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In de 2e helft van 2017 is er door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een beroep gedaan op extra gelden
vanuit Waardigheid & Trots om een kwaliteitsimpuls te kunnen realiseren. Op basis van
organisatiescans (vanuit Waardigheid & Trots) zijn een vijftal projecten benoemd.
Drie van deze projecten hebben directe invloed op de zorg voor onze cliënten. Dit zijn de
projecten:


Omgevingszorg (creëren van een optimale leefomgeving voor mensen met dementie);



Belevingszorg (stabilisatie, omgaan met beperkingen waar geen herstel meer mogelijk is
en het maximaal gebruik maken van restactiviteit) en;



Basiskwaliteit op orde (op basis van de thema’s van het kwaliteitskader).

Om onze medewerkers meer in hun kracht te zetten en de transitie naar zelfstandige teams te
faciliteren is het project Eigenaarschap gestart. Hierbij wordt ingezet om teamontwikkeling en
zelfstandigheid, van de gehele organisatie!
Tot slot is als vijfde project geformuleerd: Grip op resultaat. Dit project richt zich op
organisatorische aspecten; zoals informeren van de zelfstandige teams over financiën, maar ook op
het meer efficiënt maken van verschillende processen.
Eind 2017 is dit vorm gegeven door het opzetten van een projectstructuur. De stuurgroep heeft de
eindverantwoordelijkheid, bewaakt de overkoepeling en heeft de projectopdrachten geformuleerd.
Er zijn projectleiders benoemd die ieder een projectgroep hebben samengesteld en vervolgens zijn
gestart met het opstellen van de projectplannen. Er is ondersteuning georganiseerd om de
projectleiders zoveel als mogelijk te laten focussen op de inhoud. Deze ondersteuning wordt per
project vormgegeven op basis van de behoefte. Onder andere kan gedacht worden aan het plannen
van scholingen, plannen van medewerkers, rapporteren aan de stuurgroep over de voortgang,
monitoren begroting en realisatie.
Het streven is dat de projectplannen in februari 2018 worden geaccordeerd en daarna de projecten
gaan starten.
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