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Inleiding en verantwoording

Bestuur de aanleiding geweest om een nieuw,  
strategisch beleidsplan samen met de directeuren en 
managers op te stellen. Zij zijn vanaf het begin actief 
betrokken bij de ontwikkeling van het plan en zijn zeer 
gemotiveerd om de doelstellingen te realiseren. De 
lezer treft daarom geen al te theoretisch verhaal aan, 
maar een plan dat naast strategische doelen gelijk ook 
tactische doelstellingen beschrijft.

In het najaar van 2018 is een strategisch vastgoed- 
plan opgesteld. Voorjaar 2019 is er een ICT-roadmap  
en een strategisch HRM-plan ontwikkeld. Deze drie 
documenten sluiten naadloos aan bij het strategisch 
plan. In het voorjaar van 2019 is het plan besproken 
met de medezeggenschapsorganen en een aantal 
externe stakeholders. In de vergadering van de 
Raad van Commissarissen van 27 mei 2019 is het 
strategisch beleidsplan 2019 - 2022 vervolgens 
definitief vastgesteld.

De Raad van Bestuur bedankt alle directeuren,  
managers en medewerkers van de Serviceorganisatie 
voor hun inzet, waardoor het een plan ván, vóór en 
dóór de organisatie is geworden. 

Margot van der Starre en Dick van Duijn

Voor u ligt het strategisch plan van Zorgpartners voor 
de periode 2019-2022. Dit plan bouwt voort op het 
vorige strategische plan en kent ook een aantal nieuwe 
invalshoeken. Voortschrijdend inzicht en veranderingen 
in de omgeving vragen om een herbezinning op de 
doelstellingen van de organisatie.

Sommige veranderingen, zoals de toekenning van  
extra kwaliteitsgelden voor de verpleeghuiszorg, 
hebben een razendsnelle aanpassing gevraagd van  
de organisatie. Andere  gaan langzamer, zoals de 
samenwerking met partners in de regio. Dit is een  
meer iteratief proces waarbij stapje voor stapje de 
ontwikkelingen en veranderingen verder vorm  
krijgen. Overal in Nederland zijn er knelpunten in  
de zorgketen en wordt  gepionierd en geïnvesteerd  
in ketenrelaties en projecten. Dat geldt ook voor de 
regio Midden-Holland. 

In 2017 heeft Zorgpartners samen met bureau Gupta 
een onderzoek gedaan naar de veranderingen in de 
markt voor de ouderenzorg in de regio Midden- 
Holland. Tezamen met een interne analyse heeft dit  
tot de conclusie geleid dat Zorgpartners op een aantal 
punten sterker kan worden. Dit is voor de Raad van 
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Samen koffie drinken, het nieuws doornemen en een spelletje doen. Gezellig!
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Missie en visie 

Leren en verbinden
Zorgpartners is een waarde gedreven organisatie.  
Het verlenen van zorg en ondersteuning zit onze 
medewerkers en vrijwilligers in het bloed. Met inzet  
en passie komen wij op voor de belangen en  
behoeften van de cliënten (omgeving), professionals  
en organisatie. Zorgpartners ontwikkelt haar zorg en 
ondersteuning met professionals in multidisciplinaire 
teams. Samen met bestaande én nieuwe partners 
verbindt Zorgpartners deze passie met haar cliënten, 
mantelzorgers en medewerkers in ketengerichte zorg 
en ondersteuning. 

De professionals van Zorgpartners bezitten een schat 
aan kennis en ervaring. Wij zijn hier  trots op en willen 
deze kennis en expertise breed delen, zowel binnen 
de organisatie onder collega’s als daarbuiten. 
Medewerkers krijgen en nemen ruimte om zich te 
kunnen ontwikkelen en worden hierin gefaciliteerd 
door leidinggevenden. Om deze visie te verwezenlijken 
ontwikkelt Zorgpartners zich nog meer tot een lerende 
organisatie die medewerkers betrekt en in staat stelt 
om zelf- en samenredzaamheid zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Zorgpartners investeert in een open 
cultuur waarin leren, reflecteren en vertrouwen 
centraal staan.

Zorgpartners Midden-Holland is een  
betrouwbare, toonaangevende, innovatieve  
en duurzame zorgaanbieder die mensen  
centraal stelt. Wij leveren integrale, multi- 
disciplinaire ondersteuning aan een groeiende 
groep kwetsbare tot zeer kwetsbare ouderen  
in de regio Midden-Holland met een breed palet 
aan dienstverlening op het gebied van wonen, 
welzijn, zorg en behandeling. Met onze dienst-
verlening sluiten we aan bij de veranderende 
wensen en behoeften van de cliënten. 

Sinds enkele jaren is er een sterke toename van de 
kwetsbaarheid en zorgbehoefte van cliënten. De 
toegenomen zorgzwaarte maakt dat de mate van 
zelfstandig functioneren steeds lager is geworden. 

Het huidige motto “uw eigen leven leiden, dat vinden 
wij belangrijk” vraagt, juist vanwege deze veranderen-
de werkelijkheid, om een herbezinning en herdefini-
ering van het motto en de visie. Immers, steeds vaker 
zijn cliënten niet meer in staat om aan te geven wat  
zij willen en/of belangrijk vinden. Mantelzorgers, 
medewerkers en vrijwilligers zullen in toenemende 
mate rekening moeten houden met de gevolgen van 
deze verandering. Aandacht voor de veranderende 
omstandigheden zal de komende jaren dan ook 
centraal staan bij de uitwerking en borging van  
deze visie.
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Thuiszorg
Ouderen blijven dus naar verwachting nog langer 
thuis, deels door de strengere indicatiestelling, deels 
ook omdat zij dat zelf graag willen. Ze hebben daar 
verpleging en verzorging nodig en de verwachting is 
dat deze markt zeer sterk zal groeien. Zorgpartners is 
op het gebied van Thuiszorg een middelgrote speler. 
De ambitie is om dit aandeel te vergroten en onder-
scheidend te zijn in kwaliteit (Thema Zorgvraag). 

Reeds in 2018 werd besloten de aanleunwoningen 
niet af te stoten, immers zij bieden als ‘tussenstation’ 
een goede oplossing voor die ouderen die niet meer 
thuis willen wonen, maar ook nog niet voor een 
verpleeghuis in aanmerking komen. De ambitie is om 
de synergie tussen de aanleunwoningen, de thuiszorg, 
het verpleeghuis en de dagbesteding te bevorderen 
en zo de bewoners van de aanleunwoningen een 
compleet pakket van wonen, zorg en welzijn te 
bieden (VPT). Dit betekent het weghalen van de 
interne schotten binnen de organisatie en gerichte 
samenwerking.

Intramurale verpleeghuiszorg
Zorgpartners haalt het merendeel van de omzet uit  
de intramurale verpleeghuismarkt en heeft een stevig 
marktaandeel in de regio Midden-Holland. Ondanks 
het feit dat de relatieve vergrijzing (aandeel ouderen 
ten opzichte van de totale bevolking) groot is en de 
druk op de intramurale zorg enorm toe zal nemen, is 
de verwachting niet dat de capaciteit substantieel zal 
stijgen. Hiervoor zijn een aantal redenen.

