
Financieel gezond 
De uren die zijn toebedeeld aan cliënten, zijn bepalend voor de personeelsformatie. Daarnaast 
worden budgetten voor voeding, linnen, schoonmaak, tuinonderhoud en klein onderhoud 
overgemaakt naar de teams. Bezuinigingen worden gevonden in de ondersteunende organisatie. 
 
Teams gaan zelf over het budget 
Het team (cliënten, verwanten en medewerkers) neemt verantwoordelijkheid voor de organisatie 
van de zorg. Ze kunnen zelf bepalen hoe zij de maaltijden, was, schoonmaak en het (tuin-)onderhoud 
willen regelen. We maken inzichtelijk hoeveel uren er beschikbaar zijn voor de zorg en welke 
bedragen kunnen worden besteed aan voeding, linnen, schoonmaak en (tuin-)onderhoud.  
In een ‘huishoudboekje’ wordt per maand aangegeven hoeveel uren en geld er beschikbaar zijn en 
hoeveel er is uitgegeven.  
 
Op sterkte  
Ook in 2016 streven we naar voortzetting van de ondersteuning van onze huidige cliënten. Met 
betrekking tot het wonen  is de ambitie om te groeien naar het niveau van 2014: 934 
verblijfsplaatsen (Wlz gefinancierd). We verwachten dat de verdeling over de ZZP-categorieën in 
2016 niet ingrijpend wijzigt.  
Voor cliënten die thuis of op zichzelf wonen, zoeken we met cliënten en gemeenten goede 
ondersteuning die aansluit bij de voorzieningen en die past binnen de budgetten van de gemeenten. 
We voorzien een daling in de dagbesteding die we voor cliënten van andere organisaties verzorgen. 
Daarnaast verwachten we een afname van thuiswonende cliënten - zij zijn voor financiering van hun 
dagbesteding afhankelijk van de gemeenten. Ook bij uren zorg voorzien we een (verdere) afname 
van het aantal uren.  
 
Zoveel mogelijk geld naar zorg 
Kosten voor overhead en ondersteunende diensten moeten naar beneden. In 2015 is de eerste stap 
gezet door opheffing van de functies teamleider en clustermanager. Voor 2017 wordt een daling van 
de inkomsten uit de Wlz verwacht. In 2016 zijn al maatregelen nodig om die op te vangen.  
 
De goede informatie op het juiste moment 
Onze nieuwe manier van werken, stelt andere eisen aan de informatievoorziening. De 
informatievoorziening wordt (beter) afgestemd op de behoefte. 
De rapportage (het maandoverzicht) wordt in samenspraak met de teams verder ontwikkeld waarbij 
teams beschikken over actuele informatie met betrekking tot kwaliteit van zorg, inzet en 
deskundigheid van medewerkers en de bedrijfsvoering. De in het Informatiebeleidsplan 
geformuleerde prioriteiten worden daarbij als startpunt gehanteerd. 
 
Financiële buffer  
We voegen in 2016 geld toe aan onze financiële buffer, zodat we de komende jaren transities in de 
zorg kunnen financieren en extra geld kunnen aantrekken voor verbetering van de huisvesting. 
 
Meer ruimte voor cliënten 
Eind 2014 is het MeerJaren Onderhoudsplan en het Strategisch Vastgoed Plan vastgesteld. Die 
plannen zijn ook in 2016 leidend voor onderhoud, nieuwbouw en verbouw van ons vastgoed. Ze gaan 
uit van goede kwaliteit van woonruimte, efficiëntere dagbesteding/kantoren en veiligheid voor 
cliënten.   
 


