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Managementsamenvatting
In deze managementsamenvatting vindt u de ‘highlights’ uit het onderliggende strategisch
meerjarenplan.
1. Missie, visie, kernwaarden en slogan
De missie van Zorgcentra Meerlanden is:
Zorgcentra Meerlanden ondersteunt ouderen in de regio in hun
behoefte op het gebied van Wonen, Zorg & Welzijn.
De visie van Zorgcentra Meerlanden is:
a) Kwaliteit en professionaliteit staan voorop bij het beantwoorden van de vragen van onze
cliënten in onze woonzorgcentra en de wijk
b) Wij werken regionaal en lokaal samen en dragen hiermee bij aan het verbeteren van de
leefomgeving van onze cliënten.
c) We leren dagelijks bij om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te optimaliseren.
Onze kernwaarden zijn Persoonlijk en Professioneel.
De bijbehorende slogan, in marketingtermen “pay off” genoemd is:
Met elkaar
Persoonlijk & Professioneel

2. Diensten van Zorgcentra Meerlanden
Vanuit onze locaties De Meerwende in Badhoevedorp, De Meerstede in Hoofddorp en ’t
Kloosterhof in Aalsmeer leveren wij een totaalpakket voor de ouderen in onze locaties en de wijk
eromheen. Dit totaalpakket bestaat uit diensten rondom zorg, behandeling en welzijn zoals:
a) Intramurale zorg (mensen met dementie of somatische problematiek)
b) Kortdurend verblijf (respijtzorg, eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatie)
c) Wijkzorg (voorheen thuiszorg genoemd)
d) Maaltijden, zowel in onze locaties als thuis
e) Wijkontmoetingscentra (“inloop” en ontmoeting) waaronder laagdrempelige inloop voor
bijvoorbeeld een kopje koffie en activiteiten onder begeleiding.
f) Geïndiceerde dagbesteding,
g) Individuele begeleiding
h) Huishoudelijke hulp
i) Diensten via de wijkservicepas zoals boodschappendienst, klussendienst, kapper,
pedicure, manicure of gezichtsbehandeling aan huis, maaltijden, activiteiten op locatie of
uitstapjes.

3. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) en kritische
succesfactoren
Onze belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn de volgende:
1. Sterktes:
a) Kleinschaligheid met korte lijnen waardoor men snel kan inspringen op veranderingen
b) Betrokken personeel en vrijwilligers
c) Veel vaste gezichten (weinig externe flex-medewerkers)
d) Hoge netto promotor score op Zorgkaart Nederland (meer dan 95%)
e) Cliëntgerichte persoonlijke warme zorg
f) Gezonde financiële situatie
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2. Zwaktes (weaknesses):
a) Kleine organisatie, waardoor kwetsbaar (zoals de backoffice)
b) Elkaar feedback geven en communicatie (onder andere gericht op samenwerking)
scoort matig op het MTO (6,0)
3. Kansen (Opportunities):
a) Meer vraag naar kortdurend verblijf, wijkzorg en andere diensten voor ouderen in de
wijk
b) Arbeidsmarktproblematiek wordt regionaal en met support vanuit overheid opgepakt
4. Bedreigingen (Threats):
a) Relatief kleine organisatie
b) Arbeidsmarktproblematiek
Onze belangrijkste kritische succesfactoren zijn:
a) De persoonlijke en lokale binding.
b) Onze medewerkers
c) Financiën zijn op orde
d) Cliënt-tevredenheid

4. Onze belangrijkste speerpunten
De komende jaren willen we verder professionaliseren en moderniseren. De belangrijkste
speerpunten liggen op het gebied van:
1. Kwaliteit van zorg
Met de volgende aandachtsgebieden:
a)
b)
c)
d)

Voldoende personeel
Gekwalificeerd personeel, passend bij de toegenomen complexiteit en zorgvraag.
Knelpunten in de zorg oplossen.
De arbeidsmarktproblematiek het hoofd bieden door:
 Creatief te werven
 Met andere aanbieders en VBZ samen te werken
 Zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven.
e) Aantrekkelijke werkgever zijn en blijven we door:
 De werkdruk te verlagen
 De kwaliteit van zorg te verhogen
 Levensfase beleid
 Functiehuis herijken.
 Veel mogelijkheden tot kwalitatief hoogstaande opleidingen te bieden.
2. ICT
De belangrijkste aandachtsgebieden binnen de ICT zijn de komende jaren:
a) Vervangen telefonie en domotica
b) “General control” waaronder wachtwoordbeleid, AVG, beveiligd mailen, SLA met SIS etc.
c) Processen optimaliseren (wijkzorg app, planning & agenda wijkzorg, mutatieformulier zorg)
2018
d) Cura verder optimaliseren (bv ESS/MSS)
e) Clientportaal
f) Opleidingsportaal
g) Roosterpakket
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3.
a)
b)
c)
d)

Communicatie en PR
Nieuwe website
Nieuwe huisstijl
Vernieuwd intranet
Optimaliseren communicatie naar (potentiële) medewerkers en
cliënten
e) Optimaliseren van het gebruik van social media
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1. Inleiding
In dit strategisch meerjarenplan geeft Zorgcentra Meerlanden aan op welke wijze ze zich de
komende drie jaren willen ontwikkelen. De ambitie is hoog, maar dat moet ook; de ouderenzorg is
immers sterk in beweging. Zorgcentra Meerlanden wil haar cliënten en medewerkers een goed
toekomstperspectief bieden en zal daarom in relatief korte tijd een transitie moeten doormaken
naar een toekomst bestendige organisatie; een organisatie die uitgaat van de behoefte van haar
Cliënten en die ingespeeld is op de landelijke en regionale ontwikkelingen.
Zorgcentra Meerlanden wil meer: vanuit een professionele organisatie wil Zorgcentra Meerlanden
blijvende kwaliteit leveren, op alle vlakken, met een lange termijnvisie, eenduidig beleid en
doelgerichte aansturing en hiermee naar buiten treden. Dit vereist strategische samenwerking met
regionale partners en het vormen van en/of participeren in regionale netwerken.
Op de persoonlijke manier die onze cliënten van ons gewend zijn.
Dit strategische kader is een vervolg op het voormalige strategische beleidsplan (2013-2017) en
de toekomstvisie van juni 2017-juni 2018.
Verschillende gremia en organisatieonderdelen hebben input geleverd. Zo zijn bijvoorbeeld de
visie, missie en kernwaarden herijkt en is de merkenstrategie gekozen tijdens beleidsdagen met
sleutelfiguren uit onze organisatie. Een externe adviseur heeft ons geadviseerd op het gebied van
ICT en communicatie en PR. De afdeling HRM heeft input geleverd op het gebied van strategisch
personeelsplan en opleidingsplan. Verder is tijdens de verschillende beleidsdagen met onder
andere de hoofden zorg en facilitair coördinatoren kwaliteit veelvuldig onderwerp van gesprek
geweest. Hier is onder andere aan de orde geweest hoe Zorgcentra Meerlanden invulling gaat
geven aan het (tijdelijke) kwaliteitskader. Ook het kwaliteitsjaarplan 2018 is input voor dit
meerjarenplan.
Uiteraard zijn zowel het MT, de Ondernemingsraad, de Centrale Cliënten- en Familieraad en de
Raad van Toezicht nauw bij het strategisch meerjarenplan betrokken en is hen om advies en/of
instemming gevraagd.
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2. Zorgcentra Meerlanden, wie zijn wij?
2.1 Inleiding
Vanuit De Meerwende, De Meerstede en ’t Kloosterhof in Badhoevedorp, Hoofddorp en Aalsmeer
bieden wij diensten, activiteiten, wijkzorg en wonen met zorg. We werken kleinschalig en de lijnen
zijn kort. Onze deskundige teams en vrijwilligers zijn mensen die met plezier en met trots werken.
Met elkaar staan wij garant voor een pakket van wonen, zorg en welzijn dat zo goed mogelijk is
toegesneden op de individuele vraag van onze cliënten. Thuis of in een van onze drie
woonzorgcentra dragen wij op die manier dagelijks met zorg bij aan de kwaliteit van leven van
onze cliënten.

2.2 Dienstenpakket van Zorgcentra Meerlanden
De visie van Zorgcentra Meerlanden is een totaalpakket te leveren voor de ouderen in onze
locaties en de wijk eromheen. Dit totaalpakket bestaat uit diensten rondom zorg, behandeling en
welzijn en bestaat onder andere uit:
a)
b)
c)
d)
e)

Intramurale zorg (mensen met dementie of somatische problematiek)
Kortdurend verblijf (respijtzorg, eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatie)
Wijkzorg (voorheen thuiszorg genoemd)
Maaltijden, zowel in onze locaties als thuis
WijkOntmoetingsCentra (“inloop” en ontmoeting) en geïndiceerde dagbesteding, waaronder
zowel laagdrempelige activiteiten als professioneel begeleide dagbesteding behoren
f) Individuele begeleiding
g) Huishoudelijke hulp
h) Diensten via de wijkservicepas zoals boodschappendienst, klussendienst, kapper,
pedicure, manicure of gezichtsbehandeling aan huis, maaltijden, activiteiten op locatie of
uitstapjes.
Door een volledig pallet aan diensten te verlenen willen we bewerkstelligen dat cliënten die
eenmaal bij ons bekend zijn ook bij ons kunnen blijven, ook al hebben ze een zwaardere
zorgvraag. Zo komt iemand wellicht eerst een kopje koffiedrinken (“inloop”), komt later naar de
ontmoeting (onder professionele begeleiding), krijgt daarna geïndiceerde dagbesteding, verblijft
tijdelijk bij ons (bijvoorbeeld na een operatie) en kan, indien nodig, bij ons komen wonen.
We bieden lichte ondersteuning waar mogelijk en pas zwaardere ondersteuning indien
noodzakelijk. Een belangrijk punt hierbij is dat we de eigen regie zoveel mogelijk bij de cliënt laten.
Onderstaand schema (waarbij de lijnen illustratief bedoeld zijn) laat de relatie zien tussen enerzijds
de (on-)mogelijkheden om voor zichzelf te zorgen (afhankelijk/minimale eigen regie mogelijk –
eigen regie mogelijk/ onafhankelijk) en anderzijds de noodzaak om vergaande professionele
ondersteuning en verblijf te bieden.
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Het (te snel of te veel) overnemen van zorg leidt tot versnelde toename van de afhankelijkheid en
daarmee een dreigend verlies van eigen regie en zeggenschap. Onze focus ligt daarom op
ondersteunen bij het behouden of herwinnen van de eigen regiemogelijkheden, onder meer door
het zo veel mogelijk bevorderen van de onafhankelijkheid. Dit brengt met zich mee dat er vooral
naar iemands mogelijkheden wordt gezocht waarbij de ziekte of beperkingen als secundaire
aandachtsgebied gelden (vrije interpretatie uit Bron: Wegwijzer wijk- en buurtgericht werken 2011).
In het kader hiervan heeft gezondheid volgens Machteld Huber (en overgenomen door de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO) een andere definitie gekregen namelijk:
“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen
regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen van het leven”
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Hiermee wordt veel meer de potentie benadrukt om gezond te zijn of te worden, ook wanneer er
sprake is van een ziekte. Machteld Huber heeft dit concept getoetst bij patiënten, behandelaren en
beleidsmakers. Ze introduceerde hierbij de term ‘positieve gezondheid’, bestaande uit zes
dimensies waar je gezondheid uit kunt aflezen, te weten:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Lichamelijke functies
Mentale functies en beleving
De spirituele/existentiële dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaal-maatschappelijke participatie
Dagelijks functioneren.

