Ondernemingsplan
2019-2023

'Zorg met het hart!'

Bij Zorgplein Maaswaarden werken
mensen met het hart op de juiste
plaats, we zijn betrokken en respectvol

Er is oog voor de mens, we
kennen onze mensen écht, zowel
cliënt als medewerker

We zijn flexibel, behulpzaam en (onder
meer) onze kleinschaligheid maakt
ons wendbaar

Bij Zorgplein Maaswaarden verstaan
we ons vak, we hebben een passie
voor de zorg en zijn kwaliteitsgericht
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Gezond bedrijf

Inleiding
Vertrouwd waar kan, vernieuwend waar moet
Zorgplein Maaswaarden is een kleinschalige zorgorganisatie in de gemeente Altena waar
men zorgt met het hart. Mensen kennen elkaar en er is oog voor cliënten[1], familie,
vrijwilligers en medewerkers. Samen maken we het verschil en kleuren we het leven in.
In dit ondernemingsplan wordt u meegenomen in waar wij als organisatie de komende
jaren naartoe gaan. Uiteraard met behoud van het goede, gaan we door met het verder
optimaliseren van de organisatie.
Onze omgeving verandert in hoog tempo, de zorg wordt complexer, de financiële druk
steeds hoger en de arbeidsmarkt steeds nijpender. Dit vraagt van ons als organisatie
om continu mee te ontwikkelen. We zijn een dynamische organisatie, waarbij we
altijd uitgaan van onze kernwaarden en vertrouwd blijven voor u.
Komende jaren gaan wij aan de slag met het concept: positieve gezondheid. Zowel voor
cliënten als voor medewerkers. Daarnaast richten wij ons op de naamsbekendheid van
Zorgplein Maaswaarden, de profilering van ons merk en de positionering van de
organisatie. We hebben extra aandacht voor de wereld om ons heen, gaan actief meer
samenwerking opzoeken en de buitenwereld binnen halen. Facilitair gezien hebben we
de luxe dat we in prachtige gebouwen zitten. Een goede samenwerking met de
woningbouwcorporatie is essentieel om ook op dit gebied toekomstbestendig te blijven.
Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat dit een gewaagd plan
is, dat sprankelt van lef en ambitie. Laten we ons realiseren dat het een plan
is tot 2023, met uitloop naar daarna. Dit plan zet de contouren van hoe wij,
samen, aan de slag gaan, in een tempo dat passend is bij de organisatie.
Het plan beschrijft onze toekomstvisie voor Zorgplein Maaswaarden.
Het is een richtinggevend kader en beslist niet in beton gegoten.
Bovendien is het, gezien de snel veranderende omgeving waarin wij ons bevinden,
van belang dit plan continu te evalueren en waar nodig bij te stellen. De koers die we
willen varen wordt verder uitgewerkt in de dynamische jaarplannen van de managers.

W.J.M. (Liselotte) van Bokhoven,
Bestuurder

[1] In het ondernemingsplan wordt gesproken over cliënten.
Daar waar u cliënt leest, kunt u voor de intramurale cliënt ‘bewoner’ lezen.
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Strategische koers
Zorgplein Maaswaarden levert zorg en welzijn aan bijna 600 cliënten vanuit Wlz, Zvw en
Wmo:
- Somatische verpleeghuiszorg
- Psychogeriatrische verpleeghuiszorg
- Verzorgingshuis
- Aanleunwoningen, koop en huur
- Logeerappartementen
- Dagbesteding
- Huishoudelijke ondersteuning
- Thuiszorg
De doelgroep bestaat uit kwetsbare ouderen en chronisch zieken met diverse
psychogeriatrische en/of somatische aandoeningen.
Van oudsher is Zorgplein Maaswaarden intramuraal ingericht: 83% is intramurale, Wlz
zorg.
In juni 2019 heeft het MT samen met de ondersteunende diensten al gesprekken
gevoerd over de strategische koers van Zorgplein Maaswaarden aan de hand van het
visievierluik (zie afbeelding 1, uit ‘Kus de visie wakker’, adviesbureau &samhoud, 2007).
Centraal staat "Waar willen we heen en hoe komen we daar?" en er wordt stil gestaan bij
“Waar staan we nu?”. Dit is waar het bij visie en strategie over gaat. Een visie bevat
volgens het visievierluik vier onderdelen, samen hebben we ons hoger doel, ons
gewaagd doel, onze kernkwaliteiten en onze kernwaarden gedefinieerd.
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Hoger doel - waarom bestaan wij?