De eerste is de betaalbaarheid; intramurale zorg is de 
meest kostbare vorm van ouderenzorg  en het beleid 
van de overheid is erop gericht mensen zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen. De tweede reden is dat, 
ook al zou men de huisvestingscapaciteit uitbreiden, 
het in de huidige arbeidsmarkt vrijwel onmogelijk zal 
zijn om voldoende medewerkers te vinden.

Terwijl in 2013 een aantal centra van Zorgpartners nog 
op de nominatie stond om te worden gesloten, is de 
afbouw van het aantal intramurale plaatsen inmiddels 
gestopt. Echter, een verdere uitbreiding is niet te 
verwachten. Voor de komende drie jaar betekent dit 
consolidatie en optimalisatie van de bestaande 
portefeuille. 

Omdat de druk op de intramurale plaatsen groter zal 
worden, is de verwachting dat de indicatiestelling 
strenger wordt. Dat betekent dat ouderen die op- 
genomen worden kwetsbaarder zijn en zwaardere 
vormen van zorg nodig hebben. De eisen aan zorg- 
medewerkers zullen dus ook zwaarder zijn. Bovendien 
zijn er aparte bevolkingsgroepen die ouder worden 
en de daarbij passende verzorging en verpleging 
nodig hebben, zoals mensen met een handicap. 
Zorgpartners wil expertisecentrum zijn voor de zorg 
voor deze groepen ouderen (Thema Zorgvraag). Dit 
betekent dat Zorgpartners flink investeert in HRM, 
training en opleiding (Thema Aantrekkelijk werkge-
verschap).

Marktanalyse
In 2017 is in samenwerking met bureau Gupta de markt voor ouderenzorg van Midden-Holland 
 in kaart gebracht. De belangrijkste conclusies uit deze analyses volgen hieronder. 
De vergrijzing van de bevolking van Midden-Holland gaat gelijk op met de rest van Nederland.  
Echter het aandeel inwoners 20-55 jaar daalt, en dus het aantal mantelzorgers, waardoor de 
druk op de zorgaanbieders toeneemt.  
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Geriatrische Revalidatie, tijdelijk verblijf en 
casemanagement dementie
Zorgpartners heeft momenteel een groot deel van  
de GRZ-markt in Midden-Holland en streeft in dit 
segment naar consolidatie. Geriatrische revalidatie is 
gericht op herstel en zoveel mogelijk functiebehoud, 
zowel voor cliënten die weer terug naar huis kunnen 
als voor cliënten die permanent bij ons komen wonen. 
Met name dat laatste vraagt om goede uitleg en 
verantwoording aan het zorgkantoor en de zorg- 
verzekeraar.

Zoals hierboven beschreven zal het aantal kwetsbare 
tot zeer kwetsbare ouderen in de regio sterk toe- 
nemen. Permanente opname vindt slechts plaats als 
het thuis echt niet meer gaat. Vaak is het mogelijk om 
het wonen thuis te verlengen door ouderen tijdelijk 
op te nemen, of door een casemanager dementie in te 
schakelen. De afgelopen jaren zijn hiermee goede 
ervaringen opgedaan. Momenteel heeft Zorgpartners 
vrijwel de gehele markt voor het tijdelijke verblijf (ELV 
hoog- en laagcomplex, triagebedden en respijtbed-
den) en de regie over het casemanagement. Ambitie is 
om de komende jaren deze centrumfunctie verder te 
versterken door flink te investeren in de relaties met 
de ketenpartners en samen met hen de mogelijk- 
heden voor tijdelijk verblijf uit te breiden (Thema 
Samenwerken in de keten).

Sterktes en uitdagingen van de organisatie
De sterkste punten van de organisatie zijn de waarden- 
gedrevenheid en de sterke financiële positie. Liefde 
voor onze bewoners en cliënten is overal voelbaar. 
Zowel onze medewerkers als de vele vrijwilligers en 
mantelzorgers zijn dag en nacht in touw om voor hen 
het leven zo plezierig mogelijk te maken. Zorgpartners 
is een sterk waardegedreven organisatie en dat is een 
kwaliteit die we graag willen behouden. Alhoewel de 
regio Midden-Holland en dus ook Zorgpartners in 
vergelijking met de rest van Nederland misschien wat 
traditioneel is, is het enthousiasme om zoveel mogelijk 
zorginnovaties te introduceren groot, wat zichtbaar is 
in bijvoorbeeld het gebruik van domotica en het 
vroegtijdig introduceren van kleinschalige groepen. 
Uitdaging is om de innovaties in alle centra te reali- 
seren en voldoende aandacht te schenken aan de 
vaardigheden die medewerkers nodig hebben om met 
de innovaties om te gaan (Thema Innovatie en ICT).

Tenslotte behoeft onze bedrijfsvoering verdere 
professionalisering. Dit wordt breed herkend in de 
organisatie en vraagt de komende jaren om verbete-
ring van de interne rapportage en besturing (Thema 
Professionalisering van werkprocessen).

Bovenstaande ambities worden onderschreven door 
een ronde die in 2017 langs een aantal externe stake-
holders werd gehouden. Zij gaven ons daarnaast als 
adviezen mee om wat minder bescheiden te zijn. Het 
relatiebeheer en de communicatiestrategie zullen 
daarom gericht zijn op de zichtbaarheid van de 
organisatie in de regio en het verduidelijken van onze 
kwaliteiten.
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Lerende organisatie

Eigenaarschap voelen
Binnen Zorgpartners bestaat een integrale samenhang 
tussen alle werkgebieden. We richten de werkproces-
sen zodanig in, dat we optimaal van elkaar kunnen 
leren. Het creëren van voorwaarden waarbinnen we 
kunnen leren is hierbij van belang en waar leidingge-
venden een ondersteunde rol hebben. Medewerkers 
zullen betrokken worden bij het proces van vormgeven, 
eigenen en implementeren van een gedeelde visie en 
doelstellingen. Verantwoordelijkheid wordt dichtbij  
de werkvloer gedeeld waardoor medewerkers gemoti-
veerd zijn om te leren daar waar zij op individuele basis 
en in teamverband verantwoordelijk voor zijn. We 
voelen ons ambassadeur van Zorgpartners als geheel.

Leerbaar opstellen 
Het leerbaar opstellen en verantwoorden van keuzes 
die zijn gemaakt bereiken we door,  onder andere 
informatie beschikbaar te stellen. Tegelijk ook door te 
leren van datgene wat (niet) goed is gegaan in de 
uitvoering van zorg en door proactief te werk te gaan. 
Het initiatief te nemen om steeds weer te verbeteren. 
We werken vanuit de Deming cirkel: plan, do, check en 
act. 