Beleidsmakers, onderzoekers en artsen kenden het meeste belang toe aan lichamelijke functies.
Patiënten daarentegen vonden alle zes dimensies bijna even belangrijk.
Doordat de nadruk ligt op veerkracht en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht
aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke. Voor deze groep wegen sociaalmaatschappelijke participatie en zingeving minstens zo zwaar.
Zorgcentra Meerlanden schaart zich achter bovenstaande definitie en bijbehorende dimensies.

2.3 De rol van de Rooms-katholieke kerk en het geloof
In onze woonzorgcentra zijn cliënten van alle gezindten welkom. Van oudsher zijn we een RoomsKatholieke organisatie. Er wordt veel aan zingeving gedaan. Hierbij wordt geen onderscheid
gemaakt in welk geloof men heeft alhoewel het voor de Rooms-Katholieke gelovigen het meest
herkenbaar zal zijn.
Er wordt speciaal aandacht geschonken aan de Rooms-Katholieke vieringen, zoals Pasen en
Kerst. Daarnaast zijn er speciale bijeenkomsten, onder andere rondom 4 en 5 mei en Allerzielen.

2.4 Doelgroepen en specialismen
De doelgroepen die wij intramuraal onderscheiden zijn:
1. Psychogeriatrie: dit betreft mensen met dementie. In alle locaties zijn open en gesloten
afdelingen/ kleinschalig woonvoorzieningen voor mensen met dementie aanwezig. Deze
groep is groeiende.
2. Somatiek: bij deze doelgroep staan de fysieke beperkingen voorop. Daarnaast hebben veel
cliënten meestal in meer of mindere mate cognitieve problemen. Over het algemeen blijft
deze doelgroep steeds langer thuis wonen en zien we een afname van de behoefte hierin.
Op elke locatie is ruimte voor deze doelgroep.
3. Kortdurend verblijf: hieronder verstaan we cliënten die tijdelijk bij ons wonen. Dit kan zijn
onder de noemer/financiering:
a) Eerstelijns verblijf (ELV): dit betreft cliënten die thuis wonen maar om wat voor
reden dan ook tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld na een
ziekenhuisopname of omdat de gezondheid ineens snel achteruit gaat. Een deel
van deze cliënten gaat na opname via ELV weer naar huis, een deel blijft bij ons
wonen en voor hen wordt de indicatie omgezet in een Wlz-indicatie (Wet
Langdurige Zorg). De indicatie voor ELV wordt door de huisarts of het ziekenhuis
gesteld. ELV hoog en laag complex (wat het verschil in complexiteit aangeeft) wordt
in alle drie de locaties geleverd. Bij ELV hoog complex valt de medische
verantwoordelijkheid onder de specialist ouderengeneeskunde. ELV wordt
gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet.
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b) Respijtzorg: bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Betreft een tijdelijke opname
bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie is. Deze aanvraag kan gefinancierd worden
vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning via de gemeente), Wlz (Wet langdurige
zorg) of ziektekostenverzekeraar. Respijtzorg wordt in alle locaties geleverd.
c) Geriatrische revalidatie: na bijvoorbeeld een operatie kan het zijn dat een cliënt intensieve zorg
en behandeling nodig heeft. Bij geriatrische revalidatie ligt de focus meer dan bij ELV op het
revalideren. De behandelaren spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is een
therapeutisch klimaat van belang. De cliënt kan hiervoor tijdelijk bij ons terecht. De intentie is
dat deze cliënten na de revalidatie weer naar huis gaan. Wij doen dit in onder aanneming van
Zorggroep Reinalda (Reinalda maakt de afspraken met de zorgverzekeraars hierover). Helaas
heeft Reinalda aangegeven deze samenwerking eind 2018 te willen stoppen, omdat men het te
weinig in eigen hand heeft. Geriatrische revalidatie vindt op dit moment alleen in De
Meerwende (Badhoevedorp) plaats.
d) Huren van eenheid zonder zorg. Dit gebeurt in beperkte mate en vooralsnog alleen in locatie
De Meerwende.
Daarnaast hebben we WijkOntmoetingsCentra (“inloop” en ontmoeting) op alle locaties en bieden
we ook geïndiceerde dagbesteding aan. In ’t Kloosterhof is geïndiceerde dagbesteding in 2017
opgezet en is hiervoor een contract met de gemeente Aalsmeer/Amstelveen afgesloten. In het
eerste kwartaal van 2018 hebben we mee gedaan met de aanbesteding voor onder andere
geïndiceerde dagbesteding in de Haarlemmermeer. Inmiddels is bekend dat we geïndiceerde
dagbesteding ook voor de bewoners in de gemeente Haarlemmermeer kunnen gaan bieden en
kunnen we dit vanaf juli 2018 gaan realiseren.
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3. Onze missie, visie, kernwaarden, SWOT en merkenstrategie
3.1 Missie en visie
In het derde kwartaal van 2017 hebben we de visie, missie, kernwaarden en slogan van
Zorgcentra Meerlanden herijkt. Dit omdat er veel verschillende uitingen waren en we hier een
keuze in wilden maken. Het doel van de herijking is de visie, missie en kernwaarden eenduidig te
maken. Dit was, naast helderheid, van belang voor onze communicatie en pr-strategie.
We hebben er niet voor gekozen om een nieuwe missie, visie en kernwaarden te formuleren,
omdat de prioriteiten elders liggen. Deze visie geldt in ieder geval voor de duur van dit meerjarig
strategisch plan. Mogelijk dat in 2020 of later een aangescherpte visie passender is bij de fase
waarin de organisatie zich dan bevindt.
De missie van Zorgcentra Meerlanden is als volgt:
Zorgcentra Meerlanden ondersteunt ouderen in de regio in hun
behoefte op het gebied van Wonen, Zorg & Welzijn.
Zorgcentra Meerlanden heeft de missie om met name ouderen in de woonzorgcentra en de wijk
eromheen een totaalpakket te bieden bij het behouden of herwinnen van welbevinden. Eén van de
belangrijkste uitgangspunten hierbij is dat Zorgcentra Meerlanden uitgaat van de eigen regie en
zeggenschap van haar Cliënten.
De visie van Zorgcentra Meerlanden is als volgt:
a) Kwaliteit en professionaliteit staan voorop bij het beantwoorden van de vragen van
onze cliënten in onze woonzorgcentra en de wijk
a) Wij werken regionaal en lokaal samen en dragen hiermee bij aan het verbeteren van de
leefomgeving van onze cliënten.
b) We leren dagelijks bij om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

3.2 Kernwaarden en slogan
Bij de visie en missie behorende kernwaarden zijn Persoonlijk en Professioneel.
Een belangrijke kracht van Zorgcentra Meerlanden is dat de zorg persoonlijk, warm en vertrouwd
is. Dat willen we hiermee benadrukken.
Daarnaast zijn we professioneel, maar willen we op bepaalde vlakken verder professionaliseren en
moderniseren. Deze ambitie en uitdaging ligt in deze kernwaarden besloten.

