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‘Waar je er als mens toe doet’ 

 

 

 

Strategisch Plan 2018-2020 

Een strategisch plan voor Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Een plan om je mee te nemen in de 

ontwikkelingen en uitdagingen waar onze organisatie de komende twee jaar voor staat. Veel van 

wat je leest komt je als het goed is al enigszins bekend voor. Het is niet iets nieuws, we haken aan 

bij wat er al is. Dit plan vormt hierin een samenhangend en bondig geheel en is ons kader van 

waaruit we werken. 

 

Historie en context 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft al een lange traditie in zorg verlenen. We staan bekend als 

organisatie die goede zorg met aandacht biedt. We hebben een aantal kritische uitdagingen waar 

we voor staan. Onze passie, drive en deskundigheid zijn helpend in het aangaan van deze 

uitdagingen en het realiseren van resultaten. Onze veranderende externe omgeving maakt dat we 

tweejaarlijks het strategisch plan willen actualiseren. 
 

Waar we voor staan en gaan 

Bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, een stichting met een van oorsprong Christelijke identiteit, staat 

‘Waar je er als mens toe doet’ centraal. Dit is onze essentie en vormt het kader van waaruit wij 

de dingen doen. Het welbevinden van cliënt1 staat daarbij voorop. Ons werk doen we vanuit passie 

en met liefde. We staan in verbinding met elkaar. Met de cliënt, zijn of haar naasten, de 

vrijwilligers, de collega’s, de organisatie en de belanghebbenden buiten onze organisatie. Het gaat 

ons om zien en gezien worden, waarbij oog we oog hebben voor het kleinste detail. Vanuit deze 

essentie zijn we trots op wat we doen! 

 

Voor wie we er zijn 

We richten ons op: 

Wonen met Zorg 

- Voor mensen met dementie en/of een somatische zorgvraag 

- Laatste zorg in de palliatieve fase 

- Kleinschalig 

                                                
1 Waar cliënt staat kan ook bewoner gelezen worden  
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Geriatrische Revalidatie Zorg 

- Algemene revalidatie, specialisaties in revalidatie na amputatie, revalidatie i.c.m. dementie 

Gerontopsychiatrie 

Zorg aan huis 

- Rondom onze locaties 

- Gecombineerd met o.a. dagbesteding en behandeling vanuit de eerste lijn 

 

Locaties 

We zijn aanwezig in wijken van Zwolle en Ommen met goede huisvesting en richten de 

woonomgeving in op wat de cliënt nodig heeft. Dit betekent dat werk aan de winkel is voor de 

huisvesting van de Weteringbuurt en de Venus. Voor de Weteringbuurt zoeken we al langere tijd 

naar passende alternatieve huisvesting. Voor de Venus denken we mee met huisbaas Driezorg. 

Rondom de locaties bieden we alle zorg en services die aansluiten bij de zorgvraag van onze 

cliënten. Denk hierbij aan zorg aan huis, dagbesteding, huishoudelijke zorg, begeleiding, 

specialistische zorg etc.. We dragen hiermee bij aan het langer thuis wonen. 

Onze locaties staan in contact met de wijk. In bijvoorbeeld het Zonnehuis bieden we ruimte aan 

zorgaanbieders uit de eerste lijn om zich te vestigen. 

 

Onze ambities 

Onze organisatie is in ontwikkeling en hierbij horen ambities waar we (verder) naar streven. Deze 

ambities vormen onze Strategische agenda voor de komende jaren: 

  

1. We zijn het meest dementievriendelijke (t)huis van de regio’s Zwolle en Ommen. Door onze 

integrale benadering met omgevingszorg onderscheiden we ons van andere zorgaanbieders. 

- Ook voor cliënten met gedragsproblemen 

- Uitstekende palliatieve zorg 

- En natuurlijk blijft er plek voor mensen die somatische klachten hebben 

2. We bieden geriatrische revalidatiezorg op hoog kwalitatief niveau, met een aantal specialismen 

en een stevige positie in de zorgketen. 

- Samen met alle ketenpartners, van huisartsen tot ziekenhuis 

- Met duidelijke zorgpaden 

- Deskundig in ELV 

3. We zijn deskundig in zorg aan huis. Onze goede thuiszorg combineren we met een deskundig 

behandelaanbod in de eerste lijn. Hiermee onderscheiden we ons.  

