedrag (MVG). Cliënten met MVG vragen 
meer integrale aandacht van alle ondersteunende 
randvoorwaarden (competenties medewerkers, 
huisvesting, methodiek, dagbesteding etc.). 

Voor ieder ontwikkelniveau ontwikkelen we een 
ondersteuningsprogramma met daarin in ieder geval 
de kenmerken van de groep, de veel voorkomende 
risico’s, de methodiek, de behandelinterventies, 
de competenties van medewerkers en de 
kenmerken van de woning/dagbesteding. In deze 
ondersteuningsprogramma’s gaan we uit van 24 uur 
per dag. Dat vraagt aandacht voor wonen, werken/
dagbesteding en welzijn in deze programma’s. 
Deze programma’s zijn o.a. richtinggevend voor de 
samenstelling van groepen cliënten (groepsprofielen), 
de methodiek, de verplichte scholing en de huisvesting 
die nodig is. Deze ondersteuningsprogramma’s 
worden richtinggevend voor keuzes die we 
maken. We gaan de komende jaren investeren 
in het structureel inbedden van de methodieken 
uit de ondersteuningsprogramma’s in het 
opleidingsprogramma van de organisatie. Dit vraagt de 
komende jaren een forse investering. 

24-uursconcept: welzijnsconcept
De keuze voor een 24-uursconcept vraag specifieke 
uitwerking. Nu hebben we vooral oog voor wonen en 
dagbesteding, met daarbinnen behandeling. Er zijn ook 
recreatie-activiteiten voor cliënten op de verschillende 
locaties. Maar hoe ziet het ondersteuningsplan van de 
cliënt eruit voor de 24 uur per dag? Welke activiteiten 
vinden daarin plaats en hoe ondersteunen wij dat? Het 
welzijn van de cliënt wordt bepaald door hoe vitaal 
hij zich voelt, hoe maatschappelijk betrokken hij is, 
of er een vrijwilliger is die met hem activiteiten kan 
ondernemen, etc. 

Medisch beleid
De Twentse Zorgcentra beschikt over een aantal 
medische specialismen, of werkt daarmee samen. 
Het medisch beleid wordt opnieuw geformuleerd en 
vastgesteld. 

Zorgbeleid
Op verschillende onderdelen van zorg is of wordt beleid 
ontwikkeld, bijvoorbeeld beleid over nachtzorg, over 
het plaatsingsproces, etc. Bij het formuleren van het 
plaatsingsproces is het belangrijk dat we helder zijn 
over verwachtingen; wat kunnen wij leveren voor de 
betreffende ZZP en de (vervoers-)indicatie.

Kennisdelen
Om onze kennis te vergroten over onze doelgroep, 
met als doel de kwaliteit van zorg voortdurende te 
verbeteren, is er een actieve uitwisseling van kennis 
met andere vergelijkbare organisaties en doen we 
mee aan onderzoek van anderen. We maken daarin 
wel keuzes. Met wie willen we daarin samenwerken? 
En welke mogelijkheden zijn er in de regio voor 
samenwerking en voor onderzoek?

Regelmatig worden er kenniscafé ’s georganiseerd 
over een thema. We doen op dit moment mee in de 
samenwerking Handicap Experience. Komend jaar 
start hieruit een actieonderzoek bij één team in de 
organisatie op het thema waardigheidsparadigma. 
Doel is meervoudig kijken naar de cliënt. Hoe kunnen 
we de uitkomsten hiervan een plek geven in onze 
kwaliteitsaanpak? “Sterker op eigen benen” is een 
academische werkplaats van de universiteit Nijmegen. 
Daarin participeren wij. Hoe is deze verbonden en 
geborgd in onze organisatie? Verder zijn we lid van 
het Platform EMB (Ernstig Meervoudig Beperkt). 
En misschien zijn er nog meer thema’s waar we in 
samenwerking met anderen iets doen, maar die nu 
nog onbekend zijn. Iedere week komen er weer nieuwe 
vragen om ergens aan mee te doen. Blijven we deze 
activiteiten doen? Welke andere keuzes zijn nodig? Dat 
vraagt om kennisbeleid gebaseerd op onze visie, op de 
nieuw te ontwikkelen ondersteuningsprogramma’s en 
op ons kwaliteitskader. 
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Leren van (bijna) incidenten
Incidenten die gebeuren in de zorgcontext, moeten 
medewerkers melden. We kunnen nu niet een goede 
analyse maken van deze incidenten. Ons Elektronische 
Cliëntendossier (ECD) biedt daarvoor niet de 
mogelijkheden. Daarom is het nodig dat we een nieuw 
meldingssysteem aanschaffen. Een systeem dat 
direct communiceert met het ECD en dat een directe 
melding doet als er bedrijfsopvang nodig is. 