Het waarmaken van deze missie vereist van de medewerkers dat zij zich verdiepen in de Client en
zijn mogelijkheden en onmogelijkheden vertalen in een professioneel op maat gesneden
ondersteuningsplan. Vandaar de slogan, in marketingtermen “pay off” genoemd:
Met elkaar
Persoonlijk & Professioneel
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3.3 SWOT
Wij hebben de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (strengths, weaknesses, opportunities &
threats) in mei-juni 2017 in kaart gebracht. De belangrijkste zijn als volgt:
1. Sterktes:
a) Kleinschaligheid met korte lijnen waardoor men snel kan inspringen op veranderingen
b) Betrokken personeel en vrijwilligers
c) Veel vaste gezichten (en dus weinig externe flex-medewerkers)
d) Hoge netto promotor score op zorgkaart Nederland (meer dan 95%)
e) Cliëntgerichte persoonlijke warme zorg
f) Gezonde financiële situatie
g) Sterke organisatiecultuur
h) Medewerkers zijn vergeleken met andere organisaties trots om in onze organisatie te
werken. In het Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO), die we eind 2017 hebben
gehouden, was de score een 7,7.
Wij proberen onze sterktes verder te versterken.
2. Zwaktes:
a) Kleine organisatie, waardoor kwetsbaar (met name in backoffice en bij grote
investeringen)
b) Elkaar feedback geven en communicatie (onder andere gericht op samenwerking)
scoort matig op het MTO (6,0)
c) Professionaliteit in relatie tot complexere zorgvraag
d) Hoge werkdruk (MTO: 6,0)
e) Kan relatief grote investeringen (bijvoorbeeld op gebied van ICT of vastgoed) minder
goed dragen
f) (Realtime) managementrapportages zijn van onvoldoende kwaliteit
Wij hebben acties ondernomen om de zwaktes te verbeteren.
3. Kansen:
a) Meer vraag naar kortdurend verblijf (Eerstelijns verblijf, geriatrische revalidatie en
respijtzorg)
b) Meer vraag naar wijkzorg en andere diensten voor ouderen in de wijk
c) Meer structurele en passender financiering
d) Arbeidsmarktproblematiek wordt regionaal en met support vanuit overheid opgepakt
e) Meer vraag naar 24-uurs opname
f) Regio is meer gericht op samenwerking
Wij spelen hier zo goed mogelijk op in.
4. Bedreigingen/risico’s:
a) Relatief kleine organisatie
b) Arbeidsmarktproblematiek
c) Professionalisering van personeel
d) ICT
e) Afhankelijk van externe financiering (die veranderlijk is)
f) Veranderende eisen van de omgeving (bijvoorbeeld ten aanzien van
woonvoorzieningen)
g) Door buiten de organisatie opgelegde administratieve lasten en regeldruk nemen
vooralsnog niet af (ondanks de intenties van gemeenten, zorgkantoor en overheid).
We monitoren onze bedreigingen/risico’s en ondernemen hierop actie, waar nodig.
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3.4 Merkenstrategie
We hebben in het derde kwartaal van 2017 tevens de merkenstrategie bepaald. Overwegingen
hierbij waren de volgende.
We vinden het belangrijk dat bepaalde processen uniform verlopen, maar ook dat de locaties zich
kunnen profileren met een “couleur locale”.
We hebben besloten het afzendermerk “RK Stichting Zorgcentra Meerlanden” vooralsnog te
handhaven. Dit ondanks het feit dat we niet geassocieerd willen worden met
afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden en ‘t Kloosterhof niet binnen de Meerlanden valt. De
redenen zijn:
a) De focus op een naamsverandering van de stichting kan ten koste gaan van de focus op de
locatienamen (terwijl we daar juist de focus op willen leggen).
b) Een naamsverandering is kostbaar want moet overal aangepast worden (in allerlei formele
gremia)
Afgesproken wordt het herijken van de stichtingsnaam over 2 tot 5 jaar weer te evalueren.
Verandering van de stichtingsnaam blijft daarmee op de agenda staan.
Uit de verschillende merkenstrategieën hebben we de strategie ‘endorsed’ gekozen.
Kenmerken van Merkenstrategie “Endorsed” zijn:
a) Hoofd- en afzendermerk (de endorser). Het hoofdmerk zijn in ons geval de locaties, het
afzendermerk is Zorgcentra Meerlanden.
b) Afzendermerk (Zorgcentra Meerlanden) geeft vanaf de achtergrond een garantie aan het
hoofdmerk (de locaties)

Voorbeeld:
“UNOX” aanwezig als afzender op de
achtergrond van hoofdmerk “Cup a Soup”

De belangrijkste reden om hiervoor te kiezen is dat de merken van elkaar profiteren en elkaar
versterken. Wij willen op dit moment niet te veel de focus op een nieuw afzendermerk richten
(omdat we juist de focus op het hoofdmerk willen richten) en hier ook niet al teveel in investeren
(omdat andere investeringen hogere prioriteit hebben). Daarnaast is het een relatief goedkope
oplossing.
Het nadeel van endorsement is dat elk merk eigen aandacht vraagt en er dus beperkte synergie is
in de inzet van media en materialen. Daarom vinden we het wel van belang een eenduidige
huisstijl te creëren waardoor toch zoveel mogelijk synergie bereikt wordt.
We kiezen dus voor een hoofd (locatie)- en afzendermerk (stichting), wat er bijvoorbeeld als volgt
uit kan komen te zien:
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4. Vastgoedstrategie, demografische ontwikkelingen en andere
aanbieders in de regio
4.1 Vastgoedstrategie
Momenteel voldoen onze locaties redelijk aan de vraag van de cliënt. Wij krijgen zelden
opmerkingen over de aantrekkelijkheid van onze locaties, de grootte van de ruimtes en de
inrichting. Wel missen we op verschillende afdelingen een huiskamer die wel nodig is.
De vraag is of ons vastgoed toekomstbestendig is en potentiële cliënten over 5-15 jaar onze
locaties nog steeds aantrekkelijk vinden. Dit zou (op termijn) een groot risico kunnen betekenen.
Banken vragen steeds vaker naar wat we doen op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is
ook iets waar we als maatschappelijke organisatie graag aan willen bijdragen.
Daarom is het van belang een vastgoedstrategie te ontwikkelen. Om hiertoe te komen worden
eerst een aantal acties uitgezet:
a) Marktonderzoek; laatste is in 2013 gedaan. We verwachten dat hier in grote lijnen niet veel
in is veranderd. In 2018 – 2019 wordt nader bepaald of nieuw marktonderzoek noodzakelijk
is
b) Demografische ontwikkelingen in kaart brengen (zie volgende paragraaf)
c) Concurrentieanalyse (zie volgende paragraaf)
d) Belangrijkste externe en interne stakeholders
e) Vastgoed laten taxeren (2018)
f) Berekening toekomstscenario’s vastgoed
g) Meerwende plan voor verbouwing (2018)
h) Waar nodig plannen op gebied van vastgoed voor De Meerstede en ‘t Kloosterhof
i) Vanaf 2018: uitvoeren van de plannen.
Momenteel is de noodzaak voor verbouwen in locatie De Meerwende het hoogst. Op de
somatische afdelingen, die (deels) omgezet gaan worden naar afdelingen voor mensen met
dementie, zijn nog geen huiskamers, die wel noodzakelijk zijn.
Daarnaast willen we opnieuw kijken naar een handige indeling en logistiek (bijvoorbeeld van de
receptie en de brasserie) en zijn bepaalde ruimtes, zoals het restaurant, gedateerd.
Inmiddels worden de plannen verder uitgewerkt.
In ’t Kloosterhof is recentelijk een huiskamer gerealiseerd voor een extra afdeling voor mensen met
dementie.
De doelstelling is binnen vijf jaar ook voor De Meerstede en ’t Kloosterhof opnieuw hebben
gekeken naar de langere termijn vastgoed- en locatieontwikkeling.
Daarnaast onderzoeken we, in samenwerking met een projectontwikkelaar, wat de mogelijkheden
zijn rondom het ontwikkelen van een nieuw concept woonzorgcentra, waarbij ‘op maat’ woonruimte
beschikbaar is. De doelgroep is hiervoor de relatief goed bedeelde middenklasse, die meer
financiële ruimte heeft en deze ook wil inzetten bij voor de woonzorg.
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4.2 Demografische ontwikkelingen in de regio Haarlemmermeer en Aalsmeer
Inleiding
Zorgcentra Meerlanden levert zorg in de gemeentes Haarlemmermeer en Aalsmeer. Zorgcentra
Meerlanden blijft zich primair richten op dit werkgebied.
In het werkgebied van Zorgcentra Meerlanden is sprake van drie sub-regio’s:
1. regio Hoofddorp;
2. regio Badhoevedorp;
3. regio Aalsmeer.
De sub-regio’s verschillen van elkaar door het type Cliënten (cultuur, welstand, aandeel ouderen)
en de samenwerkingspartners. In de drie sub-regio’s is Zorgcentra Meerlanden in (soms
verschillende) samenwerkingsnetwerken actief.
We hebben een organisatie brede strategie voor Zorgcentra Meerlanden met eenheid van beleid
en gezamenlijke kaders.
De demografische ontwikkelingen vallen in Noord-Holland Zuid (waar Zorgcentra Meerlanden
onder valt) relatief positief uit ten opzichte van de rest van Nederland. De bevolking blijft
toenemen, onder andere door toename van jongeren naar de Randstad. Dit is gunstig voor de
werkgelegenheid. Tevens neemt, na een kleine dip, het aantal ouderen ook toe en blijft er zeker
behoefte aan woonzorgcentra. Op termijn wordt zelfs een toename in de behoefte van 24-uurs
zorg verwacht.
Voor de demografische ontwikkelingen in Aalsmeer, Hoofddorp en Badhoevedorp, zie bijlage 1.

4.3 Andere aanbieders in de regio
4.3.1 Badhoevedorp
Intramuraal
In Badhoevedorp is maar 1 intramurale voorziening, te weten De Meerwende.
Extramuraal
Qua thuiszorg zijn er in Badhoevedorp twee andere aanbieders:
a) Amstelring met drie wijkteams
b) Tecazorg; kleine multiculturele organisatie met name gericht op Amsterdam die thuiszorg,
persoonlijke verzorging en begeleiding biedt.
Conclusie: met name Amstelring is een concurrent in Badhoevedorp. Gezien het feit dat de
thuiszorg van De Meerwende zich voornamelijk richt op de wijken rondom De Meerwende, is er
voldoende ruimte voor een andere thuiszorgorganisatie zoals Amstelring, die zich met name op
andere gebieden binnen Badhoevedorp richt.
Overig
a) Het Alzheimercafé: Tevens vindt het Alzheimercafé plaats in De Meerwende in
Badhoevedorp
b) Huisartsen: Er is één koepel en één aparte huisarts. In totaal 10 huisartsen waar De
Meerwende een goed contact mee heeft (met name met het gezondheidscentrum).
c) Ziekenhuizen: Met name ziekenhuizen AMC en Slotervaartziekenhuis (A’dam) verwijzen
naar De Meerwende. Andere ziekenhuizen in de buurt zijn Lucas Andreas, VuMc, Antoni
van Leeuwenhoek, Spaarne Gasthuis, OLVG-west en Ziekenhuis Amstelland. De
verwijzingen komen voornamelijk uit Amsterdam en minder vanuit Hoofddorp en
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Amstelveen. Er is (meer dan) voldoende aanwas maar eventueel zouden de relaties met de
andere ziekenhuizen aangetrokken kunnen worden.
d) Activiteiten, ontmoeting en dagbesteding voor cliënten in de wijk
In Badhoevedorp zijn diverse aanbieders van activiteiten, ontmoeting en geïndiceerde
dagbesteding voor (kwetsbare) ouderen in de wijk.
 De Schuilhoeve
In De Schuilhoeve vindt dagbesteding voor licht dementerende ouderen plaats door
Amstelring. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft men een Wmo-indicatie nodig.
De dagbesteding vindt plaats in het woongebouw de Schuilhoeve waar 178
appartementen voor 55+ worden verhuurd. Tevens zit in dit gebouw een restaurant en
een wijkteam van Amstelring. De woonappartementen worden verhuurd via Woonzorg
Nederland.
 ’t Rietland
’t Rietland is een ontmoetingsplek voor de senioren en 40+’ers van Badhoevedorp en
omgeving. Men kan hier van maandag t/m vrijdag van 09:00–16:30 uur terecht voor een
kopje koffie, gezellig praatje of om een krant en/of boek te lezen.
Tevens worden buurtmaaltijden georganiseerd. Er is plaats voor 30 gasten. In
ontmoetingscentrum ’t Rietland is ook een ouderenadviseur en een sociaal raadslid
aanwezig.