- IJsselheem, Driezorg en Carinova zijn onze partners in zorg aan huis 

- Veel aandacht voor welzijn 

4. We zijn expert in gerontopsychiatrische zorg. We werken hierin samen met andere partners, 

o.a. Dimence. 

5. We erkennen de rol van de naasten en verstevigen de samenwerking met hen. We 

communiceren open met elkaar over de zorg voor de cliënt. 

6. We bieden op alle locaties goede en betrouwbare verpleeghuiskwaliteit en voldoen aan de eisen 

van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

- We onderschrijven de waarden ‘compassie, autonomie en uniek zijn’ die in het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden benoemd. Niet het ziektebeeld maar 

welbevinden en kunnen omgaan met het naderend levenseinde staan zoveel als 

mogelijk bovenaan bij alle handelen, denken en doen. In overeenstemming hiermee 

wordt in de organisatie meer en meer de nadruk gelegd op eigenaarschap en faciliteren 

van het waarmaken van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en teams. 
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7. We zijn de beste werkgever in de ouderenzorg in de regio’s Zwolle en Ommen.  

- We zijn goed geschoold en leren voortdurend bij. 

- We hebben oog voor onze eigen en elkaars talenten. Talenten zetten we in en worden 

gewaardeerd. 

- We gaan het arbeidsmarktvraagstuk aan en denken in mogelijkheden. 

8. Onze bedrijfsvoering is op orde. De organisatie is bedrijfsmatig en financieel sterk en daarmee 

toekomstbestendig. Inzet op duurzaamheid en innovatie horen hier ook bij. 

 

Vanuit onze essentie ‘Waar je er als mens toe doet’ werken we in 2018-2020 met 6 Sterprojecten 

aan kwaliteit van zorg, welzijn en organisatie om onze ambities te helpen realiseren. 

 

Voor de medewerkers:  

Eigenaarschap, Basiskwaliteit op orde 

Voor de cliënten:  

Omgevingszorg, Belevingszorg (PDL) 

Voor naasten en vrijwilligers:  

Samen zorgen 

En de organisatie is op orde:  

Grip op resultaat (financieel gezond, korte lijnen, slim organiseren, goede ICT) 

 

 

 

De gegunde aanbesteding Zorg in de Wijk gaat zorgen voor een doorontwikkeling van onze Zorg 

aan Huis. 

 

Hoe we werken 

De respectvolle dialoog met elkaar staat bij ons centraal. Uitganspunt is dat mensen (cliënten, hun 

naasten, vrijwilligers en medewerkers) verantwoordelijkheid nemen en richting geven aan hun 

leven. Gebruik maken van wat je zelf kunt, ook bij afnemende gezondheid en mogelijkheden, geeft 

kwaliteit van leven. Eigen regie en eigenaarschap zijn hierin sleutelbegrippen. Speerpunt is dat de 

professionals in hun kracht komen te staan en zich vanuit de zorgteams, als basis van de 

organisatie, optimaal kunnen richten op de leefwereld van cliënten. Ondersteuning en management 

maken dit mogelijk.  
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We werken vanuit de volgende Richtinggevende principes: 

1. Waarde voor de cliënt 

We doen primair die dingen die waarde toevoegen voor de cliënt.  

2. Eigenaarschap en initiatief 

We gaan uit van eigenaarschap, van verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Wat je zelf kunt 

oppakken, doe je zelf. Hiertoe neem je initiatief en laat je voorbeeldgedrag zien. 

3. Vertrouwen en aandacht 

We hebben vertrouwen in de ander en werken vanuit de overtuiging dat de ander het goed wil 

doen. We hebben aandacht voor elkaar en luisteren naar elkaar. Er is alle ruimte om mee te 

praten. Als er iets is, dan spreken we dat uit. Alleen in een goede verstandhouding van mee 

denken en constructief tegen spreken komen we verder. Dit is de cultuur die we met elkaar 

willen uitdragen. 