Kernwaarden – Waar staan wij voor?

Bij Zorgplein Maaswaarden zijn wij er
voor de mensen. Onze zorg volgt de
mens, de cliënt en de medewerker.
Wij streven kwaliteit van leven na zoals
men dat van thuis gewend is en- hoe
het nu gewenst is.
Wij leveren maatwerk en kennen onze
cliënten en medewerkers.

Zorgplein Maaswaarden staat
voor kwaliteit in alle opzichten.
Met elkaar geven we dagelijks
vorm aan deze kwaliteit, dat is
onze opdracht. Hoe doen we dat
dan? Bij Zorgplein Maaswaarden
doen wij dat met normen en
waarden, respect, enthousiasme,
empathie, lef, betrokkenheid,
oprechtheid, flexibiliteit en met
oog voor tradities en historie. Wat
goed gaat gaan we zeker niet
veranderen!

Gewaagd profiel - waarheen gaan wij?

Kernkwaliteiten - Waar blinken wij in uit?

De kernkwaliteiten van onze organisatie
maken Zorgplein Maaswaarden tot wat het is.
Waar zijn wij met elkaar echt goed in?
- Bij Zorgplein Maaswaarden werken mensen
met het hart op de juiste plaats, we zijn
betrokken en respectvol;
- Er is oog voor de mens, we kennen onze
mensen, zowel cliënt als medewerker;
- We zijn flexibel, behulpzaam en (onder
meer) onze kleinschaligheid maakt ons
wendbaar;
- Bij Zorgplein Maaswaarden verstaan we ons
vak, we hebben een passie voor de zorg en zijn
kwaliteitsgericht.

Afbeelding 1: visievierluik, uit: 'Kus de visie wakker'.

Bij Zorgplein Maaswaarden zijn we
ambitieus en gaan wij mee met de
ontwikkelingen, met behoud van het
goede.
Waar gaan/willen wij de komende jaren
naar toe?
- Positieve gezondheid;
- Bindend en boeiend werkgeverschap;
- Kleinschaligheid en eigenheid;
- Aantrekkelijk en onderscheidend;
- Vertrouwd en vernieuwend.

Onze kernwaarden: Liefdevol, Samen, Vertrouwd, Professioneel
Onze klantwaarden:
- Ik wil met respect behandeld worden;
- Ik wil vriendelijk benanderd worden;
- Ik wil dat er aandacht is voor mijn individuele wensen en behoeften.
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Bij Zorgplein Maaswaarden leggen we de lat hoog, ons plan
zit vol lef en ambitie. De aankomende jaren richt Zorgplein
Maaswaarden zich op:

De belofte voor 2019-2023
We vinden het belangrijk om het netwerk van onze
cliënten in stand te houden. Sociale netwerken zijn
belangrijk voor ons welbevinden, ook voor onze
cliënten. Bij Zorgplein Maaswaarden helpen wij
cliënten bij het versterken van hun sociale netwerk.
Het ontwikkelen, onderhouden en versterken van
sociale netwerken past in de omslag van
aanbodgericht naar vraaggericht werken, onze cliënt
centraal. Van ‘verzorgend’ naar ondersteunend’.
Dit vraagt om nieuwe vaardigheden van onze
medewerkers en vrijwilligers, maar ook van het
management en bestuur. Samen verdrijven we
eenzaamheid onder onze (potentiële) cliënten en
zorgen we dat ook zij onderdeel van onze
maatschappij blijven. Samen maken we het verschil.

