
Mooi werk 
Voor ‘een goed leven’ van onze cliënten is een goede relatie met onze begeleiders onontbeerlijk. Zij 
moeten deskundig en betrokken zijn. Om begeleiders hun werk goed te laten doen, is het belangrijk 
dat zij voldoende uren ingezet kunnen worden en dat zij goed zijn toegerust om aan de vragen van 
cliënten te kunnen voldoen.  
 
Zorgzwaarte bepaalt de formatie 
Bij bepaling van de personeelsformatie zijn de ZorgZwaartePakketten (ZZP’s) uitgangspunt. Op de 
woningen wordt ‘het midden van de bandbreedte van de ZZP’s’ gehanteerd, bij dagbesteding de 
ZZP’s. Voor behandelaars ontwikkelen we een opzet om ook hun formatie aan te laten sluiten bij  
de ZZP’s. Vanaf 2016 krijgen cliënten die extramurale zorg ontvangen op basis van de Wmo (dus via 
gemeenten) misschien te maken met een ander aanbod en een andere zorgaanbieder. Wij houden 
daarom rekening met een productieverlies bij dagbesteding en ondersteuning aan huis. 
 
Nadruk op primaire proces 
In 2016 wordt de facilitaire ondersteuning opnieuw ingericht, afgestemd op de behoefte vanuit de 
zorg. De vraag is of de huidige opzet van de keuken, linnendienst en logistiek nog past bij de grotere 
keuzevrijheid van de groepen. In 2015 heeft al een reductie van de kosten plaatsgevonden. 
 
Deskundigheid is belangrijk 
Belangrijk is dat begeleiders de juiste opleiding en juiste kwaliteiten hebben. Het budget voor 
opleidingen blijft gehandhaafd. Ook trainingen in het kader van STERK dragen bij aan de 
professionaliteit. In 2016 bepalen we op welke manier we elkaars handelen het beste kunnen 
bespreken. Want zorg verlenen doe je samen, in een team. We leren ook van elkaar. 
 
Mooi werk is ook gezond werk  
We willen het ziekteverzuim in 2016 terugbrengen tot het landelijke gemiddelde in de 
gehandicaptenzorg. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie van het 
ziekteverzuim. Zieke medewerkers moeten zelf contact onderhouden met hun team. Bij langdurig 
verzuim kunnen ‘re-integratie coaches’ worden ingeschakeld.  
 
Afstand tot de arbeidsmarkt 
We streven naar uitbreiding van het aantal ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ in onze 
organisatie.  
 
Samen met vrijwilligers 
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het leven van cliënten. We binden vrijwilligers aan onze 
organisatie door ze deel te laten uitmaken van het team en ze te betrekken bij activiteiten. Ook 
bieden we hen scholing. 
 