 Het Dorpshuis
In Het Dorpshuis zitten veel verschillende stichtingen en worden activiteiten
georganiseerd voor veel soorten doelgroepen, waaronder ouderen.
Ook zitten in het gebouw gezondheidsdiensten zoals de trombosedienst.
 De Sociëteit in het Dorpshuis en ‘t Rietland
De sociëteit Badhoevedorp vindt elke dinsdag plaats in het Dorpshuis en elke zondag in
‘t Rietland.
De Sociëteit is een gezellige ontmoetingsplek waar mensen elkaar vinden. Mensen
kunnen hier ongedwongen samen zijn waarbij niets moet. Bij de Sociëteit kunnen
senioren terecht voor een kop koffie, praatje of spelletje, maar ook voor vragen over
zorg en ondersteuning. Voor een klein bedrag kan er ook een maaltijd genuttigd
worden.
De Sociëteit betreft een samenwerkingsverband van het Dorpshuis, Amstelring en De
Meerwende. Amstelring en De Meerwende zorgen voor de invulling en het personeel.
Voor de bezoekers is het gratis.
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4.3.2 Aalsmeer
Intramuraal
In Aalsmeer zijn drie andere woonzorgvoorzieningen, te weten:
a) Zorgcentrum Aelsmeer
b) Rozenholm (onderdeel van Amstelring)
c) Gloxinia (groepswonen van Amstelring)

Op Zorgkaart Nederland scoort ’t Kloosterhof met een 8 het hoogste.
Rozenholm en Zorgcentrum Aelsmeer liggen aan elkaar. Van oudsher heeft Zorgcentrum
Aelsmeer een goede positie binnen Aalsmeer maar ’t Kloosterhof staat minstens zo goed bekend.
’t Kloosterhof ondervindt momenteel in de praktijk met name concurrentie van Zorgcentrum
Aelsmeer maar de laatste jaren zijn we hier tegelijkertijd ook veel mee gaan samenwerken, onder
andere bij nieuwbouwprojecten maar ook bijvoorbeeld de thuiszorg en huishoudelijke hulp. ’t
Kloosterhof laat de kleding van cliënten bij Zorgcentrum Aelsmeer wassen en doet huishoudelijke
hulp in onder aanneming van Zorgcentrum Aelsmeer. Hieronder de belangrijkste kenmerken van
de andere intramurale aanbieders.
a) Zorgcentrum Aelsmeer
Identiteit:
Aantal plaatsen:
Doelgroepen:

Hervormd
106
Langdurig en kortdurend verblijf
Dagopvang
Wijkpunt in Kudelstaart

b) Amstelring, Woonzorgcentrum Rozenholm - Aalsmeer
Identiteit:
Algemeen
Doelgroepen:
Langdurige zorg
Aantal plaatsen:
56
c) Amstelring, Groepswonen Gloxinia - Aalsmeer
Identiteit:
Algemeen
Doelgroep:
Alzheimer, dementie,
Langdurige zorg
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Extramuraal
a) Thuiszorg Aalsmeer, onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer: Zij leveren verpleging,
verzorging, hulp bij huishouden (aanbesteding van gemeente gegund). Er zijn 3 teams en
de omzet is €1.712.802 (179 cliënten)
b) Amstelring: Wijkzorgteams in Aalsmeer Oost, Aalsmeer Zuid, Aalsmeer dorp en Poelzijde.

Overige
a) Huisartsen: Er zijn 16 huisartsen in Aalsmeer waar ’t Kloosterhof een goed contact mee
heeft.
b) Ziekenhuizen: Met name zijn er verwijzingen vanuit het Spaarne Ziekenhuis. In veel
mindere mate vanuit Ziekenhuis Amstelland, St. Antonius polikliniek Mijdrecht, en
polikliniek Nieuw-Vennep. Met name Ziekenhuis Amstelland zien wij als stakeholder waar
meer interactie wenselijk is. Vooralsnog hebben we echter (meer dan) voldoende aanwas
voor thuiszorg en ELV.
c) Zorgcentrum Aelsmeer is de enige andere aanbieder in Aalsmeer voor (geïndiceerde)
dagbesteding. Zorgcentrum Aelsmeer biedt het volgende:
d) Inloopcentrum in Aalsmeer en Kudelstaart voor ouderen. Dit is een laagdrempelig
dagprogramma waar geen indicatie voor nodig is.
e) Dag sociëteit: richt zich op cliënten met matig ernstige dementie, al dan niet met meerdere
beperkingen. De sociëteit biedt plaats aan 12-14 mensen welke 1-4 dagen per week
komen. De deelnemers kunnen gebracht en gehaald worden vanuit huis.
f) Inzichtgroep: voor mensen met beginnende tot matig ernstige dementie en mensen met
Parkinson dementie en lewy body dementie. Deze groep biedt plaats aan 12 mensen per
dag en komen 1-4 dagen per week. Mensen kunnen thuisgebracht en gehaald worden.
g) Dagbesteding voor jongere mensen met dementie in Aalsmeer: 2 dagen per week voor fitte
70+. Het programma is vergelijkbaar met dat voor de ouderen.
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4.3.3 Hoofddorp
Intramuraal
In Hoofddorp zijn twee andere intramurale aanbieders met vier locaties buiten De Meerstede, te
weten:
a) Amstelring met Eijkenhove, Floriande en Bornholm
b) PCSOH met locatie Horizon

Hier volgende de belangrijkste kenmerken van deze locaties:
a) Amstelring Eijkenhove
Identiteit:
Doelgroepen:
Aantal cliënten:

Algemeen
Alzheimer, dementie
31, over drie etages, semi kleinschalig

Amstelring, Woonzorgcentrum Floriande – Hoofddorp
Identiteit:
Algemeen
Doelgroepen:
Langdurige zorg, Zorgzwaartepakket 4-7
Aantal cliënten:
61
Aantal meerkamer appartementen:
25
Aantal eenkamer appartementen:
36
Overige voorzieningen:
restaurant, gezondheidscentrum, wellnesscentrum
Amstelring, Woonzorgcentrum Bornholm
Aantal plaatsen totaal
179
Aantal plaatsen revalidatiezorg
31
Aantal plaatsen tijdelijke opname
2
b) PCSOH (Protestants Christelijke stichting ouderenzorg Haarlemmermeer)- locatie Horizon
Signatuur:
Protestants Christelijk
Aantal plaatsen langdurig verblijf:
54
Aantal plaatsen tijdelijke opname:
2
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Extramuraal
Buiten De Meerstede zijn de volgende organisaties in de wijk actief:
a) Amstelring
b) Buurtzorg
c) Frangipani Zorg Nederland
d) Zorg Allerlei Nederland
Hieronder volgen de belangrijkste kenmerken van deze organisaties:
a) Amstelring
Amstelring heeft 7 wijkzorgteams met in totaal meer dan 60 medewerkers. Deze zitten ook
in de buurt van De Meerstede. Zij leveren verpleging en verzorging aan huis.
b) Buurtzorg
Wijkzorg: Buurtzorg Hoofddorp 1 en Hoofddorp 2. Hoofddorp 2 zit in de buurt van De
Meerstede. Buurtzorg levert verzorging en verpleging thuis, huishoudelijke hulp en
palliatieve zorg in de laatste fase van het leven
Buurtzorghuis - Zorg in de laatste levensfase: een hospice voor de laatste fase van het
leven. Ook kan men hier tijdelijk verblijven wanneer iemand door ziekte meer zorg en
aandacht nodig heeft dan thuis mogelijk of na een intensieve ziekenhuisopname als
overbrugging naar huis.
BuurtzorgT - Psychiatrische zorg thuis: voor mensen met psychiatrische of psychische
problemen. BuurtzorgT levert met kleine teams behandeling en (praktische) ondersteuning,
zowel voor de cliënt als zijn omgeving.
Buurtzorgpension - Tijdelijk verblijf in pension: tijdelijk verblijf als iemand even niet
zelfstandig thuis kan wonen of na behandeling in het ziekenhuis. Hier werken opgeleide,
professionele medewerkers die hoogwaardige zorg en diensten kunnen leveren.
c) Frangipani Zorg Nederland – Hoofddorp
Zorg aan huis: Verzorging, Verpleging, Individuele begeleiding
Palliatieve zorg
Door samenwerking met aangesloten ZZP-ers wordt zorg en continuïteit in geheel
Nederland gegarandeerd.
d) Zorg Allerlei Nederland
Huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding en
persoonlijke verpleging, 24 uur terminale zorg door vast team van medewerkers
Overige
a) Huisartsen: In Hoofddorp zijn 37 huisartsen
b) Ziekenhuizen: Voornamelijk het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp (gefuseerd met
Kennemergasthuis in Haarlem) verwijst naar De Meerstede.
c) Het Alzheimercafé: zat tot dusver in De Meerstede maar recentelijk is besloten dat men
naar een andere locatie gaat. De Meerstede heeft de intentie om zelf een soortgelijke
bijeenkomst op te zetten (informatie voor beginnend dementerenden in de wijk).
d) Geïndiceerde dagbesteding en WijkOntmoetingsCentra: In Hoofddorp bieden Bornholm,
PCSOH en Floriande geïndiceerde en inloopactiviteiten Floriande is geen concurrent omdat
deze organisatie buiten Hoofddorp centrum valt. OTT (Ons Tweede Thuis) biedt ook
dagbesteding voor ouderen met syndroom van Down. Ook dat is geen concurrent.
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5. Externe financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen
De ouderenzorg in Nederland is sterk in ontwikkeling en dat heeft veel consequenties voor iedere
organisatie die met zorg verlenen aan ouderen te maken heeft. In het kader van de leesbaarheid
van dit meerjarig strategisch plan worden hier slechts de hoofdlijnen benoemd:

5.1 Beleid vanuit de Rijksoverheid
a) Financieringsvormen voor de ouderenzorg vanaf 2015
Het kabinet heeft de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vanaf 2015 ingrijpend
hervormd. Alleen de zwaarste, langdurige zorg blijft binnen de AWBZ en heet sindsdien
Wlz (Wet langdurige zorg). Gemeenten voeren sindsdien vanuit de Wmo (Wet op de
maatschappelijke ondersteuning) de ondersteunende zorg aan huis en zorgverzekeraars
financieren zowel de wijkzorg, ELV (eerstelijns verblijf) als de GRZ (geriatrische
revalidatiezorg).
b) Verschillende vormen van langdurige zorg vanuit de Wlz
Ook als men thuis woont kan men reeds een indicatie aanvragen voor de Wet langdurige
zorg. Er zijn meerdere vormen van Wlz mogelijk:
 Intramuraal; elke cliënt met een indicatie voor ZZP (zorgzwaartepakket), krijgt
automatisch een indicatie met behandeling
 Een cliënt met een Wlz-indicatie, die nog thuis woont, kan vanuit de thuissituatie VPT
(Volledig Pakket Thuis) krijgen of overbruggingszorg (MPT, Modulair Pakket Thuis)
krijgen. Dit zijn verschillende vormen van thuiszorg, dagbesteding e.d. die gestapeld
kunnen worden.
 Met een pgb (persoonsgebonden budget) kan men zelf Wlz-zorg inkopen.
c) Langer zorg thuis en scheiden van wonen en zorg
Het beleid van het kabinet is dat mensen langer zorg thuis kunnen ontvangen en dat voor
cliënten met ZZP 3 en (deels) 4 zorg thuis wordt geleverd. De intramurale voorzieningen
zijn inmiddels ‘afgebouwd’ naar kernvoorzieningen voor mensen met zware zorgbehoeften
(vanaf ZZP 4 en hoger).