Bij een ernstig incident besluit de raad van bestuur tot 
het doen van een Prisma-onderzoek. Vaak is melding 
bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nodig. 
Belangrijk is dat we leren van deze onderzoeken, 
verbeteracties opstellen en volgen of we deze 
verbeteracties ook uitvoeren. Daarom is het wenselijk 
dat het nieuwe meldsysteem een verbeterregister 
bevat.

Onze eerste focus ligt op onderzoek naar agressie-
incidenten. Die vormen nu het grootste aandeel in de 
melding van incidenten in de zorg. 

We willen naar een meldcultuur waarin het gewoon 
is dat je van je fouten leert. Dat vraagt expliciet 
communicatie in de organisatie over de incidenten die 
plaatsvinden en hoe we daarvan leren.

Veiligheid
Veiligheid kent verschillende aspecten: veiligheid voor 
medewerkers, veiligheid voor cliënten, brandveiligheid, 
voedselveiligheid, fysieke veiligheid van gebouwen, 
verkeersveiligheid, informatie-veiligheid, etc. We 
doen al veel op dit gebied. Hoe hangt dit samen 
en hoe werken we cyclisch aan verbetering, zodat 
we werken aan een veiligheidscultuur? En hoe ziet 
onze calamiteitenorganisatie eruit? We formuleren 
veiligheidsbeleid voor medewerkers, cliënten en 
organisatie. 
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We zijn nu alweer drie jaar op weg met STERK. We 
zien teams die zich goed ontwikkelen en veel regie 
nemen in het organiseren van hun werk, met als 
uitgangspunt goed leven voor onze cliënten, mooi 
werk voor onze medewerkers en binnen het kader 
financieel gezond. Er zijn ook teams die daar nog 
ontwikkeling in nodig hebben. 

Daarnaast merken we dat het voor veel teams niet 
duidelijk is wat er precies van ze verwacht wordt. 
Het gevolg is dat er soms verwarring is, of er zijn 
verschillen waarneembaar tussen teams over hoe ze 
hun mandaat interpreteren.

Wat is nodig om onze organisatie verder te 
ontwikkelen?

Besturingsfilosofie
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het 
nodig om de besturingsfilosofie te formuleren. De 
besturingsfilosofie geeft aan hoe we werkend vanuit 
onze missie en visie onze doelen willen bereiken. Wie 
heeft welke rol in de organisatie, met welk mandaat 
en hoe geven we de medezeggenschap daarin vorm? 
En hoe bieden we zeggenschap aan cliënten op alle 
niveaus in de organisatie?

STERK Verder
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van onze 
wijze van organiseren. Onduidelijk blijkt in de praktijk 
wie wat doet. Dat vraagt om het herformuleren van 
rollen in en om het team. Ook zien we in de praktijk 
dat begrenzing nodig is door te gaan werken met 
kaders. Kaders maken voor de teams duidelijk wat hun 
speelruimte is. Een aantal essentiële werkprocessen 
vraagt om verheldering in wie doet wat. En op 
welke onderdelen spreken we een organisatie-brede 
werkwijze af en waar mag het in de regio’s of tussen 
teams verschillen? Een voorbeeld is de knellende 
arbeidsmarkt. Die vraagt meer centrale sturing in de 
werving en het benutten van alle potentieel. 

