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“Ik krijg sinds 4 jaar thuiszorg van hun. 
Ik geef mijn mening omdat de verzorgers  
vriendelijk zijn en dat ik goed verzorgd 
wordt. Als hun een keer wat later zijn ben 
ik diegene die moppert en dan mag ik 
gewoon mijn mening geven. Het is een 
kleine club die bij mij komt en dat voelt 
goed. Een grapje kan ik ook zeker 
waarderen!” 

Bron: Zorgkaart Nederland 

Waardering De Leystroom 14 oktober 2015 
 

Gemiddeld cijfer: 8,7 
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Inleiding  

 
Na de vastlegging van strategische uitgangspunten eind 2011 / begin 2012 bleek alras dat de 
oorspronkelijke richttermijn van 4 jaar een te lange duur kende. Niet enkel door de landelijke 
bezuinigingsopgaaf en parallelle decentralisaties, ook de belangrijke stakeholder congregatie Alles 
voor Allen gaf blijk van een sterk divergerend belang, die een nadrukkelijke schaduw op het 
perspectief van continuïteit voor de instelling wierp. Het zoeken naar en vinden van een oplossing 
voor het huisvestingsvraagstuk domineerde nog tot in 2015 de agenda. Gedurende deze periode 

bleef de ontwikkeling van uitname van intramurale capaciteit, kortingen op tarieven en navenante 
reductie van budgettaire ruimte onverminderd van kracht. Met weliswaar een nieuwe locatie en een 
nieuwe stakeholder qua woon/verblijffunctie op zak blijft op dit moment de noodzaak om een 
meerjarenbeleid te actualiseren urgent.  
 
 

Alhoewel ultimo 2015 de BV Nederland macro economisch qua groei weer op het niveau is van voor 
de crisis, is duidelijk dat er geen weg terug is voor de ontwikkeling van verzorgingsstaat naar 
participatiemaatschappij. Zeker bij blijvend tekortschietend inzicht in de werkelijke zorgquote op 
de totale collectieve uitgaven, is de boodschap van het anders organiseren van zorg en welzijn luid 
en duidelijk. Nieuwe uitgangspunten zijn decentraal, bottom-up, kleine netwerken (in plaats van 
grote organisaties), mensen en initiatieven (in plaats van systemen en structuren), flexibiliteit en 
een overheid die niet zozeer regisseert, maar in basis faciliteert.  

 
 
Burgers en instellingen zijn in transitie en het is wennen, aftasten, experimenteren. De komende 
tijd zal het aantal ouderen door de dubbele vergrijzing sterk stijgen. De benodigde diversiteit in het 
woonaanbod blijft vooralsnog achter, echter de wensen en technologische mogelijkheden om 
langer eigen regie te behouden zijn alom in ontwikkeling dan wel in uitvoering. Deze trends hebben 
ook een voorname invloed op de aard van professionele zorg en de huidige werknemerspopulatie. 

Enerzijds is deskundigheidsbevordering vanuit complexere zorgvraag van de meest fragiele 
geboden. Anderzijds vraagt de boodschap dat het gewone leven – de mogelijkheden i.p.v. de 
beperkingen - uitgangspunt moet zijn bij het organiseren van zorg om andere c.q. nieuwe 
competenties voor medewerkers. Zorg schuift op naar ondersteuning. Het op individueel 
klantniveau kantelen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ vergt bijvoorbeeld andere talenten voor 
de omgang met informatie, communicatie en samenwerking.  

 
 
Complexe, langdurige zorg vraagt om behoud én ontwikkeling van deskundigheid. ‘Levensvragen’ 
van de klant in de zin van ondersteuning, welzijn en participatie – lang voordat intramurale 
opname van toepassing is - vragen om verbreding van aandachtsgebied(en), samenwerking en 
competenties bij De Leystroom. 
 

 

Deze nota vormt het kader waarlangs de komende drie jaar (2018) richting moet worden gegeven 
aan tactische en operationele voorliggende besluiten. Het beleidsplan vormt de grondslag van de 
jaarplannen die de strategische keuze effectief invullen.  
 