5.2 Beleid Zorgkantoor
Zorgcentra Meerlanden valt onder het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord & Amstelland en de
Meerlanden, Zorg en Zekerheid (Z&Z). Z&Z heeft een aantal speerpunten geformuleerd:
a) Omdat het budget voor de Wlz niet is verhoogd, breidt Zorg en Zekerheid het aantal
plaatsen voor ZZP-indicatie met behandeling niet uit ondanks het feit dat deze cliënten
hiervoor wel een indicatie krijgen. Z&Z geeft aan hiervoor onvoldoende middelen ter
beschikking te hebben
Het gevolg voor Zorgcentra Meerlanden is dat we een productieafspraak hebben, waarbij
niet alle cliënten geld voor de indicatie met behandeling ontvangen, ondanks het feit dat
men hier wel voor geïndiceerd is. Al onze cliënten met een ZZP 5 (cliënten met dementie)
ontvangen een gefinancierde indicatie met behandeling. Met name in De Meerwende
betekent dit dat voor de meeste somatische cliënten de behandeling uit de
zorgverzekeringswet (huisarts en paramedici) gefinancierd wordt en er beperkt budget is
voor multidisciplinair overleg en afstemming met de zorg. Dit knelpunt is meerdere malen
aan het Zorgkantoor aangegeven. Er is een advies gemaakt voor Zorginstituut Nederland
waarin gepleit wordt dat alle geïndiceerde cliënten met behandeling dit ook daadwerkelijk
gefinancierd krijgen vanuit de Wlz. Hiervoor zou geld vanuit de zorgverzekeringswet naar
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de Wlz overgeheveld moeten worden en mogelijk is extra geld nodig. Naar verwachting
komt in de loop van 2018 duidelijkheid op dit gebied en zal de financiering van de
behandelcomponent in 2019 voor alle geïndiceerde cliënten met behandeling recht
getrokken zijn.
b) VPT (Volledig Pakket Thuis) en MPT (Modulair Pakket Thuis) worden gestimuleerd vanuit
het zorgkantoor
Wij zien in de praktijk dat er steeds minder vraag is naar met name MPT. Dat betrof
overbruggingszorg waarvan met name mensen met een lage ZZP gebruik maakten.
Indicaties worden pas aangevraagd als de nood erg hoog is en iemand zo spoedig mogelijk
geplaatst moet worden in een woonzorgcentrum. Door de afname van de wachtlijsten
kunnen mensen met een Wlz-indicatie ook daadwerkelijk sneller inhuizen dan voorheen,
alhoewel de wachtlijsten voor mensen met dementie weer langzamerhand toenemen.
Zorgcentra Meerlanden willen de mogelijkheden voor VPT onderzoeken, zeker nu is
besloten dat dit niet meer ten koste van de plaatsen voor intramurale Wlz cliënten gaat (en
dus bovenop de productieafspraken van de Wlz geleverd kan worden).
Wij denken voornamelijk VPT in de aanleunwoningen naast onze zorgcentra te kunnen
bieden omdat bij VPT ook sprake kan zijn van benodigde nachtzorg en het financieel niet
haalbaar is als cliënten niet heel dicht bij onze woonzorgcentra wonen.
Veel mensen, die nog zelfstandig buiten het woonzorgcentrum wonen, kozen tot voor kort
voor een andere financiering omdat men bijvoorbeeld thuiszorg, dagbesteding en
maaltijdvoorzieningen vanuit de verschillende financieringsvormen van
zorgverzekeringswet en Wmo kan stapelen en dan vaak minder eigen bijdrage hoeft te
betalen. Recentelijk heeft de overhead dit beleid gewijzigd waardoor het minder negatieve
consequenties heeft als men met een Wlz-indicatie nog thuis woont.

5.3 Beleid Zorgverzekeringswetten
Bij de zorgverzekeringswet is er geen hoofdaanbieder maar moet met alle zorgverzekeraars apart
afspraken gemaakt worden. De zorgverzekeraars stellen verschillende eisen aan hetzelfde
product/dienst, waardoor dit een complex gegeven is.
a) ELV (eerstelijns verblijf)
Het Eerstelijns verblijf wordt gestimuleerd. Doordat cliënten met een lagere indicatie (ZZP 1-3)
langer thuis wonen komt het steeds vaker voor dat het (tijdelijk) niet meer thuis gaat. Ook
gebeurt het vaak dat men wordt opgenomen in het ziekenhuis en men na ontslag uit het
ziekenhuis niet gelijk naar huis kan. In dat geval kan tijdelijke opname in het woon-zorgcentrum
een oplossing zijn. De bedoeling is dat deze cliënten daarna weer naar huis gaan. In de
praktijk zien we dat dit lang niet altijd meer lukt en dan wordt ELV omgezet in een Wlzindicatie.
Het afgelopen jaar is vraag naar ELV enorm toegenomen. Het grote voordeel hiervan is dat de
huisarts of arts in het ziekenhuis zelf de indicatie kan stellen en men niet afhankelijk is van de
indicatie door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Er wordt onderscheid gemaakt tussen
ELV laag complex, ELV hoog complex en ELV-palliatief. Hier hoort ook een ander financieel
plaatje bij. Bij ELV laag complex is de huisarts in principe hoofdbehandelaar en vindt
behandeling vanuit de 1e lijn plaats. Bij ELV hoog complex en ELV-palliatief is de
hoofdbehandelaar in principe de Specialist ouderengeneeskunde en zit multidisciplinaire
behandeling in het tarief.
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b) Geriatrische revalidatie:
Ook geriatrische revalidatie (GRZ) wordt vanuit de zorgverzekeringswet gefinancierd. Wij doen
dit momenteel (sinds 2e kwartaal 2017) in onderaannemerschap bij Reinalda. Reinalda heeft
hierover de afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Door de zorgverzekeraars worden
steeds zwaardere eisen gesteld aan de organisaties die GRZ bieden. De financiering hiervan is
afhankelijk van de ligduur en behandelintensiteit. Het is van belang hier goed op te sturen. De
behandelaren van Amstelring (specialist ouderengeneeskunde en andere behandelaren zoals
ergotherapeut en psycholoog) worden hiervoor ingezet.
c) Wijkzorg
Sinds enkele jaren biedt Zorgcentra Meerlanden wijkzorg. Hier is veel vraag naar en we zijn
dan ook enorm gegroeid. Er zit nog verdere groei in. Het is lastig hiervoor goede afspraken te
maken met de zorgverzekeraars. In 2016 nog waren niet alle zorgverzekeraars bereid om
overproductie te vergoeden en is hierdoor een aanzienlijk bedrag niet gefinancierd. Vanaf 2017
hebben we hier goed op gestuurd en hebben de zorgverzekeraars hun productieplafond
bijgesteld op basis van de declaraties waardoor we hier geen financieel risico hebben gelopen.
Wel merken we dat sommige zorgverzekeraars (bijvoorbeeld Zilveren Kruis) nadelige
(financiële) afspraken maken met relatief kleine aanbieders zoals Zorgcentra Meerlanden.
Zilveren Kruis geeft als reden aan dat men liever met een beperkt aantal grote aanbieders
werkt. Inmiddels lijkt het beleid enigszins bijgesteld te zijn en selecteert men de aanbieders
voornamelijk op basis van kwaliteit in plaats van grootte. In 2018 maken we een business case
om te onderzoeken of we financieel gezien uitkomen met het huidige budget. De wijkzorg is
inmiddels een bloeiende praktijk, cliënten weten ons goed te vinden. Goede medewerkers
vinden is een enorme uitdaging, maar vooralsnog redelijk gelukt.