In de notitie STERK Verder zijn 10 aanpassingen 
geformuleerd. De eersten daarvan gaan over het 
aanpassen van de rollen van de teamleden, de 
persoonlijk begeleider, de gedragskundige en de 
coach. En hoe helpen we de medewerkers in deze 
rollen? Daarnaast gaan we in gesprek om de lijn 
van opschaling vast te leggen: wat doen we als een 
team meer ondersteuning nodig heeft bijvoorbeeld 
na een heftig incident, of als bij een team sprake 
is van handelingsverlegenheid, of als het team 
nog niet financieel gezond draait. Welke vorm van 
management is dan nodig? En wat betekent dat 
voor de functie van de huidige 6 managers? We 
ontwikkelen een set van kaders voor de teams. In het 
vorige hoofdstuk is al beschreven dat we methodisch 
gaan werken. Tot slot vraagt de ontwikkeling van 
de ondersteuning de komende tijd aandacht. Hoe 
geven we de werkprocessen vorm om de teams te 
ondersteunen?

Ondersteuning
We zien nu dat niet helemaal duidelijk is wat teams 
doen en wat in de ondersteuning gebeurt. Veel 
ondersteunende processen zijn niet aangepast aan 
het werken met zelforganisatie. In STERK Verder 
hebben we geconstateerd dat die werkprocessen 
moeten worden afgestemd op wat teams nodig 
hebben, zodat medewerkers zich goed ondersteund 
voelen. Dat betekent ook dat we de formatie van de 
ondersteuning gaan beoordelen op de werkprocessen 
die nodig zijn vanuit STERK.

5.  STERK in ontwikkeling
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Verdere ontwikkeling behandeling
In het kader van Aanpakken en doorpakken wordt 
op dit moment gewerkt aan het in samenhang 
uitwerken van de organisatie van behandeling. De 
gedragskundigen werken een professioneel statuut 
uit waarin helder wordt wat deze functie in de praktijk 
inhoudt en hoe inhoudelijk leiderschap in de praktijk 
vorm krijgt. Er wordt een verdeelsleutel uitgewerkt 
voor de inzet van de gedragskundigen. We werken 
uit hoe de behandeling is georganiseerd: wie besluit 
dat behandeling nodig is en welke behandeling er 
wordt ingezet? We onderzoeken wat de kernformatie 
van behandelaren is en welke behandeling we extern 
willen organiseren om flexibel in te kunnen zetten. 
We onderzoeken of het wenselijk is dat er een Advies-
behandelcentrum wordt opgericht dat intern en 
extern behandelingen verzorgt. Alle vakgroepen van 
behandelaren maken een vakgroep-ontwikkelplan.

Teamplan
Regiomanagers werken al met het instrument 
Teamplan. Daarin vullen teams in wat hun doelen zijn 
voor dit jaar. In de voortgangsrapportage met hun 
regiomanager wordt de voortgang besproken. We 
blijven werken met dit Teamplan en gebruiken dit om 
te volgen of teams aan de kaders voldoen (is de basis 
op orde), of ze leren en ontwikkelen. Dit betekent dat 
het werken met een teamplan niet vrijblijvend is.
Wonen-dagbesteding
We merken dat er een wij-zij-cultuur is tussen wonen 
en dagbesteding. We willen toe naar één persoonlijk 
begeleider voor iedere cliënt die bij ons woont, die 
afspraken kan maken over de gehele 24 uur per 
dag. Dat betekent een nieuwe norm voor het aantal 
persoonlijk begeleiders.

Daarnaast willen we medewerkers meer 
mogelijkheden kunnen bieden voor grote contracten. 
Dat kan nu niet door de dienstenstructuur bij 
wonen, en de scheiding van wonen, dagbesteding 
en ambulant. We gaan in de toekomst werken 
met de mogelijkheid voor grote/grotere omvang 
van contracten. Dat betekent dat medewerkers 
in meerdere producten tegelijk kunnen werken. 
Voor cliënten betekent dit meer continuïteit in de 
aanwezigheid van medewerkers en daarmee minder 
verschillende medewerkers. 