 
 

Objectives voor de komende periode zijn: 
  

- “De Leystroom is van ons”, d.w.z. verankerd in de lokale gemeenschap en staat voor 
gemeenschapszin;  

- De Leystroom is een netwerkorganisatie die effectief functioneert in de (lokale) zorgketen;  

- De Leystroom draait op deskundige, omgevingsbewuste en vitale medewerkers;  

- De klant, diens netwerk en de medewerker van De Leystroom willen participeren en zelf 
organiseren.  



  

“Mijn man is sinds 2 weken opgenomen voor de aandoening vasculaire 
dementie en ik kan nu al zeggen dat hij het uitermate goed getroffen heeft. 
De verzorging, de verpleegkundigen, chapeau ! Wat worden de patiënten 
daar verwend, zoveel zorg krijgen ze daar, kortom de hele organisatie is 
erg goed. Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten, maar daar wordt op de 
Leystroom continue aan gewerkt.” 

Bron: Zorgkaart Nederland 

Waardering De Leystroom 20 juni 2015 

Gemiddeld cijfer: 8,5 
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 “Ik heb ongeveer 4 jaar thuiszorg van 
De Leystroom. Ik vind de zorg heel goed 
omdat ik veel aandacht krijg, dat ik vragen 
kan stellen en dat ik goed begeleid wordt. 
Ik voel me gerust en beschermd door jullie 
kleine groepje collega’s.” 

 Bron: Zorgkaart Nederland  

Waardering De Leystroom 14 oktober 2015 

Gemiddeld cijfer: 9 
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1. Missie, visie en kernwaarden  

 
1.1 Missie  
 
De Leystroom richt zich op het creëren en bestendigen van kwaliteit van leven voor oudere, 
kwetsbare burgers met een nauwe inbedding in de wijken Brabantpark en Heusdenhout. Zij biedt 
haar (wijk)bewoners een dienstenpakket voor behoud en ontwikkeling van welbevinden en 
zelfredzaamheid. Daarbij staan naastenliefde, wederkerigheid, veiligheid en duurzaamheid 

centraal. Materie en luxe zijn ondergeschikt aan aandacht en zorg voor elkaar.  
 
Binnen de dienstverlening neemt De Leystroom de zorg en ondersteuning voor haar rekening. Bij 
andere functies behoudt De Leystroom de regie en/of werkt zij actief samen met partners om 
kwaliteit van leven voor haar (wijk)bewoners en hun netwerk op maat te kunnen realiseren.  
 

 
1.2 Visie  
 
Met nieuwe, vaste grond onder haar voeten is De Leystroom een actieve partij in de lokale 
samenleving gericht op leefbaarheid, gemeenschapszin en duurzame, onderlinge betrokkenheid. 
Oog voor maatschappelijke kosten en baten vertaalt zich in het gezamenlijk resultaat boeken op 
zelfmanagement (zelforganisatie), participatie en preventie. De Leystroom opereert voor haar 

klanten en voor zichzelf vanuit de netwerkgedachte. Instelling, klant, professional, vrijwilliger, 
familielid, buurtgenoot: allen zijn gericht op een afgestemd, integraal aanbod van benodigde 
voorzieningen. De Leystroom beschermt de meest kwetsbaren en ondersteunt/adviseert diegene 
die zo lang mogelijk eigen regie kan en wil uitvoeren. De Leystroom stimuleert de community tot 
eigenaarschap door het faciliteren van inspraak en medezeggenschap. De instelling omarmt 
technologische vernieuwing zolang deze warme zorg niet ondermijnt. De maatschappelijke functie 
geeft de instelling de opdracht om cross-overs met partners in zorg en welbevinden, publiek 

bestuur, bedrijfsleven & middenstand, onderwijs en huisvesting te zoeken. Dominante leidraad is 
kwaliteit van het gewone leven en niet het verouderde principe van ‘zorgen voor’. (Wijk)bewoners 
een thuisbasis geven om mee te doen en een prettige e/o nuttige tijdsbesteding te hebben is de 
omgevingsetting.  
 