5.4 Gemeentelijk beleid
De gemeenten hebben de afgelopen jaren een grotere verantwoordelijkheid gekregen. De
gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het overgrote deel van de maatschappelijke
ondersteuning van mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben zoals de begeleidingsfuncties.
De decentralisaties zijn gepaard gegaan met forse bezuinigingen. De gemeente ziet kansen om
als meest nabije overheid de maatschappelijke ondersteuning zo in te richten dat met minder
middelen een betere kwaliteit van dienstverlening gerealiseerd wordt, via slimme manieren van
werken en samenwerking. Om hiertoe te komen heeft de gemeente een transformatie ingezet, een
verandering in houding en gedrag van inwoners, partners en gemeente.
De gemeentes Haarlemmermeer en Amstelveen/Aalsmeer willen de inwoners zelf centraal stellen
en van daaruit de dienstverlening ‘ontschot’ organiseren. Uitgangspunten zijn:
a) Inwoners worden geacht hun eigen sociale omgeving te betrekken bij het vinden van
oplossingen, zelf meer initiatief te nemen en keuzes te maken. Waar nodig biedt de
gemeente een vangnet. De gemeente verwacht dat alle inwoners zich naar vermogen
inzetten voor de maatschappij.
b) Professionals krijgen meer ruimte, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid om inwoners
te ondersteunen. Dit vraagt een groot communicatief vermogen en het vermogen om naast
de inwoner te staan. Daarnaast vraagt het een breed professioneel netwerk – breder dan
het eigen vakgebied - en het kunnen handelen los van het organisatiebelang.
c) De gemeente krijgt meer beleidsvrijheid van het Rijk en budgetten worden ontschot. Dat
geeft de kans om lokaal en regionaal maatwerk te bieden en om samenhang en
samenwerking te realiseren.
Zorgcentra Meerlanden krijgt respijtzorg, dagbesteding (tot halverwege 2018 alleen door gemeente
Aalsmeer/Amstelveen), huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en (in beperkte mate)
maaltijdvoorziening via de gemeente gefinancierd. Zorgcentra Meerlanden heeft daarnaast vooral
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ingezet op WijkOntmoetingsCentra (WOC) in alle locaties. In de WijkOntmoetingsCentra worden
laagdrempelig allerlei activiteiten verricht voor wijkbewoners onder begeleiding. Tevens is zeven
dagen per week ‘inloop’ door buurtbewoners mogelijk. In 2016, 2017 en 2018 hebben we subsidie
gekregen van zowel de gemeente Haarlemmermeer als de gemeente Aalsmeer om de
WijkOntmoetingsCentra in onze locaties op te zetten en uit te bouwen.
In het derde kwartaal van 2017 is in ’t Kloosterhof een groep dagbesteding gestart voor cliënten
die niet meer zelfstandig naar ’t Kloosterhof kunnen komen en gestructureerde en geïndiceerde
dagbesteding nodig hebben. Voor De Meerstede en De Meerwende willen we dit ook gaan
aanbeden. Daarvoor hebben we in het 1e kwartaal van 2018 mee gedaan aan een Wmoaanbesteding in de gemeente Haarlemmermeer, waar ontmoeting, dagbesteding, individuele
begeleiding, huishoudelijke hulp en respijtzorg onderdeel van uit maken. Inmiddels weten we dat
we dit gegund hebben gekregen en kunnen we dus ook in De Meerstede en De Meerwende
starten met geïndiceerde dagbesteding.
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6. Gevolgen van financiële en overige externe ontwikkelingen
Doordat de indicatiestelling en financiering is veranderd zien we de volgende ontwikkelingen:
a) Ouderen in de wijk hebben meer ondersteuning nodig op het gebied van wijkzorg,
dagbesteding, maaltijdvoorzieningen, alarmering, activiteiten/welzijn etc.
b) Er zijn op veel plaatsen onvoldoende woningen voor deze doelgroep. Wij worden
regelmatig gevraagd om mee te denken over wat nodig is voor deze doelgroep in de wijk.
Tevens wordt gevraagd door de gemeente om de zorgvraag in te vullen (bijvoorbeeld in
Aalsmeer- Laurierhof en Hornmeer).
c) Vanuit het kwaliteitskader wordt veel nadruk gelegd op meer tijd en aandacht voor de
bewoner, voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners en leren, verbeteren en
innoveren.
d) Om deze resultaten op het gebied van wonen, activiteiten en wijken te bereiken, heeft de
samenwerking met andere organisaties een enorme boost gekregen. Zo werken wij nauw
samen met de gemeente Aalsmeer en Haarlemmermeer, de huisartsen, andere aanbieders
(zoals OTT, GGZ en Leger des Heils) en nemen we deel aan allerlei keten-/regionale
overleggen zoals het ‘Meer voor elkaar’ overleg, Ketenzorg dementie, de Alliantie. Met VBZ
(Samen voor Betere Zorg) werken we onder andere samen op het gebied van
arbeidsmarkt. Daarnaast zitten we in het lerend netwerk met andere relatief kleine VVTorganisaties in de buurt, te weten PCSOH, Zorgcentrum Aelsmeer en Reinalda. In
Badhoevedorp wordt met de gemeente samengewerkt om het gebied dat vrij is gekomen
na de omlegging van de A9, in te richten.
e) Ook stellen we onze locaties open voor andere partijen die ook voor ouderen diensten
verrichten, zoals het Alzheimercafé en Participe (die in ’t Kloosterhof haar activiteiten
verricht).
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7. Toekomstscenario’s
Op basis van de demografische ontwikkelingen en de SWOT zijn er een aantal toekomstscenario’s
denkbaar.
Meerwaarde van nauwere samenwerking in welke vorm dan ook is:
a) Meer slagkracht op het gebied van ICT (keuze voor meer geïntegreerde systemen
mogelijk) en vastgoed beleid
b) Interessant voor personeel in verband met ontwikkelmogelijkheden
c) Inkoop (besparingen)
d) Risicobeheersing met betrekking tot ICT, administratieve processen (financiën) en
onderhandelingspositie richting zorgverzekeraars.
Het grootste risico is de relatieve kleine organisatie wat met name kwetsbaar is voor de backoffice
(financiën, ICT en staf). Met een relatief kleine staf moeten we alle producten financieren,
verantwoorden en medewerkers werven en behouden.
Daarnaast is Zorgcentra Meerlanden als relatief kleine organisatie minder in staat een goede
onderhandelingspositie in te nemen richting financiers. Dit is bijvoorbeeld helder bij de wijkzorg,
waarbij Zilveren Kruis het kleinere organisaties bijna onmogelijk maakte om rendabel te groeien.
De opties voor Zorgcentra Meerlanden zijn:
a) Zorgcentra Meerlanden blijft zelfstandig en organiseert zichzelf zo efficiënt mogelijk.
b) Zorgcentra Meerlanden blijft zelfstandig en zoekt samenwerkingspartners om met name de
backoffice minder kwetsbaar te maken.
c) Zorgcentra Meerlanden zoekt een fusiepartner om de organisatie minder kwetsbaar te
maken.
Ad a) Zorgcentra Meerlanden blijft zelfstandig en organiseert zichzelf zo efficiënt mogelijk.
De meerwaarde zoals hierboven beschreven wordt hiermee waarschijnlijk niet behaald. Wel is
er een mogelijkheid om bijvoorbeeld een detacheerder in te schakelen in verband met de
kwetsbaarheid van personeel op het gebied van financiën, ICT en staf.
Ad b) Zorgcentra Meerlanden blijft zelfstandig en zoekt samenwerkingspartners om met name
de backoffice minder kwetsbaar te maken.
Dit is de huidige situatie waarbij bijvoorbeeld op het gebied van inkoop samen wordt gewerkt
met Viva Zorggroep.
Daarnaast met Reinalda (beperkt) met betrekking tot financiën, ICT en geriatrische
revalidatiezorg (in onder aanneming van Reinalda).
We doen huishoudelijke hulp in onder aanneming van Zorgcentrum Aelsmeer en laten hier ook
de was voor ’t Kloosterhof doen.
Daarnaast zitten we in een lerend netwerk met PCSOH, Zorgcentrum Aelsmeer en Reinalda.
Dit vindt plaats op het gebied van de bestuurders, kwaliteitsmedewerkers, managers zorg- en
welzijn en opleidingen.
In Aalsmeer werken we samen met Zorgcentrum Aelsmeer bij de ontwikkeling van
voorzieningen voor senioren en we zitten gezamenlijk in allerlei overleggen zoals de Alliantie en
Ketenzorg dementie. In de Haarlemmermeer zitten we bijvoorbeeld samen met PCSOH bij het
“Meer voor elkaar” overleg en ketenzorg dementie.
Wij willen een gelijkwaardige gesprekspartner zijn wat bij een hele grote organisatie lastiger is.
Qua cultuur merken we dat dezelfde normen en waarden het beste aansluiten bij organisaties
met een signatuur. Dit zijn met name Zorgcentrum Aelsmeer en PCSOH. Reinalda is
humanistisch.
We ondervinden geen probleem als samenwerkingspartners in hetzelfde gebied werkzaam zijn
als Zorgcentra Meerlanden. Dit geldt voor zowel Zorgcentrum Aelsmeer (Aalsmeer) als PCSOH
(locatie de Horizon vlakbij De Meerstede in Hoofddorp).
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Ad c) Zorgcentra Meerlanden zoekt een fusiepartner om de organisatie minder kwetsbaar te
maken.
De vraag is wat de voor- en nadelen van een fusie zijn om hier al dan niet een keuze voor te
kunnen maken.
Voordelen zijn:
 Uiteindelijk minder kwetsbaar in backoffice
 Grotere vuist kunnen maken richting financiers
Nadelen zijn:
 Traject tot fusie kost heel veel geld en tijd en de ervaring is dat het met name vaak stuk
loopt op cultuur en ICT. Weegt dit op tegen de voordelen?
Wij denken dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen en gaan daarom vooralsnog
primair niet op zoek naar een fusiepartner.