Cultuur
We werken aan een cultuur waarin:
-  je gezien en gehoord wordt, je gewaardeerd voelt,
-  je mag leren van fouten, 
-  we samen beleid ontwikkelen (medewerkers zorg en 

ondersteuning), 
-  we elkaar aanspreken, 
-  nabijheid bieden als dat nodig is (korte lijnen).
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De al genoemde ontwikkeling van 
ondersteuningsprogramma’s laat straks zien 
welke deskundigheid nu en in de toekomst nodig 
is. Tegelijkertijd is er sprake van krapte op de 
arbeidsmarkt en worden we geconfronteerd met 
een ziekteverzuim dat hoger ligt dan het landelijk 
gemiddelde. Welke gevolgen heeft dit?

Strategische personeelsplanning
Allereerst is het van belang dat we een lange 
termijnvisie ontwikkelen op welke deskundigheid 
in welke hoeveelheid nodig is. Dit volgt uit de 
ondersteuningsprogramma’s gecombineerd met de 
marktontwikkelingen. We kijken dan 5 en 10 jaar 
vooruit. Tegelijkertijd doen we aannames over verloop 
personeel, verzuim, interne doorstroom personeel naar 
andere functies e.d. zodat ook helder wordt wat onze 
wervingsbehoefte is.

Functiehuis/opleidingsniveau/
inschaling
Bij het definiëren van welke behoefte er is aan 
deskundigheid volgt tevens een uitspraak welk 
functiehuis daarbij passend is, inclusief de 
bijbehorende inschaling. We zien in de voorwaarden 
van zorginkoop dat een medewerkers met een hbo-
opleiding aanwezig moeten zijn in de zorg. We hebben 
nu geen hbo-functie in ons functiehuis. 
 
Arbeidsmarkt
Als we weten waar we naar toe moeten werken, 
kan bepaald worden hoe de arbeidsmarkt 
benaderd gaat worden. Dit valt uiteen in een korte 
en een lange termijn benadering. Vanwege de 
krapte op de arbeidsmarkt vraagt dit meer een 
marketingbenadering dan voorheen.

Korte termijn
Op korte termijn zullen we ons moeten richten op het 
oplossen van de huidige knelpunten in de formatie. De 
traditionele wervingsmethoden leveren nu niet het 
gewenste resultaat. We gaan o.a. aan de slag met zij-
instromers, met het op een positieve manier verhogen 
van de bekendheid van De Twentse Zorgcentra zodat 
toekomstige medewerkers eerder voor ons kiezen. Het 
opnemen van leerlingen en stagiaires, actief kijken 
naar welke mogelijkheden er zijn om studenten nu al 
in deeltijd voor ons te laten werken, etc. Vanwege de 
krapte op de arbeidsmarkt vraagt dit meer om een 
marketingbenadering dan voorheen.

Lange termijn
De korte termijn acties hebben tot doel de huidige 
knelpunten op te lossen en kansen te bieden voor 
de personeelsvraagstukken op de langere termijn. 
Daarnaast is het nodig om een plan te ontwikkelen en 
uit te voeren hoe we de arbeidsmarktvraagstukken 
voor de langere termijn kunnen oplossen.

Om het werk aantrekkelijker te maken voor bepaalde 
groepen op de arbeidsmarkt, gaan we werken met 
grotere contracten. Daarvoor is het nodig dat mensen 
aansluitend kunnen werken in wonen en dagbesteding. 

Verzuim
Het ziekteverzuim is de afgelopen jaren flink 
gestegen. Er zijn inmiddels verschillende acties 
uitgezet om het verzuim te laten dalen. Het is in 
ieder geval nog nodig om ons meer te gaan richten op 
vitaliteit en inzetbaarheid en op het ontwikkelen van 
onze visie op verzuim en ieders rol daarin.

6.  Personeelsontwikkeling: Mooi werk
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Veiligheid
Bij Mooi Werk hoort ook dat een medewerker zich 
veilig voelt op zijn of haar werkplek. Onder “Kwaliteit 
van zorg …” is te lezen dat het werken ontwikkelen 
en borgen van veiligheidsbeleid op de agenda staat. 
Veiligheid van medewerkers zal hier een prominente 
rol krijgen.