 

1.3 Kernwaarden  
 
In 2012 heeft de organisatie haar kernwaarden vastgelegd. Zij blijven onverminderd van belang 
om richting te geven aan programma’s en activiteiten. 
 
 

1. Naastenliefde 

 

Voortvloeiend uit het Franciscaans gedachtegoed en verweven met de presentiegedachte: er zijn 
voor, tijd en aandacht als vaste uitgangspunten, gericht zijn op het bieden van voorwaarden voor 
een zo optimaal mogelijk welzijn. Sociale samenhang tussen (wijk)bewoners onderling en de 
mantel. Present zijn komt mede tot uitdrukking middels EVV'ers die consequent belangstelling 
tonen voor de persoon van de klant, diens achtergrond en netwerk. Ook van (wijk)bewoners wordt 
verwacht dat zij belangstelling tonen voor elkaar en dingen doen voor elkaar, zoals gezamenlijk 

koffiedrinken. Als organisatie formuleren wij verwachtingen hierover.  
 
 

2. Wederkerigheid  
 
Samen solidair, klant, diens omgeving en de zorgverlener. Focus op mogelijkheden in plaats van 

beperkingen voor kwaliteit van leven. De wensen en verlangens van klanten zijn leidend, men 
heeft de mogelijkheid om te kiezen. Een uitgebreid activiteitenaanbod stimuleert dat. Ouderen 

kunnen elkaar ontmoeten. De Leystroom heeft een buurtfunctie, buiten wordt naar binnen gehaald 
en vice versa. Met als doel het gevoel te creëren bij (wijk)bewoners dat ze erbij horen en er toe 
doen. Wederkerigheid doet zich ook voor in het zoeken naar samenwerking met partijen op het 
gebied van zorg en ondersteuning, welzijn, educatie en preventie, vrijetijdsbesteding, participatie 
en leefbaarheid. 



  

“De Leystroom is een kleinschalig verpleeg- en verzorgingstehuis waardoor 
het gemoedelijk en persoonlijk overkomt, de mensen zijn er geen 
nummer. Mijn moeder heeft er 4,5 jaar met plezier gewoond. Er zijn leuke 
(dag)activiteiten, fijn en lief personeel (zowel in de verzorging/verpleging, 
activiteitenbegeleiding, keuken, huishoudelijke dienst & kundige, betrokken 
verpleeghuisarts) dat warme aandacht en zorg besteed aan de bewoners…” 

Bron: Zorgkaart Nederland 

Waardering De Leystroom 23 mei 2015 

Gemiddeld cijfer: 8,7 
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3. Veilig in geborgenheid 

 
Huiselijk, kleinschalig, beschut, sfeervol, helder en niet complexe omgeving voor de meest 
kwetsbaren (multimorbiditeit - PG). Concreet wordt hier aandacht aan besteed middels een 
duidelijke structuur (goede bewegwijzering, minder wisselende verzorgenden, duidelijke 
procedures, heldere organisatie, helder dagritme). Er is aandacht voor huiselijkheid en warmte in 
de vorm van samen koffiedrinken, maar ook een ons kent ons cultuur is aanwezig. Men spreekt 
elkaar desgevraagd bij de voornaam aan. De aankleding van de omgeving draagt ook bij aan 

huiselijkheid, geënt op principes van een “healing environment”. Ook in de context van middelen 
en maatregelen is er sprake van veiligheid.  
 
 

4. Duurzaamheid 
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met balans tussen ecologische, economische, sociale en 
technologische ontwikkeling, voor huidige en toekomstige generaties.  

 
 

 
De kwaliteit van De Leystroom wordt vormgegeven door onze medewerkers. Onze mensen bieden 
zorg nabij, in een kleinschalige setting, zijn betrokken, zich bewust van de omgeving van de klant 
en blijven leergierig om parallel aan zorg, ondersteuning en welbevinden voor het klantsysteem 
multidisciplinair te ontwikkelen en te borgen.  