Afbeelding 2: strategische thema’s 2019-2023
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Positieve gezondheid
Bij Zorgplein Maaswaarden geloven we dat gezondheid meer is dan alleen niet
ziek zijn. We gebruiken bij Zorgplein Maaswaarden liever het concept van
positieve gezondheid, zoals geïntroduceerd door Machteld Huber.
Hiermee kiezen we een andere invalshoek waarbij het accent op de mens ligt,
niet op de ziekte. Dit past goed bij onze koers waarbij we de mens centraal
zetten en samen het leven inkleuren.
Via positieve gezondheid slaan we een brug tussen zorg en welzijn, we
verbreden onze blik. Oplossingen zoeken we niet als vanzelfsprekend in het
medische. Bij het concept van positieve gezondheid houden we rekening met 6
dimensies die invloed hebben op gezondheid (zie afbeelding 3). In het kort
wordt het volgende bedoeld met de dimensies:

Afbeelding 3: schema positieve gezondheid
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Boeiend en bindend
werkgeverschap
Bij Zorgplein Maaswaarden zetten wij onze medewerkers centraal. We
zetten ons in om een aantrekkelijk werkgever te zijn voor medewerkers,
met als ultiem doel de beste werkgever in de regio te worden. Wat we
willen is dat onze medewerkers trots zijn dat zij bij Zorgplein
Maaswaarden werken. Om dit te bereiken zijn er een aantal thema’s in
kaart gebracht waar wij komende jaren meer aandacht aan besteden.
We hebben oog voor de mens achter de medewerker. Wat is voor
onze medewerkers belangrijk en hoe kunnen wij als werkgever
hierop inspelen? De mens staat voorop. Wij geloven erin dat
wanneer wij de werkomgeving aanpassen op de wensen en
behoeften van onze medewerkers, we zorgen voor werkplezier en
duurzame inzetbaarheid van de medewerker.
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Duurzame
inzetbaarheid

Persoonlijk
leiderschap

We streven naar duurzame
inzetbaarheid van onze medewerkers.
Hierbij hanteren we ook voor de
medewerkers de gedachte van
positieve gezondheid. Traditioneel is
er in organisaties veel aandacht voor
het terugdringen van verzuim, iets
wat vrij reactief is.
Bij Zorgplein Maaswaarden willen we
onze focus leggen op het proactief
voorkomen van verzuim. Hoe kan
Zorgplein Maaswaarden als
organisatie ervoor zorgen dat ziekte
voorkomen wordt?
‘Gezond oud worden en een leven
lang leren’ is het credo.

Bij Zorgplein Maaswaarden
stimuleren en faciliteren we
medewerkers als het gaat om de
ontwikkeling van persoonlijk
leiderschap. Bij leiderschap wordt
vaak gedacht aan het management.
Echter, bij persoonlijk leiderschap
gaat het om jezelf leiden. Persoonlijk
leiderschap is iets van ons allemaal
en iedereen kan het leren. Vier basis
elementen zijn hierbij van belang;
bewustzijn, zelfobservatie,
zelfmotivatie en zelfmanagement.

Visie op opleiden
Een leven lang leren, dit vraagt om
een aanscherping van onze visie op
opleiden. Persoonlijke groei en
loopbaanontwikkeling komen
centraal te staan. Enerzijds door het
bieden van opleidingsmogelijkheden
voor medewerkers, anderzijds door
het leermeester-gezel principe. Laten
we namelijk niet vergeten dat er veel
kennis en ervaring aanwezig is
binnen de organisatie We gaan
kennisoverdracht meer faciliteren en
stimuleren, om zo de reeds
aanwezige kennis en ervaring breed
gedragen te maken en te
verspreiden over de organisatie.
Daarnaast gaan we samenwerkingen
aan op het gebied van opleiden met
onder meer ROC’s, hogescholen en
academische werkplaatsen.

Arbeidsmarktontwikkeling
De ontwikkelingen in de zorgsector in combinatie met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen de
komende jaren continu onze aandacht. Allereerst zien we een alsmaar stijgende zorgvraag door vergrijzing
en een toename van het aantal chronisch zieken. Tegelijkertijd zien we de tekorten op de arbeidsmarkt
groeien. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Er worden extra diensten gedraaid, de werkdruk is hoog en
er wordt veel extern personeel ingezet. Hiermee gepaard stijgen de kosten door de inzet van personeel niet
in loondienst (PNIL). Er moet beleid ontwikkeld worden om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen en
de personeelsformatie passend te houden.