Persoonlijke ontwikkeling
Bij een organisatie die een lerende organisatie wil 
zijn, hoort ook dat medewerkers de kans krijgen 
om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. 
Mogelijke methodieken hiervoor zijn uitgezet bij het 
Netwerk Ambulant, Kind en Gezin en ontwikkeld door 
P&O. Na de pilotfase zal een definitieve keuze voor 
een methodiek bepaald gaan worden waar iedere 
medewerker mee aan de slag gaat.

Leermanagementsysteem
Om het proces van leren en ontwikkelen te 
faciliteren wordt overgegaan tot het werken met 
een leermanagementsysteem. Daarin kunnen 
medewerkers kiezen uit beschikbare leermodules en 
dit systeem maakt het voor de organisatie inzichtelijk 
welke deskundigheid actueel beschikbaar is.

Teamontwikkeling
Er wordt gewerkt door een aantal teams met 
Teamportaal. Dit is een team-ontwikkelinstrument. 
Hoe gaan we hier mee verder?
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Naast de inzet van medewerkers zijn er andere 
randvoorwaarden die uitmaken of cliënten goede zorg 
ervaren en of medewerkers in staat worden gesteld 
hun werk goed te doen.

Voeding
De maaltijden dienen voldoende voedingswaarden te 
bevatten en het is van belang dat ze smaakvol zijn. De 
Twentse Zorgcentra heeft een aantal jaren geleden 
het voedingsproces veranderd. Hier zijn over het 
algemeen genomen geen opmerkingen over en daar 
volgt nu geen actie op. Wel is een punt van aandacht 
welk type voeding apart in rekening wordt gebracht bij 
de cliënt.

Vervoer
Op dit moment is het vervoer van en naar de 
dagbesteding niet kostendekkend. Hoe organiseren we 
dit zo dat het wel kostendekkend is en voldoet aan de 
kwaliteitswensen voor de individuele cliënt?

Linnen
De huidige leverancier voor het wassen van platgoed 
en persoonlijke kleding heeft het contract met ons 
opgezegd. Om deze reden is het nodig dat we in 2019 
op zoek gaan naar een nieuwe leverancier. 

Huisvesting
Eind 2017 is in kaart gebracht hoe onze gebouwen 
aangepast dienen te worden om te voldoen aan de 
wensen van deze tijd. De volgende stap is om, op 
basis van de ondersteuningsprogramma’s en het 
marktonderzoek, daar nog een verdiepingsslag op 
te maken. De afspraak is vervolgens dat er jaarlijks 
een update plaatsvindt. We ontwikkelen een 
kwaliteitskader huisvesting. Dat maakt transparant 
waaraan onze huisvesting voldoet en waar de cliënten 
op kunnen rekenen. De kwaliteit en de uitstraling 
van de huisvesting bepaalt in belangrijke mate de 
keuze van een cliënt en diens verwanten voor onze 
organisatie. 

Bereikbaarheid
We zijn een organisatie die met verschillende klanten 
te maken heeft: cliënten, diens verwanten en/
of vertegenwoordiger, medewerkers, verwijzers, 
leveranciers, bezoekers, etc. Hoe klantgericht zijn we 
in onze (telefonische) bereikbaarheid?

Duurzaamheid
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is aan 
te bevelen dat De Twentse Zorgcentra een visie op 
duurzaamheid ontwikkelt. We sluiten aan bij de Green 
Deal 2.0 en afspraken daarover in de gezondheidszorg. 
En we hebben een visie op de groene leefomgeving 
voor onze bewoners. 

Strategisch ICT- beleid
ICT is meer dan ooit een belangrijke schakel in de 
ondersteuning van de (zorg)processen. Het is van 
belang dat vanuit de visie en de besturingsfilosofie, 
beleid wordt gemaakt op de ICT-inrichting. In ieder 
geval dient daarin terug te komen:
-  werken vanuit wat de medewerker nodig heeft
-  werken vanuit wat de cliënt/vertegenwoordiger 

nodig heeft
-  positie kiezen in wat we willen zijn: 

medeontwikkelaar van nieuwe technologieën 
of actieve volger van de markt. En met welke 
samenwerkingspartners gaan we optrekken?

-  in het verleden is gewerkt aan het vormgeven van 
community’s. Hoe gaan we daarmee verder?