Jezelf leerbaar opstellen vraagt om een werkklimaat 
waarin medewerkers zich prettig en veilig voelen. Een 
omgeving waarin het gewoon is om met elkaar op zoek 
te gaan naar de dieper gelegen oorzaken en niet alleen 
de symptomen op te lossen. Pas dan investeren 
medewerkers in hun eigen ontwikkeling en schuwen 
teams en individuen feedback niet. 
We geven medewerkers de ruimte om te excelleren 
binnen de financiële mogelijkheden, rekening houdend 
met hun eigen verantwoordelijkheden.

Samen leren en verbeteren
We besteden niet alleen aandacht aan het leren en 
verbeteren van elkaar binnen Zorgpartners maar ook 
van onze collega-instellingen. Het uitgangspunt hierbij 
is transparantie tussen zorgverleners, cliënten, de 
organisatie en de maatschappij.

De komende jaren ligt er voor Zorgpartners een 
uitdaging om aan de stijgende en veranderende 
zorgvraag in de regio te voldoen. Zorgpartners 
ontwikkelt zich tot een lerende organisatie. 
Medewerkers krijgen en nemen ruimte om  
zich te kunnen ontwikkelen en worden hierin 
gefaciliteerd door leidinggevenden. Er wordt 
geïnvesteerd in een open cultuur waarin leren, 
reflecteren en vertrouwen centraal staan. 

Het is belangrijk dat we steeds meer in staat zijn met én 
van elkaar te leren in de dagelijkse praktijk. Het leren is 
gericht op:
•  Aanpasbaar zijn, zodat we in staat zijn om te gaan 

met veranderingen.
•  Eigenaarschap voelen voor Zorgpartners als geheel, 

zodat elke medewerker optreedt als ambassadeur.
•  Leerbaar opstellen; ontvankelijk zijn voor feedback.
•  Samen leren en verbeteren. Zowel binnen  

Zorgpartners als in de keten.

Aanpasbaar zijn
Door de toenemende complexiteit van de zorg voor 
onze cliënten is het voor de kwaliteit en veiligheid  
van belang dat wij goed kunnen omgaan met verande-
ringen. Door de veranderende (strengere)  indicatie- 
stelling en het later instromen in de langdurige zorg 
verandert onze cliënten populatie. De gemiddelde 
verblijfsduur wordt steeds korter en de zorgvraag 
groter en complexer. Dit betekent aan de ene kant een 
beroep op het verzorgende gedeelte en aan de andere 
kant meer verlengde palliatieve zorg. Om in te spelen 
op de veranderende en gedifferentieerde wensen van 
cliënten, de technologische ontwikkelingen en behoef-
ten van medewerkers, is het bijhouden van onze 
vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op meerdere 
terreinen, essentieel. Dit betekent openstaan voor het 
aanleren van nieuwe vaardigheden maar ook het 
afleren van oude gewoontes. De nadruk voor de leiding 
ligt op het creëren van de voorwaarden waarbinnen 
medewerkers kunnen leren en niet op het directieve 
sturen. 



STRATEGISCH PLAN 2019 - 2022 9

 

Genietend van een advocaatje met slagroom alle kleuren bij elkaar dobbelen.



STRATEGISCH PLAN 2019 - 2022 10
    

Strategische thema’s

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

Herziening visie
Zorgpartners wil de visie van de organisatie (‘uw eigen 
leven leiden, dat vinden wij belangrijk’) heroverwegen 
en voorzien van terminologie die aansluit bij reële 
verwachtingen van de cliënt en diens netwerk, en die 
vertalen in concrete gedragsregels van medewerkers. 
Dit draagt bij aan het zoeken naar een juiste balans 
tussen verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen, 
en de communicatie hierover tussen cliënt(omgeving) 
en zorgverlener. Uiteindelijk leidend tot een adequaat 
ondersteuningsplan. Uiterlijk 1 januari 2020 is de visie 
van Zorgpartners opnieuw gedefinieerd. In 2020 en 
2021 worden medewerkers toegerust in het waarmaken 
hiervan.

Groei in de Thuiszorg 
Ouderen met een zorgvraag blijven langer thuis wonen. 
Dit betekent een nauwe samenwerking van de tweede 
lijnsaanbieders (het ziekenhuis bijvoorbeeld) met de 
eerste lijnsaanbieders (met name huisartsen) om de 
zorgvraag in kaart te brengen. De Thuiszorg van 
Zorgpartners speelt hierin een belangrijke rol. 
Thuiszorg zal de komende jaren verder groeien, waarbij 
het product VPT (Volledig Pakket Thuis) intensief aan- 
geboden wordt. De directeur Thuiszorg heeft al in 2018 
samen met Gupta een verbeterplan opgesteld om in 
2019 de groeidoelstellingen te behalen.

Om extramurale complexe zorg in de vorm van VPT 
goed en efficiënt aan te kunnen bieden  zijn aangepas-
te en veilige geclusterde woonvoorzieningen nodig. 
Zorgpartners wil een deel van het eigen woningbezit 
hiervoor bestemmen. Voor deze woonvorm zullen 
integrale zorg- en behandelteams gevormd worden. 
Met deze, voor Zorgpartners nieuw gecreëerde 
zorgvorm, ontstaat een grotere keuzemogelijkheid 
voor (toekomstige) cliënten en nemen uitdagingen toe 
voor medewerkers van Zorgpartners die werken in 
relatief kleine multidisciplinaire teams.

ZORGVRAAG

Zorgpartners geniet regionale bekendheid als 
aanbieder van zorg en behandeling in de vorm 
van thuiszorg, intramurale zorg en herstel/
revalidatiezorg van kwalitatief goed niveau.  
Dit wil Zorgpartners behouden. Zorgpartners  
stelt zich ten doel dat het eigen zorgaanbod 
aansluit bij de zorgcarrière’ van de cliënt in de 
keten. Hiervoor is goede samenwerking met 
mantelzorgers en ketenpartners noodzakelijk. 
Daarnaast is het van belang dat bestaande 
zorgvormen versterkt worden.

DOELEN

Herziening visie 
Cliënten thuis en in verpleeghuizen hebben een steeds 
zwaardere zorgbehoefte. Gevolg hiervan is dat het 
steeds moeilijker wordt voor onze cliënten om hun 
eigen leven te kunnen leiden. De visie van Zorgpart-
ners, die als uitgangspunt heeft dat cliënten nog steeds 
hun eigen leven kunnen leiden, heeft  daardoor aan 
realiteit ingeboet. Daarom gaat Zorgpartners de visie 
herijken. Uitgangspunt voor deze herziening is de 
groeiende samenwerking binnen de driehoek:  
cliënten, mantelzorgers en (vrijwillige) medewerkers.

Groei in thuiszorg
Ouderen blijven langer thuis wonen, deels door 
strengere indicatiestelling, deels omdat zij dat zelf 
willen. Zorgpartners speelt hierop in met uitbreiding 
van dienstverlening voor thuiswonende ouderen.