Conclusie:
De komende jaren gaan we nader onderzoeken met welke partners we organisch, prettig en
constructief samenwerken, om dan op termijn te onderzoeken of een verdergaande samenwerking
zinvol is. Ons belangrijkste doel zou zijn om onze risico’s te verminderen en meerwaarde te
creëren voor onze backoffice processen. We denken hierbij primair aan samenwerkingspartners
en minder aan fusiepartners. De belangrijkste criteria hierbij zijn:
a) Relatief kleine tot middelgrote organisatie
b) Bij voorkeur met een signatuur/leven beschouwende achtergrond.
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8. Waar staat Zorgcentra Meerlanden anno 2018?
8.1 Vraag en aanbod
Momenteel richt Zorgcentra Meerlanden haar focus op zowel haar woonzorgcentra als de nabije
omgeving.
a) Wijkzorg
De afgelopen jaren is een slag geslagen om meer naar buiten te richten, de wijk in te gaan
en regionale samenwerkingsverbanden aan te gaan. En met succes. We zijn enorm
gegroeid op het gebied van wijkzorg. Daarnaast zijn ook de WijkOntmoetingsCentra,
themamaaltijden, wijkservicepas en andere activiteiten voor de wijk zeer succesvol.
Cliënten in de wijk weten ons goed te vinden. We bieden een warme laagdrempelige
ontmoetingsplaats en leveren waar nodig professionele hulp. Onze doelstelling is de
komende jaren verder te groeien met 10-20% per jaar. Als we voldoende personeel kunnen
vinden en de kwaliteit weten te waarborgen is deze groei zeker mogelijk omdat de vraag
flink toeneemt en we op dit moment vaak ‘nee’ moeten verkopen. We doen meer aan
communicatie en pr. De wijk rondom onze woonzorgcentra is nog niet verzadigd en de
verwachting is dat dit de komende 2-3 jaren zo blijft. Onze doelstelling is niet om groter te
worden maar wel om alle bewoners die in een straal van ongeveer 1 km rondom onze
huizen wonen, te kunnen bedienen. In 2013-2015 was de voorspelling dat in 2017 een
omzet van €550.000 gehaald zou gaan worden. Door de sterke groei de afgelopen jaren is
de realisatie in 2017 ruim €800.000, dat is een groei van 145% ten opzichte van de
voorspelling. Voor 2018 hebben we in de begroting een toename van 10% opgenomen
waarmee de geschatte totale omzet uit zal komen op €880.000.
Palliatieve thuiszorg is een doelstelling voor alle wijkzorgteams. Deze einde levensfase
zorg wordt momenteel ook door al onze wijkteams geleverd. Het werken met een
morfinepomp is bij het wijkteam ’t Kloosterhof gerealiseerd en is kwalitatief goed. Voor De
Meerwende staat dit op de planning voor 2019 en voor De Meerstede als er voldoende
verpleegkundig personeel is (naar verwachting in de loop van 2018). Voor de palliatieve
zorg wordt samengewerkt met CareMatch die nachtzorg kan bieden in de palliatieve fase.
Hier zijn reeds goede ervaringen mee in Aalsmeer.
In 2018-2019 zal elk wijkteam een wijkscan maken waarin de behoefte binnen de wijk is
gepeild op het gebied van wijkzorg. In Badhoevedorp bijvoorbeeld wonen met name
hoogopgeleide, niet armlastige mensen, die wel last van dementie hebben maar
niet/minder van diabetes. Op basis van de wijkscan kan beter gericht beleid op het gebied
van wijkzorg gemaakt worden.
b) WMO-voorzieningen: geïndiceerde dagbesteding, individuele begeleiding en huishoudelijke
hulp
Ook de ontmoeting, geïndiceerde dagbesteding en individuele begeleiding (gefinancierd
door de gemeenten) is een groeimarkt.
In ’t Kloosterhof is momenteel 1 groep van 6-10 personen voor geïndiceerde dagbesteding
op 2 dagen. Dit willen we in 2018 uitbreiden naar 4 dagdelen. Daarna zal de groei
afhangen van de vraag. Ook individuele begeleiding is mondjesmaat opgestart in Aalsmeer
maar dit kan verder uitgebreid worden.
Het streven is in de tweede helft van 2018 te starten met 1 groep voor dagbesteding in
zowel De Meerstede als De Meerwende voor 1 à 2 dagen. Afhankelijk van de vraag zal dit
al dan niet verder uitgebreid worden.

29

c) Intramurale woonzorgcentra
Zorgcentra Meerlanden was 5-10 jaar geleden volledig een verzorgingshuis,
langzamerhand groeien we naar een woonzorgcentra voor cliënten met een zwaardere en
complexere zorgvraag. Nieuwe cliënten hebben allemaal een ZZP 4 of hoger. Het aantal
cliënten met een ZZP 1,2 of 3 is enorm afgenomen en nog minimaal en zal in de komende
jaren afnemen tot 0.
Het aanbod voor verpleeghuiscliënten is in de regio toegenomen, omdat veel organisaties
de transitie maken van verzorgingshuis naar verpleeghuis. De afgelopen 5-10 jaar zijn onze
Wlz-plaatsen afgenomen van 250 naar 215. De cliënten die bij ons wonen zijn enorm in
complexiteit toegenomen en vereisen professionele hooggekwalificeerde zorg.
Toch staan er geen ruimten leeg. De ruimten zijn ingenomen door bijvoorbeeld huiskamers
of personeel, zoals activiteitenbegeleiding en behandelaren. Tevens hadden we vroeger
geen eerstelijns verblijf, geriatrische revalidatie, verhuur van appartementen en respijtzorg.
Al met al maken deze nieuwe doelgroepen dat ons totale aanbod in de intramurale setting
ongeveer 225 plaatsen betreft.
Voor de toekomst verwachten we dat met name de vraag naar plaatsen voor mensen met
dementie verder toeneemt. Zeker voor deze doelgroep geldt dat men op een gegeven
moment toch vaak de keuze maakt voor een woonzorgcentrum.
Zorgcentra Meerlanden zit momenteel in de fase dat we een inhaalslag aan het maken zijn
op het gebied van professionaliseren en moderniseren die nodig is om aan de complexere
zorg een goed antwoord te bieden en tevens om toekomstbestendig te zijn.

8.2 Kenmerkend voor Zorgcentra Meerlanden
Kenmerkend voor Zorgcentra Meerlanden is de lokale verbondenheid van de intramurale locaties
binnen de plaatselijke gemeenschap. De locaties staan goed bekend en menig inwoner heeft een
positieve persoonlijke ervaring met een familielid die binnen de muren van een van onze locaties
woont/ heeft gewoond. Vanuit deze locaties bestaan meestal goede relaties met plaatselijke
professionals, zoals huisartsen en paramedici. Ook zij hebben over het algemeen een positief
beeld van Zorgcentra Meerlanden. Wij bevinden ons in de gelukkige omstandigheid dat we kunnen
vertrouwen op de inzet en steun van enthousiaste betrokken medewerkers en vrijwilligers die met
veel plezier en trots bij onze organisatie werken (zie medewerker monitor 2017).
De cultuur binnen de organisatie is te kenmerken als betrokken en vriendelijk. “Hard werken” en
“alles voor de Client” zijn belangrijke waarden. Zakelijkheid en innovatie is niet de sterkste kant.
Graag willen we toe naar een cultuur waar leren en verbeteren, eigen verantwoordelijkheid nemen
en ‘samen’ voorop staan. Daarom is het wel van belang dat de prettige, open en constructieve
cultuur en de warme zorg door betrokken medewerkers behouden blijven. Uit het MTO
(medewerkerstevredenheidsonderzoek) van eind 2017 blijkt dat onze medewerkers
bovengemiddeld trots zijn binnen Zorgcentra Meerlanden te werken en er een sterke
organisatiecultuur te heersen. Dat is iets waar we zuinig op zijn.

8.3 Behoefteontwikkeling
Door het overheidsbeleid is er een groeiende groep mensen in de wijk die lichte tot zelfs zware
ondersteuning nodig heeft om een kwalitatief goed leven (welbevinden) te kunnen leiden in de
thuissituatie. Zorgcentra Meerlanden wil hier graag de logische partij voor zijn en blijven.
De vraag naar ouderenzorg blijft stijgen door de toenemende vergrijzing. Mensen leven langer met
beperkingen en aandoeningen, waardoor de zwaarte van de zorg in de thuissituatie en in
zorgorganisaties toeneemt.
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Het Clienttype is aan verandering onderhevig. Op dit moment vormt de vooroorlogse generatie de
grootste groep Cliënten. Kenmerkende woorden voor deze generatie zijn “aanpassingsvermogen”
en “volgzaamheid”. De eerste lichting babyboomgeneratie is nu 65 jaar en hiermee zal er in de
nabije toekomst nadrukkelijk sprake zijn van een ander “soort” Client: individualistischer, mondig,
meer eisen stellend en welvarend (-er).
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9. Besturingsfilosofie, kritische succesfactoren en
uitgangspunten
9.1 Besturingsfilosofie
Bij het uitwerken van de visie en het realiseren van de ambities hoort een organisatie die daarbij
past; een organisatie die goed geleid en koersvast de toekomst in gaat. Dat is een harde
voorwaarde. Het is belangrijk dat er keuzes gemaakt worden in de manier waarop Zorgcentra
Meerlanden wordt aangestuurd: Welke principes en uitgangspunten hanteert Zorgcentra
Meerlanden daarbij? Waar liggen de verantwoordelijkheden? Met andere woorden: welk
besturingsmodel zet Zorgcentra Meerlanden in?
Kern van de besturingsfilosofie zijn de volgende gewenste cultuurkenmerken:
a) Cultuur gericht op leren en verbeteren. Een randvoorwaarde hiervoor is een goede
communicatie en het geven en ontvangen van feedback.
b) Cultuur gericht op het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid
wordt zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.
c) Cultuur gericht op samenwerking, met cliënten en de familie/mantelzorgers van cliënten,
op de afdeling, tussen afdelingen en locaties onderling

9.2 Kritische succesfactoren
Kritische succesfactoren om succesvol als organisatie te zijn, zijn de volgende:
a) Onze belangrijkste kritische succesfactor is de persoonlijke en lokale binding
Dit uit zich op allerlei manieren: personeel voelt zich betrokken en de cliënten vormen een
community. Ook de kerk speelt hier een belangrijke rol in door cliënten en medewerkers
nadrukkelijk te betrekken. Iedereen kent elkaar, zowel binnen de organisatie als in de wijk.
Voor mensen in de wijk zijn onze locaties een veilige thuishaven waar altijd iemand is voor
een praatje en een kopje koffie.
Deze persoonlijke en lokale binding willen we koesteren en stimuleren omdat dit zowel voor
cliënten als medewerkers, die onze belangrijkste ‘assets’ zijn, heel belangrijk is.
Daarnaast is deze persoonlijke en lokale binding ons belangrijkste onderscheidend
vermogen ten opzichte van andere organisaties.
b) Onze medewerkers
In een organisatie zoals Zorgcentra Meerlanden vormt het moment van de dienstverlening
het moment van de waarheid. Het is belangrijk dat Zorgcentra Meerlanden de medewerkers
zoveel mogelijk kansen biedt om de dienstverlening zo professioneel en Clientgericht
mogelijk te verrichten. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker over voldoende
regelruimte en bevoegdheden beschik zodat hij zijn resultaatverantwoordelijkheid waar kan
maken. Dit vereist van de medewerker een zekere autonomie, zelfregie en professionaliteit.
Meetbare onderliggende kwaliteiten zijn:
 Ziekteverzuimcijfer; streven is onder de 5%
 Medewerker monitor; streven is minimaal een 7 op alle onderdelen. De onderdelen
waar we nu hoger scoren dan een 7 zo behouden.
 Voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers: per afdeling is in kaart
gebracht wat nodig is om met de ruimere financiële middelen voldoende en voldoende
gekwalificeerde medewerkers in te zetten.
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c) Financiën op orde
In 2017 en 2018 hebben we extra financiële middelen gekregen. Het is van belang dat deze
voornamelijk ingezet worden ten behoeve van de kwaliteit van zorg. Het is essentieel dat hier
goed op gestuurd worden en dat er voldoende middelen over blijven om te kunnen
investeren, zodat ook op de langere termijn modernisering en professionalisering mogelijk is,
bijvoorbeeld op het gebied van ICT, domotica en communicatie en pr.
Meetbare items zijn hierbij:
 Liquiditeit, solvabiliteit en dscr (debt service coverage ratio).
 Positief resultaat aan het einde van het jaar.
 Monitoring van de plannen voortkomend uit de kwaliteitsplannen.
 Monitoring van ontwikkeling van financiën op het gebied van facilitair, overhead en
backoffice.
 Volgen van exploitatie, productie en investeringen ten opzichte van de begroting.
d) Cliënt tevredenheid
Onze organisatie bestaat doordat cliënten voor ons kiezen. Hun tevredenheid is dus de
belangrijkste graadmeter of we het goed doen. De cliënttevredenheid volgen we op
verschillende manieren:
 Cliënttevredenheidsmeting 1x per jaar
 Goede samenwerking tussen locatie, management/directie en de lokale en centrale
cliënten en familieraad
 Acties naar aanleiding van de staalkaartgesprekken
 Analyse van klachten.