 
  

 “Zeer adequate communicatie en 
meedenken vanuit de klant.” 

Bron: Zorgkaart Nederland  

Waardering De Leystroom 22 juli 2015 

Gemiddeld cijfer: 9 
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2. Ontwikkelingen  

 
Overheidsbeleid  
 
Merkbaar betere zorg dichtbij mensen.  
 
Gemeenten richten zich op een goede uitvoering van de wetten en de noodzakelijke vernieuwing 
doorzetten. Met haar extra taken is het van belang de samenhang tussen publieke gezondheid, 

langdurige zorg, ondersteuning en participatie vorm te geven. Leren van elkaar, innoveren en 
lastenreductie zijn sleutelbegrippen. Bij ondersteuning kan de samenwerking tussen gemeenten en 
zorgverzekeraars beter. Een gezamenlijk lokaal, sociaal beleid gericht op preventie kan de 
gezondheid van kwetsbare groepen verbeteren en zo de kosten beteugelen.  
 
Dementie  

 
Dementie is een groot maatschappelijk vraagstuk. Het aantal mensen die dit (in)direct raakt wordt 
steeds groter. Samenleven met dementie vraagt om meer kennis in de lokale samenleving. 
Zorginstellingen hebben een taak om Nederland dementievriendelijker te maken.  
 
Dichtbij organiseren  
 

Door zorg en ondersteuning dichtbij te organiseren, blijft men langer zelfstandig wonen en wordt 
instellingszorg pas als het echt niet anders kan ingezet. Dit vraagt om nieuwe competenties van de 
professional. Tegelijkertijd wordt de zorgvraag binnen instellingen zwaarder en vraagt net zo goed 
om extra investeringen en professionalisering.  
 
Langdurige zorg  
 

Mede op geleide van het plan Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen wordt 
geïnvesteerd in de kwaliteit van het leven in een verpleeghuissettting. Kwaliteit van zorg sluit aan 
op wensen, behoeften en mogelijkheden van de klant. Extra budget wordt vrijgemaakt voor 
dagactiviteiten; daarnaast is een impuls nodig aan opleiding en bijscholing van de professionals. Zij 
krijgen meer ruimte om het vak waarvoor zij gekozen hebben uit te oefenen zoals de klant dat 
nodig heeft, waarbij oog is voor de aanpak van administratieve lasten(druk).  

 
Transparantie, minder regels: vertrouwen in elkaar  
 
Bij alle te bereiken verbetering is informatie over kwaliteit een voorwaarde. Voor klanten, voor 
verzekeraars, voor gemeenten, voor zorgaanbieders die zichzelf willen verbeteren. Die informatie 
moet snel beschikbaar zijn, betrouwbaar, voor iedereen te begrijpen en niet leiden tot extra 
administratie. Meer inzicht in kwaliteit biedt de aanbieder als de verzekeraar de mogelijkheid zich 

meer als zorgpartner richting burgers op te stellen en zodoende meer krediet op te bouwen.  

Om klantgerichtheid van woorden naar daden te transformeren kunnen klanten, zorgverzekeraars, 
de IGZ zorgpartijen die het niet goed doen, daar beter op aanspreken. Zorgaanbieders hebben de 
opdracht hun zorg te blijven verbeteren, open te zijn over incidenten en klachten, en daarvan te 
leren. De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) maakt de positie van klanten sterker.  
 
Algemeen  

 
De ingezette transities betekenen praktijkvernieuwing. De verandering heeft als oogmerk om zorg 
en ondersteuning op een doelmatige en verantwoorde wijze dichter bij mensen te organiseren en 
deze beter te laten aansluiten bij individuele wensen en behoeften. Dit omvat ondermeer een 
verandering in de manier waarop burgers worden betrokken en diensten worden aangeboden, 
gericht op het versterken van het potentieel van mensen. Kernbegrippen zijn kwaliteit, 

zelfredzaamheid, eigen regie, evenals waardigheid en trots van de klant, zijn sociale omgeving en 
de betrokken zorgverleners. Dit is primair een taak voor burgers, cliëntorganisaties, gemeenten, 

zorg- en welzijnsaanbieders, professionals, Wlz-uitvoerders en verzekeraars. De rijksoverheid zal 
faciliteren en aanjagen waar nodig c.q. wenselijk. 