VVAR
Bij Zorgplein Maaswaarden vinden we goed bestuur, Good governance, en daarmee (mede)zeggenschap
en (persoonlijk) leiderschap belangrijk. De kern van ons bestaansrecht is het leveren van goede zorg, wat het
noodzakelijk maakt om onze professionals een prominente plek in de organisatie en invloed op het beleid te
geven. We richten daarom een Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR) op. De voorzitter
van de VVAR neemt plaats in het MT en adviseert vanuit een beroepsinhoudelijke blik. Op deze manier vinden
we aansluiting bij de beroepsgroep en ons primaire proces.
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Vertrouwd waar kan,
vernieuwend waar moet
De wereld waarin wij ons bevinden verandert sterk.
Als zorgorganisatie zorgen wij ervoor dat we mee-ontwikkelen met de
veranderende omgeving. Uitgangspunten voor Zorgplein Maaswaarden
zijn dat we het vertrouwd houden waar kan, vernieuwend waar moet,
met respect voor bestaande tradities en gebruiken. De basis blijft
hetzelfde; bij Zorgplein Maaswaarden leveren wij liefdevolle zorg op
maat met ons hart op de goede plek. Vernieuwend zijn betekent niet
dat we het wiel alsmaar zelf uitvinden. Onze blik wordt meer extern
gericht en we halen de buitenwereld naar binnen.
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Innovatie
Komende jaren focussen wij ons meer op
innovatie, omdat we een ontwikkelgerichte
organisatie willen zijn. Innovatie is het
ontdekken en toepassen van methodiek of
technologie om iets sneller, effectiever,
handiger, goedkoper of gewoonweg beter
te maken. Innovaties hoeven niet altijd
nieuw te zijn. Zo kan je een proces in de
zorg ook beter maken met technologie die
al bestaat of juist door het combineren van
verschillende dingen.
Daarnaast hoeft innovatie niet altijd iets
technologisch te zijn. Het veranderen en
verbeteren van onze werkprocessen kan
ook innovatief zijn.
Waarom focussen wij ons op innovaties?
Er zijn meerdere redenen waarom
innovaties niet weg te denken zijn uit het
zorglandschap. Zo hebben we binnen de
zorg onder meer te maken met een
groeiend tekort aan personeel, een
toenemende levensverwachting en tekort
aan financiële middelen.
Dit maakt dat we de zorg écht anders en
slimmer moeten inrichten om nog steeds
kwalitatieve zorg te kunnen bieden aan al
onze cliënten.

ICT
De huidige tijd en ontwikkelingen vragen
om een ijzersterke visie op ICT.
Komende periode gaan we verder met de
doorontwikkeling en optimalisatie van ICT
en ICT processen. Samen dragen we deze
verantwoordelijkheid, want ICT
is ondersteunend aan het gehele proces en
daarmee voor ons allemaal.
Onderdeel hiervan is het management van
middelen en het op orde brengen en
houden van competenties en vaardigheden.

12

Vanuit kleinschaligheid en eigenheid,
onderscheidend en aantrekkelijk zijn
Bij Zorgplein Maaswaarden excelleren we in de basis. We zijn een kleinschalige
organisatie waar veel aandacht is voor cliëntgerichte zorg op maat. Het kleinschalige
karakter maakt ons flexibel en wendbaar. Er zijn korte lijnen en we zorgen dat onze
basiszorg écht passend is bij de wensen van onze cliënt. Eigen regie staat hierbij voorop.
Onze medewerkers zijn betrokken, eerlijk en open en leveren zorg met het hart.
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Speerpunten

Intergrale zorg

Zorgplein Maaswaarden als expert in palliatieve
zorg. Op dit moment wordt er met name in de
extramurale zorg al veel palliatieve zorg geleverd.
Met elkaar gaan we deze dienst verder
ontwikkelen en worden we expert op het
gebied van palliatieve zorg. Ook in de laatste fase
van het leven willen we goede en liefdevolle zorg
bieden en tegemoet komen aan wat voor onze
cliënten belangrijk is. Een ander speerpunt is
fixatievrije zorg. Bij Zorgplein Maaswaarden zijn
wij van mening dat fixatie niet meer past in onze
samenleving. Waar men vroeger overtuigd was dat
fixatie ten goede kwam van de veiligheid van
een cliënt, weten we nu dat het meer negatieve
dan positieve gevolgen heeft. Zorgplein
Maaswaarden gaat voor het waarborgzegel
‘Fixatievrije Zorginstelling’. Tenslotte gaan we extra
aandacht besteden aan preventie. Bij Zorgplein
Maaswaarden richten we ons proactief op sneller
herstel en het voorkomen van (zwaardere) zorg.
Dit past bij ons gedachtengoed van positieve
gezondheid.