7.  Randvoorwaarden voor goede zorg
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Naast de inzet van medewerkers zijn er andere 
randvoorwaarden die uitmaken of cliënten goede zorg 
ervaren en of medewerkers in staat worden gesteld 
hun werk goed te doen.

Voortdurend innoveren 
Hoe kunnen we voortdurend innoveren op de wijze 
waarop we werken om steeds betere zorg te leveren 
met nog meer regie voor de cliënt. Dat kan door op 
organisatieniveau projecten te definiëren. We willen 
ook de inspiratie en creativiteit in de organisatie van 
cliënten, verwanten en medewerkers aanspreken door 
ze uit te dagen en voorstellen voor innovatie te doen. 
We gaan daarvoor een vorm ontwikkelen. 

We definiëren jaarlijks onze projecten op 
organisatieniveau. En we reserveren ruimte voor de 
ideeën uit de organisatie. Een belangrijk thema om 
op te innoveren de komende jaren is de inzet van 
zorgtechnologie. 

Samenwerken
We werken op inhoud van de zorg samen: in het 
ontwikkelen van een crisisregeling in Twente, in de 
Handicap-Experience, in de Van Koetsveldlezing. En 
door deel te nemen aan landelijke platforms zoals het 
Platform EMB. 

We werken samen met regionale opleidingen, om 
meer stagiairs aan ons te binden uit mbo en hbo en 
om onderzoek door studenten van hogeschool en 
universiteit te laten doen.

We werken samen met alle verwijzers die cliënten en 
hun verwanten naar ons verwijzen. We brengen eerst 
in kaart wie de verwijzers zijn en vervolgens maken 
we een marketingplan om systematisch met deze 
verwijzers te communiceren, de relatie te onderhouden 
en met onze productontwikkeling in te spelen op de 
vraag. 

We werken samen in de keten. Daar zijn al mooie 
voorbeelden van, zoals het netwerk palliatieve zorg. 
Een besluit om in samenwerking deel te nemen, vindt 
plaats door de raad van bestuur na advies van het 
managementteam.

Zichtbaar zijn
We zijn zichtbaar met en trots op onze expertise naar 
cliënten en verwanten, in de regio, in de keten, bij 
onze financiers, binnen de branche, bij de Inspectie, 
bij de overheid. Dat vraagt communicatie-beleid met 
daarin helder wat onze boodschap is, met wie we 
communiceren en op welke wijze. Vooral het trots zijn 
op onze expertise vraagt meer lef in de communicatie 
en meer samenhang in de communicatie tussen 
de verschillende producten die wij leveren. We 
positioneren onze organisatie als specialist in de 
complex VG-zorg in Twente, die veel ruimte biedt 
aan cliënten en medewerkers om te leren en te 
ontwikkelen en waar medewerkers ruimte krijgen om 
zelforganiserend te werken. 

8.  Innovatie, samenwerken en zichtbaar zijn
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Eén van de pijlers gaat uit van een Financieel 
gezonde organisatie. Daarbij is het wel noodzakelijk 
om te definiëren wat financieel gezond dan is. In de 
Kaderbrief 2019 wordt hier een uitspraak over gedaan 
en vervolgens vertaald in een (meerjaren)begroting. 
De Kaderbrief is 1 september 2018 gereed en bevat in 
ieder geval uitspraken over:

- Rendementsdoelstelling
- Liquiditeitsdoelstelling
- Vermogensdoelstelling
- Interne verdeelsystematiek:
 •  Hoe berekenen we de opbrengsten door aan de 

teams?
 •  Welke ondersteuning is passend?
 •  Welke ruimte is er voor projecten?
 •  Welke ruimte is nodig voor risico’s?
-  Wanneer kan externe financiering worden 

gebruikt bij het realiseren van projecten (veelal 
vastgoedinvesteringen)? De wijze waarop daarover 
besluitvorming plaatsvindt staat vermeld in het 
aangepaste treasurystatuut dat ook in het najaar 
2018 ter besluitvorming wordt opgeleverd.