  

 “Mijn ervaring op de afdeling is positief. De 
medewerkers doen hun best. Natuurlijk is het nergens 
beter dan thuis, maar ikzelf zou zo nodig ook  
De Leystroom kiezen.” 

Bron: Zorgkaart Nederland 

Waardering De Leystroom 16 maart 2015 

Gemiddeld cijfer: 7,8 
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Klant – Burger  

 
Klanten worden steeds meer participerend burger dan zorgafhankelijke cliënt. In staat zijn om met 
beperkingen om te gaan, aanpassing en zelf regie voeren liggen voor op volledig voorkomen van 
beperkingen. Klanten worden ouder, zijn mondiger en participeren bij wijze van spreken ex-ante al, 
bijvoorbeeld als (ervaren) mantelzorger.  
 
Klantgericht betekent benadering via de vraag “Wie bent u?” in plaats van “Wat wilt u?”. Een open 

mens-tot-mensgesprek waarin het geheel van de situatie wordt beschouwd. Zorg voor het netwerk 
van de mens is zodanig van even groot belang als de zorg voor de klant zelf.  
 
Formele zorg wordt zwaarder vanwege verlate inschakeling. Toenemende multimorbiditeit en zorg 
voor meerdere leefgebieden in een complexere samenleving.  
 

Verwachtingen managen op basis van heldere en zorgvuldige communicatie is een belangrijke 
randvoorwaarde voor leveren van doelmatige, passende zorg en ondersteuning.  
 
Voor veel klanten is de huisarts de spin in het web, een laagdrempelig aanspreekpunt en ook 
steeds meer belast met preventieve taken.  
 
Omgeving  

 
De legitimatie van zorg verschuift. Zorg is niet meer vanzelfsprekend: recht op zorg verandert in 
mogelijkheid tot ondersteuning. Er is sprake van overheveling van taken en activiteiten van publiek 
naar privaat domein. Daarnaast wordt de invloed van verzekeraars op geleide van schadelast-
reductie en prijs/kwaliteitsverhouding als kritische prestatie indicatoren omvangrijker.  
 
Bestaansrecht van de zorginstelling moet aantoonbaar worden door resultaten en uitkomsten van 

zorg/ ondersteuning, waarbij participatie en kwaliteit van leven van de burger centraal staan. 
Klantvraag is leidend, het product volgt.  
 
Complexiteit van wet- en regelgeving neemt sterk toe. Dit heeft effect op de te hanteren 
werkwijzen in de organisatie. Zij dient blijvend op de hoogte te zijn van veranderingen en impact 
op werkprocessen, systemen en medewerkers  

 
Product  
 
Het te leveren product dient helder te zijn en gebaseerd op de klantvraag. Het traditionele 
zorgproduct is niet langer het uitgangspunt. De vraag is tevens dynamisch omdat de klant zich 
ontwikkeld (ouder / vaardiger worden et cetera), maar ook de maatschappij impulsen geeft 
waardoor de klantvraag evolueert.  

 

Een goed product komt tot stand door ‘zorg om’. Vanuit daar moet er steeds inventiever een 
werkwijze gevonden worden. Financiering is immers niet langer vanzelfsprekend. Het zorg-
/ondersteuningsproces zelf draait rondom het principe ‘zorgen met’.  
 
Het product moet aantoonbaar rendabel zijn omdat in de realisatie en declaratiefase er meer risico 
op uitblijven van uitbetaling (van delen) van zorg van toepassing is/komt. Daarnaast blijven eisen 

van deskundigheid, bekwaam- en bevoegdheid, veiligheid en professionele standaarden recht 
overeind.  
 