4. Resultaten en aanspreken 

We willen resultaten bereiken: tevreden cliënten, deskundige en geïnspireerde medewerkers en 

een gezonde bedrijfsvoering. Hiertoe weet iedereen welke uitkomsten van hem/haar worden 

verwacht. De informatie om te meten of je aan deze uitkomsten voldoet is beschikbaar en een 

ieder heeft zelf de mogelijkheden om bij te sturen op de resultaten die worden verwacht. We 

houden ons aan de gemaakte afspraken en spreken elkaar zo nodig daarop aan. 

5. Ontwikkelen en leren 

We zijn een lerende organisatie. We maken middelen vrij om te leren en te ontwikkelen. Naast 

de formele scholingstrajecten leren we veel van elkaar, door met elkaar in gesprek te zijn en 

bij elkaar over de vloer te komen. Hoewel werkdruk en financiën dit soms in de weg staan, 

zoeken we naar mogelijkheden om het blijven leren de ruimte te geven, zowel in de teams, als 

tussen de teams, tussen de verschillende wooncomplexen, doelgroepen en buiten de 

organisatie. 

Deze richtinggevende principes hebben een versterkende werking op elkaar. 

 

Onze leidinggevenden en coördinatoren sturen op basis van dezelfde richtinggevende principes. We 

spreken van Verbindend en waarderend leiderschap. Vanuit het uitgangspunt dat steeds meer 

verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de teams en de medewerkers helpen leidinggevenden en 

coördinatoren met het vergroten van het oplossend vermogen van de medewerkers. En daarmee 

met het vergroten van de kans dat er oplossingen ontstaan die ook in de praktijk gaan werken. Dit 

proces kost tijd, om (weer) te leren keuzes te kunnen of durven maken en om belangen te leren 

afwegen. Vanuit vertrouwen geven we ruimte aan de ontplooiing van eigenaarschap. 

 

In de bijlage laten we zien hoe we onze organisatie hebben ingericht. 

 

Tot slot 

We vertrouwen erop dat dit plan je een kader geeft waarbinnen je optimaal je werk kunt doen, je 

geïnspireerd wordt en weet wat je van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht kunt verwachten en wat de 

organisatie van jou verwacht. Kortom, ‘Waar je er als mens toe doet’. 

 

Mede namens het Managementteam, 

 

Rita van Odenhoven, 

Bestuurder. 
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Bijlage Zo zijn we georganiseerd 

 

De medewerkers zijn georganiseerd in teams en Zorgteams zijn de basis van onze organisatie. 

Medewerkers, leerlingen, naasten en vrijwilligers geven met de bewoners en cliënten en met elkaar 

invulling aan zorg en welbevinden. Eigenaarschap en samen zorgen staan hierin centraal. We 

bouwen hiermee voort op de al ingezette ontwikkeling naar meer zelforganisatie. 

 

Teams worden ondersteund door een coördinator. Deze begeleidt de teams in het realiseren van 

resultaten en is eerste aanspreekpunt voor team-overstijgende zaken. Een Teamcoördinator 

heeft een aantal leidinggevende bevoegdheden, onder meer wat betreft de te leveren prestaties 

(formatie en productie), inzetbaarheid (verzuimbeleid), de kwaliteit van de dienstverlening aan 

cliënten, de ontwikkeling van de teams en de individuele medewerkers en het in de praktijk 

nakomen van de gemaakte afspraken met het behandelcentrum en de ondersteuning. 

De coördinator ziet daarnaast toe op de uitstraling van de locatie, de contacten met de wijk en 

nieuwe initiatieven hierin, uiteraard in samenwerking met collega’s. 

Iedere coördinator in de zorg vormt een vast duo met een HBO-V. De HBO-V ziet, samen met de 

arts (en/of verpleegkundig specialist) toe op de kwaliteit in de teams. De HBO-V is bevoegd hierop 

in te grijpen en functionele aanwijzingen te geven en vormt de schakel tussen de teams en het 

behandelcentrum. 