-  Daarnaast is een financieel gezonde organisatie 
alleen mogelijk indien er een antwoord komt op 
een aantal vraagstukken. Deze zijn vertaald in 
speerpunten voor 2018 (en 2019) en betreffen:

 •  Reductie van het ziekteverzuim
 •  Aanpak van de arbeidsmarktproblematiek
 •  Wie heeft welke rol

Deze onderwerpen en de aanpak hiervan zijn elders in 
dit document reeds benoemd.

Vervolgens werken we uit:
-  Hoe sturing op de begroting plaatsvindt.
-  Hoe sturing op de doelstellingen uit deze 

strategische agenda plaatsvindt.

Streven is een gezonde financiële huishouding te 
borgen die zorgt voor rust in de organisatie en het 
mogelijk maakt om De Twentse Zorgcentra verder te 
ontwikkelen. Vertrouwen van externe partijen, zoals 
de banken, maar ook de toezichthouders, is waar we 
naar toe werken. We hebben ambitieuze plannen 
om te investeren in huisvesting, ontwikkeling van 
medewerkers en andere zaken. Dat kan alleen als we 
laten zien dat we kunnen sturen op de (financiële) 
resultaten. 

9.   Financieel gezond
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In de voorgaande hoofstukken is beschreven wat we 
de komende jaren gaan ondernemen. Niet alles kan 
tegelijk. En een aantal acties hebben hoge prioriteit. 
Hieronder staat per jaar wat we gaan doen. De 
activiteiten per jaar komen terug in het jaarplan voor 
het betreffende jaar. Met de acties voor 2018 starten 
we direct. Onderwerpen waarmee we in 2018 nog een 
start maken, zijn de basis voor de onderwerpen die 
daarna volgen.

2018
Ontwikkeling van de organisatie en randvoorwaarden:
-  Missie en visie hertalen en vereenvoudigen en 

daarna implementatieplan voor borgen in de 
organisatie.

-  Besturingsfilosofie schrijven: missie, visie, 
organisatie van STERK. 

-  Marktonderzoek naar de ontwikkeling van onze 
cliëntpopulatie.

-  Kwaliteitskader: cliënttevredenheidsinstrument 
kiezen gekoppeld aan individueel 
ondersteuningsplan en een instrument voor 
reflectie op zorg vaststellen.

-  Ondersteuningsprogramma’s definitief maken en 
vaststellen als kader. Daarin zit een keuze voor 
methodieken per ontwikkelniveau.

-  STERK Verder: rollen in en om het team definiëren 
en beschrijven, kaders voor teams expliciteren. 
Implementatie hiervan in de organisatie. 

-  Plan van aanpak voor actueel hebben en houden van 
ondersteuningsplannen. 

-  Strategische personeelsplanning inclusief 
activiteiten voor vinden en binden van 
medewerkers.

-  Ontwikkeling nieuw functiehuis medewerkers zorg, 
introduceren van hbo-functie. Lerende organisatie: 
visie formuleren op leren en ontwikkelen van 
cliënten en medewerkers. Hoe faciliteren wij dat 
leren?

-  Ontwikkelen ICT-beleid passend bij visie, met 
daarin aandacht voor ontwikkeling en gebruik van 
community’s. 

Zaken die al zijn opgepakt of voortkomen uit het werk:
-  Leer-werklijnen dagbesteding en belevingsgerichte 

dagbesteding uitbreiden naar Enschede en Losser 
en wijze van werken vastleggen in document.

-  Plaatsingsbeleid vanuit de ‘klantreis’ uitwerken.
-  Implementatie nachtzorg.
-  Aanschaffen Meldsysteem om incidenten etc. 

analyseren en van te leren.
-  Leren van incidenten: verbeterregister en 

communicatie over hoe we leren van incidenten. 

-  Plan van aanpak voor terugdringen verzuim 
uitvoeren.

-  Leermanagementsysteem uitkiezen en plan voor 
invoering maken. 

-  Pilot 360-graden feedback medewerkers. 
-  Programma introductie nieuwe medewerkers 

ontwikkelen.

-  Uitvoering van plan van aanpak Algemene Privacy-
verordening. 

-  Website van De Twentse Zorgcentra vernieuwen en 
de website Werken bij ontwikkelen.