De organisatie moet in staat zijn producten te leveren waarbij de voortgang gemonitord en 
bijgestuurd kan worden. E-health ligt hier voor de hand. De meerwaarde van de organisatie 
bestaat bij de gratie van aantoonbare toegevoegde waarde van het product. Resultaten op het 

gebied van zelfstandigheid, kwaliteit van leven, risicosignalering en –beheersing, doelrealisatie en 
klantwaardering.  
  



  



Strategie Leystroom 2016 -2018       Pagina 15 van 17 

Medewerker  

 
Medewerkers dienen meer allround te zijn, burgers hebben slechts zelden een afgebakende 
hulpvraag. Medewerkers blijven de bepalende kwaliteitsfactor, omdat kwaliteit grotendeels bepaald 
wordt door de signatuur van de relatie tussen klant en medewerker.  
 
Medewerkers moeten present zijn: aandacht en vertrouwen kunnen geven; in staat zijn een 
gelijkwaardige relatie op te bouwen. Die presentie is tevens van toepassing op samen kunnen 

werken met andere professionals in het team en betrokkenen in het netwerk van klant en 
organisatie.  
 
Medewerkers zullen aangestuurd moeten worden op basis van uitkomsten van het zorg en 
ondersteuning bij de klant zelf. Dat betekent ook om kunnen gaan met informatietechnologie.  
 

Middelen  
 
Het beroep op slim en efficiënt (lean) organiseren van processen blijft van kracht. Verspilling van 
materialen en hulpmiddelen is ongewenst. Inzet van middelen ten behoeve van 
informatietechnologie is echter van cruciaal belang. Ook omdat de behoefte aan transparantie 
stakeholders en klanten voortbrengt die inzicht – wanneer het hen schikt – willen verkrijgen over 
het zorgproces c.q. het eigen zorgdossier.  

 
Waarborgen rondom ICT en informatie moeten zijn geregeld. De afhankelijkheid van continuïteit 
van systemen raakt de continuïteit van de totale organisatie. Privacywetgeving dient aantoonbaar 
nageleefd te worden.  
 
Financiën  
 

Meer met minder. Financiën zijn schaarser; tarieven staan continu onder druk.  
 
Door de groei in diversiteit van producten en al dan niet parallelle financierings- en 
declaratievormen wordt het financiele speelveld complexer. Verzekeraars en gemeenten houden 
eigen eisen, standaarden en richtlijnen aan. Het risico op onrechtmatige declaratie neemt toe.  
 

Door de algehele druk in de sector neemt ook de druk op accountants toe. De eisen die zij stellen 
aan navolgbaarheid en rechtmatigheid van de declaratie neemt sterk toe.  
 
Organisatie  
 
Beheersing van basale processen en documenten moet op orde zijn. Documentbeheer en inzicht 
voor alle medewerkers is een basisvoorwaarde. Professionals dienen deze informatie te gebruiken 

zodat ook zij tijdig op de hoogte zijn van relevante wijzigingen.  

 
Management by ICT wordt steeds belangrijker. Resultaten en uitkomsten van zorg, die in de ICT 
zichtbaar worden en leiden tot aansturing van en control op processen en medewerkers.  
 
Kwaliteitsmanagement en bijbehorende certificering zal van proces naar product verschuiven. 
Uitkomsten van het zorgproduct moeten aantoonbaar zijn. Hoe de realisatie van effecten en 

resultaten tot stand komt, wordt minder van belang.  
 

