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‘Waar je er als mens toe doet’ 

 

 

 

 

 

Strategische agenda 2019-2020 

Een strategische agenda 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. Deze agenda vormt hierin een samenhangend en bondig geheel en is ons kader van 

waaruit we werken. Vanwege bestuurlijke wisselingen is er voort geborduurd op de voorgaande 

versie van het strategisch plan (2018-2020). Er zijn een paar aanpassingen gedaan, waaronder de 

toevoeging: van Zorg naar Leven. In deze agenda lichten we dit toe. Deze agenda is opgesteld in 

samenspraak met de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad, de vrijwilligersraad en de Raad 

van Toezicht. 

 

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. 

 

We zien de volgende relevante ontwikkelingen voor ZGIJV: 

• Mensen blijven langer thuis wonen; 
• Toename ouderen (vergrijzing), van mensen met dementie en vaak ook meerdere 

ziektebeelden tegelijk; 

• Er is sprake van een toenemende schaarste op de arbeidsmarkt; 
• Technologie is niet meer weg te denken uit het leven van mensen. Een toename aan 

technologische innovaties geeft veel mogelijkheden tot zelfredzaamheid; 
• Organisaties en individuen gaan steeds meer samenwerken in netwerken; 
• De noodzaak om duurzaam te leven wordt belangrijker.  
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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. We maken de beweging van ‘Zorg naar Leven’. Daarmee bedoelen we dat wij een 

integrale blik hebben op het leven van de bewoner. Kwaliteit komt tot stand in het echte contact 

van mens tot mens, of je nou professional of bewoner bent.   

Waar je er als mens toe doet: het welbevinden van de bewoner1 staat daarbij voorop. Ons werk 

doen we vanuit passie en met liefde. We staan in verbinding met elkaar. Met de bewoner, 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 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 en Leven 

- Voor mensen met dementie  

- Voor mensen met somatische aandoeningen 

- Voor mensen met gerontopsychiatrische aandoeningen 

- Voor mensen in de palliatieve fase van het leven. 

 

Geriatrische Revalidatie Zorg 

- Voor mensen die geriatrische revalidatiezorg nodig hebben: Algemene revalidatie, specialisaties 

in revalidatie na amputatie, revalidatie i.c.m. dementie 

 

Zorg aan huis 

- Voor mensen die rondom onze locaties behoefte hebben aan zorg 

- 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 bewoner 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. Wij zoeken daarin ook 

de samenwerking met andere zorgaanbieders in Zwolle.  

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. 

 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht staat voor een enorme ontwikkelopgave om de vraag naar nieuwe 

vormen van leven, wonen en zorg van ouderen de komende jaren te kunnen beantwoorden. 

Wij oriënteren ons met partners uit Zwolle op de lange termijn voor wat betreft ons vastgoed en 

ontwikkelen daarvoor een strategie. 

                                                
1 Waar bewoner staat kan in het geval van GRZ en eerste lijn ook cliënt gelezen worden.  
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Onze ambities 

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

algemene zin wil ZGIJV het ‘Leven’ centraal stellen in ons handelen, denken en doen. Daarmee 

bedoelen we dat we een beweging maken: 

- Van ‘de bewoner sluit aan op de instelling’ naar ‘professionals van ZGIJV sluiten aan op 

de bewoner’ 

- Van ‘opname’ naar ‘verhuizen’ 

- Van ‘multidisciplinair samenwerken rondom de cliënt’ naar ‘multidisciplinair 

samenwerken met de cliënt’ 

- Van ‘gastvrijheid’ naar ‘gastbewustzijn’ 

- Van ‘systeemregels zijn leidend’ naar ‘leefregels zijn vertrekpunt’ 

- Van ‘familie werkt samen met vrijwilligers en professionals’ naar ‘vrijwilligers en 

professionals werken samen met de familie’. 

 

Tegen de achtergrond van deze beweging, hebben we onze ambities opgesteld. De onderstaande 

zeven ambities vormen onze Strategische agenda voor de komende jaren: 

 

1. We zijn specialist in wonen en leven met psychogeriatrie, somatiek en gerontopsychiatrie in 

de regio’s Zwolle en Ommen. Door onze integrale benadering met omgevings- en 

belevingszorg onderscheiden we ons van andere zorgaanbieders. Voor de doelgroep 

psychogeriatrie sluit ZGIJV aan bij de landelijke campagne dementievriendelijkheid.  

  

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

specialismen en een stevige positie in de zorgketen. 

a. Samen met alle ketenpartners, van huisartsen tot ziekenhuis 

b. Met duidelijke zorgpaden 

c. 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.  