Ontwikkeling expertisecentra
De expertise die Zorgpartners heeft opgebouwd 
binnen verschillende doelgroepen en ziektebeelden 
kan intern en extern ten dienste worden gesteld. 
Door uitwisseling van kennis en vaardigheden kan  
de ketenzorg verder geoptimaliseerd worden.
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Eind 2019 biedt Zorgpartners haar dienstverlening op 
gebied van wonen, thuiszorg, Wmo-diensten integraal 
aan cliënten aan. Dit maakt dat de medewerker nog 
beter in staat is om een totaalpakket aan te bieden van 
wonen, zorg en welzijn.

Er zijn en komen samenwerkingsverbanden tussen 
specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen om de 
medische zorg voor ouderen gezamenlijk vorm te geven. 
Ook behandelaren werkzaam in de tweede lijn, zullen in 
komende jaren meer activiteiten in de thuissituatie gaan 
verrichten. Eind 2019 is hiervoor een plan van aanpak 
opgesteld. 
 
Thuis wonen kan ook betekenen dat er tijdelijke op- 
names plaatsvinden, bijvoorbeeld bij revalidatie/kort- 
durend herstel. Zorgpartners ziet huisartsen en medisch 
specialisten als belangrijke partners om deze ontwikke-
ling de komende jaren verder in te vullen. Hiertoe vindt 
in 2019 een verkenning naar de mogelijkheden voor 
nieuwe vormen van tijdelijke opnames plaats.

Ontwikkeling expertisecentra
Voor de centra geldt dat Zorgpartners (aanvullend op de 
‘reguliere’ intramurale verpleeghuiszorg) duidelijk expli- 
citeert voor welke doelgroepen zij specifieke expertise 
heeft opgebouwd en op welke nieuwe doelgroepen zij 
zich gaat richten. Dit kunnen doelgroepen zijn op grond 
van specifieke diagnoses of problematiek, maar ook op 
basis van cultuur of etniciteit. Heldere keuzes leiden tot 
specialisaties in bepaalde centra, die zich verder profile-
ren als expertisecentrum. Dit vraagt naast een goede 

toelichting ook een goede en duidelijke communicatie, 
zowel in- als extern over de gemaakte keuze. 

De centra die zich richten op doelgroepen met specifieke 
diagnoses of problematiek zullen doorgroeien naar 
centra voor topklinische zorg waar bijzondere behande-
ling en begeleiding geboden wordt en onderzoek 
plaatsvindt. Eind 2020 zijn de doelgroepen gedefinieerd 
waar Zorgpartners zich, naast reguliere verpleeghuiszorg, 
in bepaalde centra op gaat richten. Eind 2021  staat 
Zorgpartners regionaal -  en eind 2022 landelijk - bekend 
als een zorgorganisatie met centra voor topklinische zorg.

De expertise van de centra wordt ten dienste  gesteld aan 
overige centra, cliënten,  (externe) behandelaars en 
andere zorgorganisaties. Dit komt niet alleen de cliënten 
ten goede maar tevens medewerkers die zich willen 
specialiseren op het begeleiden, verplegen en behande-
len van een bepaalde doelgroep en aan externen om 
kennis over de diverse thema’s uit te wisselen en te 
gebruiken. Dit leidt tot eigenaarschap, trots en profilering 
binnen en buiten de organisatie. 

Aangezien in alle organisatieonderdelen de complexiteit 
van zorg toeneemt is samenwerking essentieel. Tussen 
zorg (care) en behandelaren (cure), en tussen thuiszorg 
(extramuraal) en de centra (intramuraal). Samen wordt 
onderzocht hoe met elkaar de noodzakelijke complexe 
zorg geboden kan worden, ongeacht waar primair deze 
verantwoordelijkheid ligt. Dit vraagt gerichte uitwisseling 
van kennis en vaardigheden en een maximale bereidheid 
om samen te werken.

Spelen met de CRDL (Cradle); een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid.
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SAMENWERKEN EN NAAR BUITEN TREDEN 

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de keten

Zorgpartners ziet een belangrijke rol in het ontwikkelen 
van samenwerkingsverbanden, die bijdragen aan 
preventie voor kwetsbare ouderen die nog geen 
zorgvraag hebben. In samenwerking met gemeenten, 
sociale teams, woningcorporaties en welzijnsorgani- 
saties wordt een ondersteuningsnetwerk geboden en 
worden bestaande netwerken van cliënten versterkt. 
Medio 2020 heeft Zorgpartners afspraken gemaakt met 
de eerste lijn en met ziekenhuizen om te komen tot 
verdere ontwikkeling van een gezamenlijk en integraal 
zorgaanbod en zijn er in samenspraak met keten- 
partners zorgpaden ontwikkeld.

Het hoofdlijnenakkoord voor ziekenhuizen heeft 
gevolgen voor de ketenpartners in de zorg. Ook in 
andere sectoren is de zorg in beweging. De zorg in 
Nederland zal de komende jaren beter  georganiseerd 
gaan worden. Zorgpartners gaat samen met de 
ketenpartners intensief de mogelijkheden verkennen 
hoe de ouderenzorg binnen de regio uiterlijk in 2021 
beter ingevuld kan worden. Hiertoe neemt Zorgpart-
ners deel aan het regio brede project ‘Gedeelde Zorg’. 
Een onderdeel hiervan is de ontwikkeling van inno- 
vatieve (digitale) dienstverlening, die een bijdrage kan 
leveren aan de directe zorg en betere verbindingen in 
de keten. Zorgpartners biedt samen met ketenpartners 
een afgestemd dienstenaanbod voor thuiswonende 
ouderen (met of zonder zorgvraag) door actief aan te 
sluiten bij regionale netwerken en/of projecten.

Samenwerking bij de integrale benadering en 
aanpak van klantvragen
De weg naar zorg is voor cliënten en verwijzers vaak 
moeilijk te vinden. Dit blijkt uit het SIRM onderzoek  
dat Zorgpartners in 2018 heeft laten opstellen.  
Zorgpartners zal de komende jaren haar bereikbaar-
heid en klantcontact verder optimaliseren. Eind 2019 is 
de telefonische bereikbaarheid binnen Zorgpartners 
vereenvoudigd, mede op basis van de klantbehoefte.

Overheid en verzekeraars vragen in toenemende mate 
om een integrale benadering en aanpak van klant- 
vragen. De inrichting van Eerste Lijns Verblijf (ELV) is 
daar een voorbeeld van. In 2018 heeft Zorgpartners 

Om de zorg en ondersteuning op peil en ook 
betaalbaar te houden, zoekt Zorgpartners 
samen met haar ketenpartners naar ver-
nieuwende oplossingen. De afgelopen jaren 
heeft dit geresulteerd in diverse transmurale 
samenwerkingsverbanden zoals TANDEM en  
het ELV-loket. Met haar sterke positie in de 
ouderenzorg binnen de regio neemt Zorg-
partners haar maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid om bij te dragen aan ketenzorg en de 
integrale benadering en aanpak van klant-
vragen. Daarnaast gaat Zorgpartners nog meer 
vorm en inhoud geven aan kennisdeling met 
ketenpartners. Om deze punten te realiseren 
zal het relatiemanagement en de professionele 
communicatie verder worden versterkt.