 

Het Behandelcentrum bestaat uit de medische en paramedische teams (incl. secretariële 

ondersteuning), de coördinerend verpleegkundigen en de geestelijk verzorgers. Het 

behandelcentrum blijft behouden als een apart onderdeel van de organisatie, omdat, o.a. vanwege 

een regionaal tekort aan specialisten ouderengeneeskunde, het zo kan zijn dat in de toekomst de 

behandeldiensten van verschillende ouderenzorgorganisaties worden samengevoegd. Ook kan het 

behandelcentrum zich ontwikkelen tot expertisecentrum met als doel het optimaal ondersteunen, 

faciliteren en inhoudelijk door ontwikkelen van de benoemde doelgroepen (wonen met zorg, GRZ, 

GP en zorg aan huis) Het behandelcentrum heeft professionele (vak)teams en de oriëntatie van 

deze teams is expliciet gericht op de ondersteuning die gevraagd wordt vanuit de zorgteams. De 

behandeldienst werkt zowel op de locaties als in de eerste lijn.  

 

De zorgconsulenten zijn de spin in het web bij de in- door- en uitstroom van cliënten. 

 

Onze Ondersteuning bestaat uit administraties, secretariaat, HRM, opleidingen, planning & 

control, inkoop, ICT en applicatiebeheer, vastgoedbeheer en onderhoud, services en 

dienstverlening, BHV en staf. Evenals bij het behandelcentrum staat ondersteuning van de zorg 

centraal. De processen zijn hier op ingericht. Ook wordt voldaan aan de gestelde eisen van onze 

externe stakeholders, zoals financiers en toezichthoudende organen. 

Medewerkers van de ondersteuning werken zelfstandig of samen in teams. Er zijn twee 

coördinatoren: coördinator services en dienstverlening binnen én buiten de locaties en coördinator 

cliëntenadministratie.  

De ondersteuning heeft een kleine staf. Zorgmedewerkers en medewerkers behandelcentrum 

pakken zelf projecten op en zijn verantwoordelijk voor de eigen (team)resultaten. De staf 

ondersteunt op de gebieden kwaliteit en veiligheid (Commissie Kwaliteit en Veiligheid), 

zorgverkoop en innovatie, (Ster)projecten en Lean werken.  
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Het Managementteam bestaat uit de bestuurder en drie managers: 

- Manager Wonen, Zorg en Welzijn, verantwoordelijk voor de intramurale zorg, zorg aan 

huis, zorgconsulenten, coördinator vrijwilligers- en mantelzorgbeleid en 2Match!. De 

zorgteams krijgen ondersteuning van coördinatoren. 

- Manager Behandelcentrum, verantwoordelijk voor de medische en paramedische dienst, 

coördinerend verpleegkundigen en doktersassistenten/secretariaten. 

- Manager Bedrijfsvoering, verantwoordelijk voor alle administratieve en ondersteunende 

processen. Twee coördinatoren (zie Ondersteuning) bieden ondersteuning.  

De bestuurder maakt deel uit van het managementteam, en is vanuit de bestuurlijke rol 

eindverantwoordelijk. De leden van het managementteam, bestuurssecretaris, 

communicatieadviseur en functionaris gegevensbescherming worden rechtstreeks door de 

bestuurder aangestuurd. De controller en senior HR adviseur maken onderdeel uit van de 

ondersteuning, en hebben rechtstreeks toegang tot de bestuurder en zijn voor bestuurder en 

managementteam de sparringpartners wat betreft financiën en strategische HR-thema’s. 

 

We kennen in onze organisatie meerdere Advies- en medezeggenschapsorganen: de 

Ondernemingsraad, Centrale cliëntenraad en Vrijwilligersraad, de lokale Cliëntenraden, de 

Professionele Adviesraad (in oprichting), de commissie Kwaliteit- en Veiligheid met zelfstandige 

bevoegdheden ten aanzien van het verbeteren van kwaliteit en veiligheid op de werkvloer, de 

ethische commissie en de wetenschapscommissie. Zij adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en 

ongevraagd op het eigen terrein en op alle zaken die de organisatie in het algemeen aangaan.  

 

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen onze organisatie dat op een proactieve, 

integrale en integere wijze toezicht houdt op bestuur, de besturing en het functioneren van de 

organisatie in samenwerking met anderen in of buiten de keten. De kerntaken van de Raad van 

Toezicht zijn het vervullen van de werkgeversfunctie voor de bestuurder, het goedkeuren van 

belangrijke besluiten en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder. De Raad van 

Toezicht oefent zijn taak uit vanuit de intentie om bij te dragen aan de maatschappelijke opgave en 

de continuïteit van de zorg. 

 

 