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

b. Veel aandacht voor welzijn 

 

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

communiceren open met elkaar over de zorg voor de bewoner. Samen zorgen betreft de 

bewoners, familie, naasten, vrijwilligers en medewerkers.  

 

5. We zijn een aantrekkelijke werkgever in de ouderenzorg in de regio’s Zwolle en Ommen.  

a. We zijn goed geschoold en leren voortdurend bij. 

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

worden gewaardeerd. 

c. We gaan het arbeidsmarktvraagstuk aan en denken in mogelijkheden. 

 

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

daarmee toekomstbestendig.  

 

7. We zijn deskundig in de adaptie en implementatie van bewezen innovaties, bijvoorbeeld op 

het gebied van duurzaamheid, technologie en maatschappelijke ontwikkelingen.   
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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.  

 

Sterk in zorg: 6 mooie projecten! 

Vanuit onze essentie ‘Waar je er als mens toe doet’ werken we in 2019-2020 met 6 

Sterprojecten. Deze projecten dragen alle bij aan hetgeen we voor bewoners willen mogelijk 

maken: Bewoners ervaren een fijne zinvolle dag in een - naar hun wensen - ingerichte 

leefomgeving. Waar je er als mens toe doet! We willen realiseren dat al ons handelen volledig is 

afgestemd op het leefritme van de bewoners. Leven staat centraal in handelen, denken en 

doen.  

 

De projecten hebben allen een eigen scope en daarmee een eigen specifieke bijdrage in de 

beweging “Van zorg naar leven”. Wat willen we per project bereiken? 

 

Basiskwaliteit op orde 

Bewoners zijn bij ons in goede handen en kunnen erop vertrouwen dat de zorg veilig is. 

Medewerkers zijn eigenaar van kwaliteit van zorg. 

 

Samenzorgen 

Bewoners ervaren dat naasten, mantelzorgers, zorgteams en vrijwilligers deel uit maken van hun 

leven en goed samenwerken. Hierdoor voelen bewoners zich zoveel mogelijk thuis. 

 

Belevingszorg 

De zorg- en behandelmomenten zijn afgestemd op wensen van de bewoner doordat medewerkers 

zich bewust zijn van hun bejegening en hoe zij deze inzetten voor het optimaliseren van het 

comfort voor de bewoner. 

 

Omgevingszorg 

Bewoners met dementie voelen zich thuis omdat zij leven in een omgeving en dagritme die 

afgestemd is op hun behoefte. Medewerkers stemmen hun handelen hierop af. We streven ernaar 

het meest dementievriendelijke thuis te zijn! 

 

Eigenaarschap 

We werken met elkaar samen vanuit eigenaarschap, spreken elkaar aan, nemen 

verantwoordelijkheid en tonen initiatief. “Waar je er als mens toe doet” wordt door bewoners en 

medewerkers ervaren. 

 

Grip op resultaat 

Teams worden ondersteund in hun dagelijks handelen en zelfstandig functioneren. Teams hebben 

inzicht in hun cijfers en weten waar hun ruimte ligt om zelf keuzes te maken. Processen en 

systemen zijn efficiënt en passend bij zelfstandige teams. 
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Hoe we werken 

De respectvolle dialoog met elkaar staat bij ons centraal. Uitgangspunt is dat mensen (bewoners, 

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 

professionals eigenaarschap tonen en verantwoordelijkheid nemen, zodat zij waar nodig kunnen 

aansluiten op en ondersteunen bij de leefwereld van bewoners. Ondersteuning en management 

creëren een omgeving waarin dat kan plaatsvinden.  

 

We werken vanuit de volgende Richtinggevende principes: 

1. Waarde voor de bewoner 

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

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. De 

medewerker krijgt de mogelijkheden (budget, bevoegdheden, faciliteiten) om haar werk goed 

te kunnen doen. 

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 bewoners, 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. 
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We constateren dat er een toenemende behoefte is aan interactie, zowel tussen medewerkers en 

leidinggevenden als tussen bestuur en de verschillende (medezeggenschaps)raden. Vanuit het idee 

dat tijdige interactie vanuit de verschillende perspectieven leidt tot een meer duurzaam en 

gedragen resultaat, willen we dan ook een proces op gang brengen, waarin we de juiste 

voorwaarden creëren om dit te doen. Dit betekent niet het inrichten van nog meer verschillende 

raden of commissies. In plaats daarvan stellen wij het proces centraal dat wij noemen 

‘interactieve beleidsvoering’. Dit betreft het hele proces van beleidsvorming, tot uitvoering, 

evaluatie en bijstelling.  

 

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, 

 

Marco van Alderwegen, Bestuurder a.i. 

 