DOELEN

Nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de 
keten 
Om de groeiende groep ouderen met een zorgvraag te 
kunnen ondersteunen, zijn nieuwe samenwerkings- 
verbanden in de keten noodzakelijk. Zorgpartners wil 
een actieve rol als ketenspeler vervullen.

Samenwerking bij de integrale benadering en 
aanpak van klantvragen
Ouderen en familieleden weten vaak niet goed waar  
ze terecht kunnen met hun vragen of waar relevante 
informatie te vinden is. Met een gezamenlijk service-
punt worden klantvragen integraal behandeld.

Positie als kenniscentrum in de regio 
Midden-Holland
Zorgpartners wil de opgebouwde expertise over de 
zorg en behandeling van ouderdomsaandoeningen ten 
dienste stellen van andere partijen om de zorg en 
dienstverlening naar de klanten te optimaliseren. 

Versterken relatiemanagement
Zorgpartners wil de relaties met stakeholders verster-
ken om gezamenlijk de uitdagingen in de keten aan  
te gaan.
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samen met de ketenpartners het initiatief genomen tot 
vormgeving van één ELV-loket. De komende jaren wil 
Zorgpartners met ketenpartners verkennen of er één 
regionaal servicepunt ontwikkeld kan worden waar de 
zorgvragen van ouderen in 2020 eenduidig en centraal 
opgepakt kunnen worden. 

Daarnaast zet Zorgpartners in 2019 samen met keten-
partners de eerste stappen om een passende juridische 
structuur voor de bedrijfsvoering van de regionale 
dienstverlening (transferbureau, ELV-loket, TANDEM) te 
verkennen. Om deze regionale dienstverlening moge-
lijk te maken, moet er in 2019 een verkenning worden 
uitgevoerd naar data-uitwisseling tussen ketenpartners. 

Kenniscentrum in de regio Midden-Holland
De (veelal complexe) zorgbehoefte van cliënten vereist 
doorlopend een professionele en state-of-the-art 
aanpak. In Zorgpartners is veel expertise aanwezig op 
het gebied van ouderenzorg. Zorgpartners wil dan ook 
haar positie als kenniscentrum in de regio Midden-  
Holland voor alle vormen van ouderenzorg verder 

uitbouwen. Op een aantal belangrijke thema’s zal aan 
experts een leidende rol toebedeeld worden. Er zal 
hierbij samenwerking gezocht worden met de keten-
partners en onderzoeksinstituten. Tevens zal worden 
geparticipeerd in (landelijke) netwerken voor kennis- 
deling. Hiermee wordt het imago van Zorgpartners 
verder versterkt. 

Relatiemanagement
De uitdagingen in samenwerking die Zorgpartners  
voor de komende jaren ziet, vragen een stevige en 
gestructureerde aanpak. Zorgpartners gaat haar 
relatiemanagement daarom versterken, zodat het voor 
ketenpartners nog duidelijker wordt wie waarvoor het 
aanspreekpunt is. Door sneller met de juiste mensen 
aan tafel te zitten, kunnen binnen zorgketens beter  
de stappen worden gezet die nodig zijn om de dienst-
verlening aan ouderen verder te ontwikkelen.  
Om dit te realiseren wordt in 2019 het decentrale en 
centrale relatiemanagement binnen Zorgpartners 
gestructureerd. 

Zorgpartners nam deel aan het drukbezochte 'Festival Ontdek Zorg en Welzijn' bij mboRijnland in Gouda.
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AANTREKKELIJK WERKGEVERSCHAP

Behouden van medewerkers
Als Zorgpartners gaan we een duurzame relatie aan 
met onze medewerkers, met een langetermijnbeleid 
dat is gericht op ontwikkeling en groei, duurzame  
inzetbaarheid en het voorkomen van uitstroom. 

Aantrekken van nieuwe medewerkers
Wij willen in het vizier komen van potentiële mede- 
werkers en ook buiten Zorgpartners bekend staan als 
een aantrekkelijke werkgever. Daarvoor zoeken we  
ook de samenwerking met andere zorgaanbieders en 
onderwijsinstellingen op. 

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Strategisch HRM-plan
In aansluiting op dit strategisch plan wordt in 2019  
een strategisch HRM-plan ontwikkeld. Hierin komen 
een aantal bestaande en nieuwe initiatieven samen  
die bijdragen aan de ambities van Zorgpartners ten 
aanzien van het aantrekken en behouden van mede-
werkers. De onderstaande activiteiten en projecten 
zullen in ieder geval ook een plek krijgen in dit  
strategisch HRM-plan. 

Strategische personeelsplanning
Begin 2019 wordt de organisatiebrede strategische 
personeelsplanning (SSP) afgerond.  Op basis van een 
jaarlijkse vlootschouw van de gehele organisatie 
worden verschillende kwalitatieve en kwantitatieve 
scenario’s per organisatieonderdeel uitgewerkt. Deze 
scenario’s worden afgezet tegen de veranderende 
zorgbehoefte. In het SSP wordt met deze informatie 
een doorvertaling gemaakt van huidige naar benodig-
de formatie en biedt daarnaast de mogelijkheid om de 
personeelsplanning en het ontwikkel-opleidingsplan 
daarop bij te sturen.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzaam inzetbare medewerkers weten zich aan te 
passen aan voortdurend veranderende omstandig- 
heden. Duurzame inzetbaarheid (DI) is het vermogen 
van de medewerker om nu en in de toekomst toe- 
gevoegde waarde te leveren voor een organisatie en 
daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. 
Om te onderzoeken op welke wijze Zorgpartners 
duurzame inzetbaarheid breed in de organisatie vorm 
kan geven zijn we gestart met een aantal pilots. De 

Zorgpartners heeft de ambitie om over twee 
jaar de meest aantrekkelijke werkgever in de 
regio te zijn. Zowel voor het behouden als het 
aantrekken van personeel is dit essentieel om 
ook in de toekomst de gewenste zorg, services 
en expertise te kunnen leveren zoals die in het 
thema Zorgvraag zijn beschreven.  
Ontwikkelingen zoals de toenemende complexi-
teit van zorgvraag, de verschuiving van meer 
cure in de care en de wens van Zorgpartners om 
expertisecentra op te zetten betekenen ook dat 
het werkpakket van medewerkers verandert. 
Dit heeft consequenties voor opleiding,  
ontwikkeling en deskundigheidsbevordering  
van medewerkers. 

Volgens Care2Care is naar verwachting in 2021 11% 
meer fte nodig voor zorg en welzijn in de regio dan in 
2016. De behoefte aan arbeidskrachten zal ook bij 
Zorgpartners de komende jaren verder groeien.  
Dit is niet alleen het gevolg van demografische ontwik-
kelingen, maar ook van beleidsmatige ontwikkelingen 
zoals de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeg-
huiszorg. Tegelijkertijd is er sprake van een krimpende 
arbeidsmarkt, dit zorgt voor een stevige uitdaging voor 
Zorgpartners.