Het imago van een organisatie wordt enkel belangrijker. Door bijvoorbeeld social media dient er 
strakker gemonitord te worden en op crisisbeheersing voorbereid te zijn. Medewerkers kunnen 
uiteraard ook – al dan niet bewust – het publieke beeld van de organisatie beïnvloeden. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Programma en planning

Object ive D o el Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Verankering in de wijk Naamsbekendheid De Leystroom in de wijk  bij groep ouderen/kwestsbaren 50%

B rabantpark /  H eusdenho ut -idem 75%

-idem 90%

Accountmanagement: behoeftepeiling wijkpartners

- Behoeftepeiling bij huisartsen, wijkagent, maatschappelijk werk, woonstichting, steunpunt ouderen, mantelzorgorganisatie

klantmanager Wmo, sociaal (wijk)team, Amphia zkh, wijkraad, specialist oudergeneeskunde, overige behandelaars, et cetera

 - Herhaling, monitoring

 - Herhaling, monitoring

- Behoeftepeiling burger  (in relatie met onderzoek/voorstel uitbreiding dienstverlening tbv ketenzorg) *

Imago: positief oordeel over bestaan en functie Leystroom Lage Kant (rapportcijfer 7)

-idem rapportcijfer 8

Voorlichting / Communicatie over verhuisbeweging en toekomstige functionaliteit Leystroom Lage Kant

Specifiek: wervingscampagne van professionals en vrijwilligers uit de wijk Brabantpark/ Heusdenhout

De huisvesting van De Leystroom is minimaal conform het bronzen niveau van de M ilieuthermometer (2015)

(invulling energieakkoord en - Europese - wetgeving)

N etwerko rganisat ie  /  ketenzo rg Onderzoek naar en voorstel uitbreiding dienstverlening t.b.v. ketenzorg *

(maatschappelijke waarde vs. bedrijfseconomisch rendement)

M arketing- en salesplan t.b.v. realisatie nieuwe klanten

- implementatie, monitoring, bijstelling

Onderzoek naar en voorstel aanpassing organisatiemodel (front- & backoffice)

-uitlijnen primaire producten en werkprocessen

- implementatie, monitoring, bijstelling

Onderzoek naar en voorstel aanpassing organisatiemodel (front- & backoffice)

- plan van aanpak voor transformeren faciliterende functie voor management, staf en ondersteunende diensten

- implementatie, monitoring, bijstelling

Opstellen van competentieprofiel medewerkers uitbreiding dienstverlening tbv ketenzorg

Communicatieplan t.b.v. transformatie scope naar ketenzorg en principe netwerkorganisatie

- implementatie, monitoring, bijstelling

D eskundige medewerkers Verpleegkundige formatie intramurale zorg op niveau / onderzoek naar wenselijkheid invoeren verpleegkundig specialist

Deskundigheid concept kleinschalig wonen  en gastvrijheid trainen en verhogen

De Leystroom is intramuraal "dementieproof"

- in contro l op "onbegrepen gedrag"

- voor elke client is bewegingsgerichte zorg operationeel

Deskundigheid allround medewerker in vooruitzicht van benodigde competentie tbv concept ketenzorg

-inventariseren / vaststellen

- plan van aanpak opleiden, alsmede werving en selectie

Alle medewerkers zijn capabel om met de van toepassing zijnde zorg en overige informatie/communicatie technologie effectief te werken

- contro le, bijsturing / -scholing
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Programma en planning

Object ive D o el Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Z elfo rganisat ie & part icipat ie Elke werknemer kent de benodigde competenties voor de toekomst van de instelling

Elke werknemer kent zijn /haar loopbaankansen binnen de organisatie

Werknemer en teams  getuigen in woord en daad van het nemen van verantwoordelijkheid en uitvoeren van zelforganisatie

De clientenraad oordeelt positief over zijn medezeggenschap in het beleid van de organisatie

M antelzorgers zijn actief betrokken bij to tstandkoming zorg 

- Intramuraal: met 25% van de clientpopulatie zijn concrete afspraken en uitvoering

- Intramuraal: met 40%

Clienten e/o diens omgeving ervaren dat zij regie voeren bij de totstandkoming van de dienstverlening van De Leystroom

Uitvoering "Waardigheid en trots..(van pp naar pp)"  Relatie met klanttevredenheid (M DO), Teamperformance en activering mantel

Actieve deelname aan BredaPhoto 2016 - thema: participatiemaatschappij (kansen en bedreigingen) ; aansluiting met subthema 

"Waardigheid en trots" mantelzorg / familieparticipatie
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