-  Kwaliteitskader huisvesting ontwikkelen. 
-  Nieuw pakket voor post-, kasboek, ABN/

Mastercard.

10.  Planning 2018 tot en met 2020
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2019
-  Cultuur in gewenste richting versterken. 
-  Medezeggenschapsstructuur ontwikkelen passend 

bij STERK.
-  Plan voor sturing van teams.
-  Beleid op innovatie vormgeven en uitvoeren: 

centraal gestuurd en stimuleren vanuit cliënten, 
verwanten en medewerkers. 

-  Onderzoeken toegevoegde waarde Wmo en 
Jeugdwet, strategische keuzes daarin maken en 
strategische keuze externe samenwerkingsrelaties.

-  Veiligheidsbeleid herijken voor cliënten, 
medewerkers en organisatie. 

-  Wie betaalt wat? Opnieuw keuzes maken in wat 
cliënten betalen voor bepaalde zaken in de zorg (o.a. 
de voeding). Deze keuzes doen we op basis van visie 
en efficiency.

-  We werken uit hoe de behandeling is georganiseerd. 
We onderzoeken wat de kernformatie van 
behandelaren is en welke behandeling we extern 
willen organiseren om flexibel in te kunnen zetten. 
Er wordt een verdeelsleutel uitgewerkt voor de inzet 
van gedragskundigen. 

Kwaliteitskader: visitatie voorbereiden en uitvoeren. 
Cliënttevredenheidsinstrument gekoppeld aan 
individueel ondersteuningsplan gaan uitvoeren. 
Reflectie op zorg uitvoeren en uitkomsten 
aggregeren. Stoppen met ISO. Kwaliteitskader is het 
kwaliteitsinstrument.

-  Rapporteren op doelen in ondersteuningsplan. 
-  Medisch beleid vaststellen.

-  Functiehuis functies zorg, start met implementatie. 
Een persoonlijk ondersteuner per cliënt. Aanpassing 
aantal persoonlijk begeleiders in dagbesteding. 
Medewerkers kunnen werken in zowel wonen 
als dagbesteding. Aanvullend opleiden van 
medewerkers o.a. hbo.

-  Strategische personeelsplanning: uitvoeren acties 
op basis van plan. Actieve marketing van nieuwe 
medewerkers, inclusief opleiden. 

-  Vervolg sturing op vermindering verzuim.
-  Methodieken: plan van aanpak voor invoering en 

borging in opleidingsprogrammering. 
-  Teamontwikkeling, hoe verder vormgeven?

-  Ondersteunende processen aanpassen bij 
organisatieconcept STERK. 

-  Marketingplan maken voor instroom nieuwe 
cliënten gekoppeld aan plaatsingsproces.

-  Communicatiebeleidsplan schrijven op basis van 
hertaalde missie en visie.

-  Strategisch huisvestingsplan 2019-2022 
ontwikkelen.

-  Aanbesteding Linnen.

2020
-  Onderzoek wenselijkheid inrichting Advies & 

Behandelcentrum.
-  Medezeggenschapsstructuur aanpassen aan nieuwe 

wet en aan zelforganisatie, in samenwerking met de 
huidige medezeggenschap.

-  Zeggenschap van cliënten ontwikkelen op alle 
niveaus. Hulpmiddelen ontwikkelen om de 
adviesbevoegdheden te vertalen naar locatieniveau. 

-  Caren Zorgt evalueren en aanpassen in 
samenspraak met zeggenschap. 

-  Uitvoeren marketingplan instroom nieuwe cliënten.
-  Veiligheidsbeleid uitvoeren en borgen. 

-  Functiehuis verder implementeren, verder met 
opleiden medewerkers o.a. hbo.

-  Vervolg methodiekscholingen.

-  Uitvoeren aanpassing ondersteunende processen 
aan STERK.

-  Onderzoek klantgerichtheid: telefonische 
bereikbaarheid. 

-  Duurzaamheidsbeleid ontwikkelen op basis van 
de Green Deal 2.0 en afspraken daarover in de 
gezondheidszorg.



De Twentse Zorgcentra
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