Behalve dat de behoefte aan personeel kwantitatief 
groeit, is ook in kwalitatieve zin een verschuiving 
zichtbaar naar hogere functieniveaus. De instroom van 
medewerkers in de sector betreft vooral jongere 
arbeidskrachten met een ontwikkeltraject in het 
vooruitzicht. De uitstroom van medewerkers uit de 
sector groeit daarnaast sterk, onder andere door de  
vergrijzing, maar ook doordat medewerkers in andere 
sectoren gaan werken. Voor Zorgpartners is het dus 
belangrijk een aantrekkelijke werkgever te zijn en te 
blijven.

DOELEN

De uitgangspunten van Zorgpartners als lerende 
organisatie ondersteunen de doelstellingen van het 
thema Aantrekkelijk werkgeverschap. Medewerkers 
krijgen en nemen ruimte om zich te kunnen ontwikke-
len en worden hierin gefaciliteerd door leidinggeven-
den. Er wordt geïnvesteerd in een open cultuur waarin 
leren, reflecteren en vertrouwen centraal staan. 
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komende twee jaar willen wij DI verder professionalise-
ren en breed in de organisatie inzetten. Mede op basis 
van de ervaringen binnen de pilots zal een samen- 
hangend beleid ontwikkeld worden, waarbij DI ook 
geïntegreerd kan worden in instrumenten als perfor-
mance management en leiderschapsontwikkeling. 

Verzuim 
Een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid 
is ook het verzuimbeleid. We zien op dit moment dat 
het langdurig verzuim onder zorgmedewerkers toe- 
neemt. Zorgpartners investeert in een professionele 
verzuimspecialist die verantwoordelijkheid heeft over 
de verzuimbegeleiding van langdurig zieke mede- 
werkers. Daarnaast zal een preventie strategie worden 
ontwikkeld die ook leidinggevenden beter in staat zal 
stellen om met verzuim om te gaan. Dit heeft tot doel 
om het verzuim over 2019-2021 te reduceren. 

Ontwikkel- en opleidingsplan 
Het ontwikkel- en opleidingsplan is gekoppeld aan de 
uitgangspunten van de lerende organisatie. Inhoudelijk 

richten we ons op deskundigheidsbevordering in relatie 
tot de veranderingen in zorgvraag. De behoefte aan 
hoger gekwalificeerd personeel neemt toe. 
Zorgpartners wil graag zowel bestaande als nieuwe 
medewerkers de mogelijkheid bieden en stimuleren 
deze kwalificaties binnen of buiten het eigen vakgebied 
te ontwikkelen. In het ontwikkel- en opleidingsplan 
krijgen talentmanagement en mobiliteit dan ook 
nadrukkelijk een plek.

Daarnaast vraag ook de digitalisering in zowel zorg als 
bedrijfsvoering om nieuwe vaardigheden. Innovaties 
en ICT zijn inmiddels integraal onderdeel van het 
dagelijkse werk. Hoewel dit soms voor medewerkers als 
complex wordt ervaren, zijn we ervan overtuigd dat 
met het ontwikkelen van deze digitale vaardigheden 
de werkprocessen uiteindelijk vereenvoudigen. In het 
ontwikkel- en opleidingsplan zal dan ook aandacht zijn 
voor de vergroting van digitale vaardigheden van 
medewerkers. 

Plezier hebben in en op je 
werk is heel belangrijk.
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Performance management 
Performance management is primair een bestuurs- 
middel maar heeft ook duidelijke voordelen voor 
medewerkers. Zo kunnen medewerkers aangeven wat 
de organisatie van hen mag verwachten. Ook maken 
gestandaardiseerde indicatoren het mogelijk iemands 
functioneren objectief langs deze maatstaf vast te 
stellen. 

Binnen Zorgpartners hebben we behoefte aan een 
actueel en volledig inzicht in de prestaties binnen de 
organisatie, afdelingen en teams. Met performance 
management komt de besturing van de organisatie 
beter in balans. We sturen niet alleen op financiële 
cijfers maar ook op kwaliteit. Met performance  
management kijken we samen naar een integraal 
stelsel van met elkaar samenhangende doelen. Dat 
geeft ons veel meer mogelijkheden om de behoefte  
te voorspellen, continu te verbeteren (PDCA) en 
effectiever onze strategie uit te voeren. De komende 
jaren wil Zorgpartners performance management  
goed vormgeven. Zorgpartners wil van performance 
management een levende realiteit maken in de 
organisatie, met aandacht voor de individuele  
medewerker, interactiemomenten, ontwikkeling en 
intrinsieke motivatie. 

Met performance management tools zoals een dash-
board krijgen wij periodiek én in de juiste frequentie 
inzicht in  de behaalde (tussen-)resultaten. We krijgen 
inzichtelijk of einddoelen per indicator, per afdeling en/
of per persoon gehaald (gaan) worden. Zo anticiperen 
we op  afwijkingen en kunnen we met heldere commu-
nicatie en meer samenhang, samen bijsturen. 

Het is belangrijk performance indicatoren te kiezen die 
aansluiten bij de doelstellingen van Zorgpartners en de 
status van invullingen van deze indicatoren continu 
beschikbaar te hebben in de vorm van een dashboard. 
Een voorbeeld van een passende indicator is de 
medewerkerstevredenheid door middel van QDNA. 
Maar ook indicatoren die aansluiten bij duurzame 
inzetbaarheid zoals in- en uitstroom, ziekteverzuim, 
vacatures, e.d. zijn belangrijk. In 2019 stellen we een 
plan op dat weergeeft welke indicatoren opgenomen 
zullen worden.

Met het inzicht  in de redenen van uitstroom of  
lang-durig verzuim kan Zorgpartners maatregelen in 
stelling brengen zoals flexibiliteit in de werkomgeving, 
loopbaanperspectief en baanzekerheid.  

Leiderschapsontwikkeling
Leiderschap speelt een grote rol in werkprestaties en 
werkplezier. Leiderschapsontwikkeling is en blijft dan 
ook belangrijk voor Zorgpartners. Het blijven ontwik- 
kelen van medewerkers en het kunnen omgaan met  
de veranderende zorgvraag betekent ook dat leiding- 
gevenden voldoende toegerust worden om mede- 
werkers goed te kunnen ondersteunen in hun werk. 
Daarbij is het belangrijk dat medewerkers zich gezien 
voelen en er sprake is van een open cultuur waarin het 
geven en ontvangen van feedback op alle niveaus 
vanzelfsprekend is. Zowel feedback gericht op het 
persoonlijk functioneren als op het functioneren van 
een afdeling of onderdeel. 