In de loop der jaren zijn er schotten ontstaan in de
gezondheidszorg. Dit komt door toegenomen
specialisaties van kennis en kunde, maar ook door
wet- & regelgeving en versnipperde financiering van
de zorg. Grenzen tussen sectoren binnen de zorg,
zoals ziekenhuiszorg, ouderenzorg en huisartsenzorg,
maar ook tussen preventie, zorg en welzijn, vormen
barrières om cliëntgerichte zorg te leveren. Vaak
hebben cliënten zorg nodig uit verschillende
domeinen, iets wat binnen het huidige systeem
ingewikkeld is. Binnen Zorgplein Maaswaarden gaan
wij ons de komende jaren meer richten op integrale
zorgverlening. Dit houdt in dat we geen onderscheid
maken in het verpleeghuis of de thuiszorg. Hiermee
wordt de inzetbaarheid van onze medewerkers
groter en de organisatie wendbaarder. Vanuit het
cliëntgericht werken houdt dit in dat we cliënten niet
langer in hokjes psychogeriatrisch en somatisch
plaatsen, passend bij maatschappelijke
ontwikkelingen. Toekomstgericht denken we na over
initiatieven en organisatievormen die steeds meer op
‘thuis’ gaan lijken. We passen onze visie op wonen en
zorg aan op de ontwikkelingen. Zorg dichterbij de
cliënt, de familie en de dorpskernen.

Samenwerking
Zorgplein Maaswaarden gaat ook extern integreren. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. Zorgplein Maaswaarden
gaat de komende jaren meer de samenwerking opzoeken met andere partijen, zowel zorg-, als
welzijnsorganisaties en ook andere partijen als gemeenten, scholen, woningcorporaties, kerken, etc. Verbinden
wordt een kernbegrip, zowel intern, als extern. Te denken valt aan samenwerkingen met de Gemeente Altena,
Pro Seniore, Trema, Prisma, collega-zorgorganisaties, Het Hooge Veer, Wijngaard, GeriCare, ZBVO, FysioCompany,
huisartsen, apotheek, Avans Hogeschool, Koning Willem I college, UKON, Woonservice Meander, wijkteams,
Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda, Samen Dementievriendelijk en kerken.
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Gezond bedrijf
We hebben oog voor Zorgplein Maaswaarden als een financieel
gezond en stabiel bedrijf. Dit is vanzelfsprekend een voorwaarde voor
ons bestaansrecht. Er is aandacht voor hoe we slim sturen op financieel
gezonde resultaten, waarbij de financiële resultaten continu worden
gemonitord. We gaan voor de komende jaren uit van een rendement
van twee procent en koersen op een stabiele, lerende organisatie.
Zorgplein Maaswaarden is zowel financieel als kwalitatief stabiel. Dit
moeten en willen we zo houden. Gegeven de ontwikkelingen in de
maatschappij zal dit een uitdaging zijn, echter, een uitdaging die wij
niet uit de weg gaan.

Tot slot
In dit plan heb ik mijn ambities uitgesproken. Alles overziend besef ik
me dat we met elkaar een flinke klus te klaren hebben. Er speelt veel en
de ontwikkelingen in de sector drukken op ons als zorgorganisatie.
Desalniettemin kan ik niet wachten om mijn schouders eronder te
zetten en barst ik van energie om dit samen op te pakken. Ik geloof
oprecht dat we bij Zorgplein Maaswaarden over de juiste mensen en
middelen beschikken om dit tot een succes te brengen. Het is van
belang dat we alle neuzen dezelfde kant op hebben, zodoende is mijn
vraag aan eenieder: doe je mee?
Liselotte van Bokhoven
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Samen maken we het verschil
Het is elke dag weer een enorme uitdaging om iedere bewoner en
thuiszorgcliënt een goede dag te bezorgen. De inzet en bevlogenheid
waarmee alle medewerkers en vrijwilligers van Zorgplein Maaswaarden
hun werk uitoefenen is bewonderenswaardig. Zij bouwen elke dag aan
een omgeving die het leven voor de cliënt een beetje beter maakt.
Een gerust en veilig leven, waarbij zij er alles aan doen hen een fijn leven
te bieden. En daar zijn wij trots op!