Aantrekken nieuwe medewerkers
Zorgpartners profileert zich als aantrekkelijke werk- 
gever in de regio en bouwt mee aan een positief  
imago van de ouderenzorg. Er zijn en worden nieuwe 
samenwerkingsverbanden met scholen aangegaan  
om studenten in de zorg en welzijnssector te binden. 

Zorgpartners stimuleert (jonge) mensen tot het werken 
in de zorg door meer stageplaatsen aan te bieden die 
beter aansluiten op de praktijk. Zorgpartners realiseert 
oriëntatiebanen waarin mensen in een korte periode 
kennis maken met het veelzijdige werk in de VVT-sector 
als opstap naar een reguliere baan of opleiding in de 
zorg.

Daarnaast is er een focus op nieuwe doelgroepen. 
Hiertoe zijn samenwerkingsverbanden met gemeenten 
en andere organen. Zorgpartners verkent de mogelijk-
heden voor het werven en scholen van nieuwe doel-
groepen, zoals statushouders en mensen met enige 
vorm van beperking.  



STRATEGISCH PLAN 2019 - 2022 17

PROFESSIONALISEREN VAN WERKPROCESSEN

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

Herziening besturingsstructuur 
De bestaande besturingsstructuur wordt als log 
ervaren en zorgt voor onduidelijkheid in de organisatie. 
Dit vraagt om evaluatie. Er is ruimte om de strategische, 
tactische en operationele aansturing en bijbehorende 
verantwoordelijkheden te verbeteren. Wat is bijvoor-
beeld de rol van de huidige kringen? Hebben zij  nog 
voldoende waarde? Waar is het eigenaarschap belegd? 
Voor deze opdracht vormen we een programmateam 
dat in 2019 een evaluatie van de besturingsstructuur 
uitvoert en aanbevelingen maakt voor verbetering. 
Eind van het jaar 2019 ligt er een herziene besturings-
structuur die bekend is in de organisatie en leidraad is 
voor ons handelen vanaf 2020.

Procesoptimalisatie breed inzetten
In 2018 zijn we, in samenwerking met een advies- 
bureau, gestart met gestructureerde proces- 
optimalisatie. Procesdenken en gestructureerde 
evaluatie(s) helpen bij het verbeteren van alle typen 
processen. Zorgregistratie moet vooral betekenisvol 
zijn en bijdragen aan hoogwaardige zorg voor onze 
cliënten. Eenmalige registratie bij de bron is een 
uitgangspunt. Zorgpaden, gekoppelde primaire (zorg-)
processen en ondersteunende (bedrijfsvoerende) 
processen worden gewogen, ingericht, geregistreerd 
en het eigenaarschap eenduidig belegd.

Focus op betekenisvolle informatie en  
communicatie
Zorgregistratie vindt plaats aan de bron, digitaal via 
slimme toepassingen en middelen of gevoed door 
netwerkkoppelingen. Registreren is geen doel maar 
moet een duidelijke meerwaarde, een betekenis 
hebben. Onze processen moeten worden aangepast 
aan nieuwe wetgeving over regelarme zorg. Vanaf 2019 
worden alle projectoptimalisatietrajecten hieraan 
getoetst.

Zorgpartners heeft kwaliteit van zorg hoog in 
het vaandel staan. Van intensieve dagelijkse 
cliëntbegeleiding en -ondersteuning tot  
gestructureerde administratieve handelingen. 
Al deze werkprocessen doen een beroep op onze 
professionaliteit. Deze professionaliteit wordt 
tastbaar gemaakt in heldere, transparante 
werkprocessen in alle lagen van de organisatie. 

De centrale boodschap voor het professionaliseren van 
werkprocessen is helder. ‘Evalueer en leer’. Door werk- 
processen gestructureerd uit te voeren én kritisch te 
bekijken leren we van elkaar. Open staan voor elkaar en 
nauwe samenwerking verbinden ons en helpen ons 
efficiënter te werken. Een cyclus van continu meten en 
daarop aanpassen maakt Zorgpartners adaptief en 
toekomst bestendig. Dit continue leren vraagt om 
ontwikkeling in zowel organisatiebestuur als (digitale) 
vaardigheden van medewerkers

DOELEN

Transparante en effectieve besturingsstructuur
Ontwerpen en implementeren van een transparante en 
effectieve besturingsstructuur. De nieuwe structuur 
moet bijdragen aan transparantie en slagkracht binnen 
Zorgpartners.

Project- en Portfoliomanagement (PPM) zijn de 
motor voor procesoptimalisatie
Procesdenken en gestructureerd evalueren helpt bij het 
verbeteren van alle typen processen. PPM geeft richting 
en handvatten om van de opdracht daadwerkelijk tot 
afronding te komen.

Betekenisvolle sturing met stuurinformatie
Betekenisvolle, tijdige en duidelijke stuurinformatie. 
Meetwaarden worden verzameld en leveren kwalita- 
tieve en kwantitatieve stuurinformatie om benodigde 
aanpassingen in onze processen te kunnen signaleren.

Samenwerken en kennis delen
Van elkaar leren doen we samen. We delen onze kennis 
en leren (nog beter) evalueren en verbeteren. Continu 
ontwikkelen zit straks in ons DNA.
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Inrichten programmabureau 
In 2019 wordt binnen Zorgpartners een programma- 
bureau ingericht voor (zorg-)innovaties, initiatieven en 
(ICT/IV-)projecten. Dit programmabureau werkt ten 
dienste van de stichting en/of organisatieonderdelen 
en is een verdere aanvulling op onze EPM/PPM- 
methodiek. Het programmabureau vult onze behoefte 
op het gebied van Changemanagement op een 
gestructureerde wijze in. Wijzigingen welke voort- 
vloeien uit genoemde procesoptimalisatie worden  
door deze uitvoeringsinstantie uitgevoerd. 

Het programmabureau geeft ons inzicht in de voort-
gang en de mate waarin een project of initiatief is 
afgehecht en geborgd. Deze ontwikkeling kan aan- 
gevuld worden met een change-manager ter 
implementatie en borging van de innovatie (aan de 
hand van een blauwdruk).

Project- en Portfoliomanagement (EPM/PPM) 
verder ontwikkelen
In 2018 is gestart met EPM/PPM. De komende jaren is 
verdere training en bewustwording van Elementair 
Project Management (EPM) nodig om nieuwe, en  
reeds beschikbare, middelen beter in te zetten voor 
projecten, ontwikkelingen en procesoptimalisaties.  
Een integratie van nieuwe middelen uit het project 
‘Projectoptimalisatie’ uit 2017/2019 biedt ons nieuwe 
mogelijkheden binnen de EPM-methodiek.

Vanuit verschillende methodieken zoals ‘Lean Six 
Sigma’ en het ‘Agile Manifest’ worden nieuwe hand- 
vatten aangereikt. Zorgpartners gaat deze methodes 
inzetten om complexe projecten op te delen in kortere, 
cyclische trajecten waarbij de focus op evalueren en 
bijsturen ligt zonder (veel) tijd te verliezen.  

Direct rapporteren in plaats van aan het einde van de dag verhoogt  
de kwaliteit van de zorg en verkort de overdrachttijd.
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Zo wordt het plannen, uitvoeren, controleren en 
aanpassen (PDCA) geborgd binnen Zorgpartners.  
Deze handvatten komen medio 2019 voor iedereen 
beschikbaar.

Het portfoliomanagement (PPM) is de schakel tussen 
het analyseren en structureren van de vraag (proces- 
optimalisatie) en uitvoeren en evalueren (programma-
bureau). De samenhang tussen programma- en 
projectdoelstellingen, voortgang en eigenaarschap 
worden bewaakt binnen de PPM-methodiek. Middelen 
die gestructureerde planning en priorititeitsweging 
ondersteunen zijn al beschikbaar. Zorgpartners belegt, 
in 2019,  de rol Portfolio manager in de serviceorganisa-
tie om deze bewaking uit te voeren.

Sturen met vraaggestuurde informatie (BI)
Een belangrijk middel om status en voortgang te 
meten, op tactisch en strategisch niveau, is een  
gestructureerde BI omgeving. Om invulling te  
geven aan vraaggestuurde informatie is in 2019 een 
programma gestart. Naast het bepalen en beschikbaar 
stellen van stuurinformatie is de toepassing ervan, in  
de evaluatiecyclus van werkprocessen en organisatie, 
een belangrijk speerpunt van dit programma. 

Een volledig gebruiksklare stuurinformatie omgeving  
is eind 2020 geïmplementeerd in zowel techniek als 
werkprocesondersteuning en organisatorische invul-
ling. Het gebruik van stuurinformatie is dan in de 
procesevaluatiecyclus geborgd. Daarnaast is het  
beheer structureel geborgd en belegd.

Samenwerken en kennis delen met het  
Sociaal platform 
In 2019 wordt een nieuw (samenwerkings)platform 
ingericht ter vervanging van het huidige intranet.  
Een integrale oplossing voor medewerkers, waarin 
samenwerking, kennisdeling en documentbeheer 
centraal zullen staan. 

Een belangrijke rol binnen dit platform is weggelegd 
voor het digitaal faciliteren van documentbeheer- 
processen. De eerdergenoemde herziening van de 
besturingsstructuur is hier duidelijk aan gelieerd. Onze 
werkstromen voor bedrijfsvoerings- en beleidsmatige 
processen worden eenduidig ingericht en digitaal 
ondersteund. Hierin worden de benodigde (proce- 
durele) stappen, betrokkenen en bijbehorende  
documentatie in ogenschouw genomen.

Na de introductie van het sociale platform in 2019 
komen nieuwe functionaliteiten gefaseerd beschikbaar 
over de periode 2020-2021.
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INNOVATIE EN ICT 

Zorgpartners stelt in 2019 een optimalisatieplan op om 
deze techniek, kennis en bijbehorende vaardigheden te 
borgen en verder te verspreiden over al onze locaties. 
Hierbij maken we gebruik van de structuren geboden 
door het programmabureau en de PPM-methodiek.

Optimalisatie (zorg-)processen
Technologische ontwikkelingen zoals zelfcontroles 
helpen de cliënt om zelfzorg toe te passen, maar ook 
domotica en robotica hebben een belangrijke rol bij 
het ontlasten van de zorgverlener. Om elke (cliënt)
groep doelmatig te ondersteunen is een behoefte- 
analyse per (cliënt)doelgroep, over mogelijkheden  
tot het inzetten van technologie, noodzakelijk. 

Om de aansluiting te zoeken bij de groeiende digitale 
zorgwereld streven we ernaar om (technologische) 
innovatie in te zetten voor de cliënt en hiermee (zorg-)
processen verder te optimaliseren.

Zorgpartners kiest er dan ook voor om verder door te 
ontwikkelen op gebied van onder meer  ‘internet of 
things, zorg op afstand en robots die professionals 
helpen. In 2019 en 2020 vinden pilots plaats in het 
kader van ICT-innovaties die het zorgproces moeten 
ondersteunen.

Gegevensuitwisseling met ketenpartners
Zorgpartners zit aan tafel met ketenpartners in de zorg, 
zoals ‘Gedeelde Zorg’, om gegevensuitwisseling te 
organiseren. Gespreksonderwerpen zijn onder andere  
standaardisatie van zorggegevens en zorgadministratie 
naar regionale en/of landelijke schakelpunten. 
In 2021 zijn we in staat om met alle ketenpartners, veilig 
en gestructureerd, data en informatie uit te wisselen. 
Hiermee zijn we in staat om aan te sluiten bij regionale 
en landelijke netwerken.

Informatiebeveiliging
Zorgpartners voldoet, in het kader van privacy en 
informatiebeveiliging, aan de landelijke standaarden 
van Nen7510, ISO27001 en AVG. In 2020 hebben we  
een certificeringstraject afgerond. Om dit traject in te 
richten en te borgen zullen we in 2019 een platform 
inrichten.

In de afgelopen jaren hebben wij mooie stappen 
gemaakt in het implementeren van toepasbare 
zorginnovaties. We hebben inmiddels de  
beschikking over Workstations On Wheels 
(WoW) en hebben domotica toegepast om 
cliënten meer bewegingsvrijheid te geven.  
Deze ontwikkelingen gaan we breed inzetten.

Toegankelijkheid en uitwisseling van gegevens  
worden steeds belangrijker in een wereld van (digitale) 
netwerkzorg. Zorgpartners maakt deze beveiligde 
gegevensuitwisseling mogelijk om samenwerking in  
de keten te versterken. Samen werken wij aan onze 
(digitale) vaardigheden om voorbereid te zijn op een 
meer groeiende, digitale zorgwereld. Deze ambitie 
wordt uitgewerkt  in de roadmap ICT.

DOELEN

Innovatieve ontwikkelingen als onderdeel 
zorgproces
Zorgpartners is innovator in ICT-toepassingen die cliënt 
en medewerker ondersteunen (op intelligente wijze) bij 
het welzijn-, zorg- en behandelproces.

Informatie uitwisseling in de keten
Samenwerking in de keten van cliënt, mantelzorger, 
vrijwilliger en professionals, gericht op data- en 
informatie-uitwisseling in de keten. Wij zijn, in 2021, in 
staat om met alle ketenpartners data en informatie uit 
te wisselen om aan te sluiten bij regionale en landelijke 
netwerken.

Zorgvuldig met privacy en  
informatiebeveiliging
Al onze databronnen zijn adequaat beveiligd. 

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Versterken inzet zorginnovaties 
We zijn trots op de reeds behaalde resultaten op het 
gebied van innovatieve toepassingen in zorgprocessen. 
De opgedane kennis over het toepassen van deze 
technologische innovaties en domotica is uiterst 
waardevol. 
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Om de kwaliteit 

van zorg verder 

te verbeteren en 

de zorg- en 

dienstverlening 

nog meer af te 

stemmen op de 

wensen van de 

cliënten, worden 

hun ervaringen 

voortdurend 

gemeten.