9.3 Uitgangspunten voor de kwaliteit en bedrijfsvoering
a) De Client is leidend
Zorgcentra Meerlanden is primair een organisatie met een maatschappelijk doelstelling. Bij alle
beslissingen wordt getoetst of deze direct of indirect bijdragen aan het welbevinden van de
Cliënten. De Client is immers het bestaansrecht van Zorgcentra Meerlanden. De vraag van de
Client is leidend voor de inrichting en aansturing van de organisatie. De Client staat centraal en
daarom wordt de dienstverlening rond de Client of een doelgroep georganiseerd.
b) Resultaatverantwoordelijkheid dicht bij het primair proces
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo dicht mogelijk bij het primaire proces: de
zorg- en dienstverlening. Dit vraagt om een leiderschapsstijl die autonomie geeft aan de
professionele medewerkers om het werk binnen de randvoorwaarden naar eigen inzicht vorm te
geven. De medewerkers ervaren hun leidinggevenden als “aanwezig”: “ze zijn er als je ze nodig
hebt”. Leidinggevenden en managers onderscheiden zich door hun coachend vermogen en
waar nodig door duidelijk grenzen te stellen en corrigerend op te treden.
c)

Sturen op resultaten

Bij resultaatverantwoordelijkheid hoort sturen op resultaten. Deze resultaten worden “SMART”
(specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden) geformuleerd.
Planvorming, uitvoering en monitoring vinden plaats conform de stichting brede beleid-,
planning en controlecyclus. Afspraak is afspraak.
d) Decentraal wat kan, centraal wat efficiënt of kostenbesparend is
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We hebben in de merkenstrategie afgesproken dat de decentrale locaties voorop staan. De
namen ’t Kloosterhof, De Meerstede en De Meerwende staan centraal, omdat dit aansluit bij de
cliënten, die minder “feeling” hebben met de centrale naam RK Stichting Zorgcentra
Meerlanden en vooral voor de locatie kiezen.
Centraal geuit worden:
 Eenduidige kaders en processen
 Inkoop; door voor meer bewoners/medewerkers in te kopen is dit goedkoper
 Huisstijl
e) Slagvaardige besluitvorming op MT-niveau op basis van consensus
De besluitvorming door de Raad van Bestuur in het MT heeft zoveel als mogelijk plaats op
basis van consensus. De Raad van Bestuur behoudt te allen tijde het recht om al dan niet een
besluit te nemen op basis van zijn bevoegd- en verantwoordelijkheden.
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10. ICT strategie
10.1 Inleiding
In het najaar 2017 heeft Zorgcentra Meerlanden het ICT-applicatielandschap laten herijken en een
ICT-beleidsplan laten maken. De aanleiding was dat er veel is gebeurd op het gebied van ICT,
maar dat de vraag was of de juiste keuzes zijn gemaakt en de samenhang gewaarborgd is.

10.2 Visie op het gebied van ICT
Op het gebied van ICT hebben we een behoorlijke inhaalslag te maken. Een jaar geleden was
bijvoorbeeld nog geen wifi beschikbaar en werd gebruik gemaakt van een papieren dossier. Omdat
we als Zorgcentra Meerlanden willen professionaliseren en moderniseren, is het van belang dit ook
op het gebied van ICT te realiseren. Voor 2017 en 2018 hebben we een behoorlijk
investeringsruimte voor ICT gereserveerd en de verwachting is dat dit in de toekomst nodig zal
blijven. In eerste instantie is het belangrijk om de basisveiligheid en ICT goed ingeregeld te krijgen
en om innovaties (zoals domotica) te realiseren. Voor de langere termijn zal een goede investering
in ICT nodig zijn om de benodigde licenties, onderhoud en beheer te bekostigen en up-to-date te
houden.

10.3 Highlights uit ‘Beleidskader ICT’
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen besproken van het document wat door de JC
Groep is opgesteld.
De kern van wat we per 2022 bereikt willen hebben, is samen te vatten als “Client-georiënteerd,
verantwoord, samen en verbonden” en is verdeeld in vijf thema’s:
a) Cliënt centraal:

Werving en binding: ICT faciliteert in de manier waarop zorgverleners met
de cliënt omgaan.

Zorgparticipatie, zelfregie en zelfredzaamheid: ICT faciliteert een
cliëntenportaal waarbij de cliënt eigen regie kan voeren over eigen proces en onder
meer mantelzorgers en familie geïnformeerd en betrokken blijven.
Domotica wordt ingezet om efficiency en kwaliteit meetbaar te verbeteren.
b) Geautomatiseerd: ICT ondersteunt efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen
c) Vertrouwd en veilig: gegevensbescherming
d) Adaptief: Verandering is een blijvende en constante factor. Automatiseren en digitaliseren
Is daardoor een continu proces van veranderen en nieuw evenwicht vinden. ICT
ondersteunt dit proces door zelf adaptief te zijn, gericht op mensen en verandering.
e) Informatief: sturing en verantwoording
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De digitale aanpak van Zorgcentra Meerlanden voor de periode tot 2022 is samen te vatten in vier
aandachtsgebieden:
a)
b)
c)
d)

Basis-infrastructuur op orde (als randvoorwaarde voor verdere innovatie/automatisering)
Geautomatiseerde processen (met name procesautomatisering en optimalisering)
Geïntegreerde informatiestromen (gekoppelde systemen)
Verbonden met het netwerk (met organisaties/partijen uit het netwerk)

De volgende risico’s (in meer of mindere mate) worden eind 2017 gezien:

Figuur: Risicomatrix met de belangrijkste risico’s
Deze risico’s beperken of vermijden we door aan elk van de risico’s een actie te verbinden.
Om van de huidige situatie naar de toekomstige situatie te komen, zal er veel moeten gebeuren op
de volgende zes sporen:
a)

ICT-Voorziening
 Infrastructuur en werkplekken
 Basis-applicaties
 Telefonie
 Koppelingen
 Domotica
De ICT-voorziening en dan met name de basis-infrastructuur vraagt om investeringen voor
(ver)nieuwbouw en instandhouding. Eerst de basis op orde en daarna uitbreiden op een
manier die de organisatie zich kan veroorloven.
b) ICT-Organisatie
De aansturing van ICT, met name leveranciersmanagement en informatiemanagement.
c) ECD en CRM (customer relationship management)
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Met name analyse en (process-)optimalisatie van cliënten-registratie/ CURA BackOffice en
de geconsolideerde verdere uitrol van extra modules.
Zorgcentra Meerlanden gaat ervoor om zoveel als mogelijk vanuit één suite (geïntegreerd
product) te werken; dat betekent voor ECD-gerelateerde onderwerpen “CURA, tenzij …”
d) Realtime managementinformatie
De zorgmonitor implementeren (in Q1 2018 gerealiseerd) en daarna stapsgewijs door
ontwikkelen.
e) HR/Zelfservice en slim roosteren
Initieel het verder uitrollen van ESS (employee self service) en MSS (management self
service). Daarna ook door ontwikkelen van modern roosteren (zelfroosteren/”shiftbidding”)
f)

Portalen:
 Cliënt- en Hulpverlenersportaal
 Opleidingsportaal voor personeel inclusief registratie, monitoring verplichte
bijscholing en BIG-registratie
 Sociale media & communicatie met de cliënt en haar netwerk

Om bovenstaande te realiseren maken we een integraal plan, met priotisering en stapsgewijze
implementatie.

Voor 2018 hebben we de volgende prioriteiten gesteld:
1. ICT-Voorziening
a) Beschikbare infrastructuur in kaart (SIS): Q1-Q2 2018
b) SLA (Service level agreement) op infrastructuur afgesproken en in werking: Q1-Q2
2018
c) Evaluatie huidige dienstverlening op basis van afspraken en cijfers: Q1-Q2 2018
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2.

Visie en Plan telefooncentrale/telefonie; Q1 2018
Plan vernieuwing domotica: Q1-Q2 2018
Start telefooncentrale vervangen en in bedrijf; Q2-Q4 2018
Beleid Europese regelgeving datalek (AVG) gerealiseerd; Q2 2018
Wachtwoordbeleid expliciet en geborgd; Q2 2018
Persoonlijke netwerkaccounts gerealiseerd; Q1 2018
Start uitrol vernieuwing domotica; Q3-Q4 2018

ICT-Organisatie
a) Functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld; Q1 2018
b) Informatiemanagement geïmplementeerd

3. ECD, CRM en overige applicaties
a) Digitaal fiatteringsproces inkoopfacturen geïmplementeerd: Q3-Q4 2018
b) Geoptimaliseerd ECD; Q2-Q4 2018
c) Beleid mobiele devices; Q2-Q3 2018
d) Mobiele devices eenduidig beveiligd; Q2-Q4 2018
4. Realtime managementinformatie
a) Zorgmonitor beschikbaar; Q1 2018
5. HR/Zelfservice en slim roosteren
a) Beleid en aanpak ESS/MSS: Q2 2018
b) ESS/MSS volledig uitgerold: Q2-Q4 2018
c) Beleid en aanpak digitaal roosteren/plannen: Q1-Q3 2018
d) Digitaal roosteren/plannen geïmplementeerd: Q3-Q4 2018
6. Portalen:
a) Beleid en aanpak Cliënt- en Hulpverlenersportaal; Q3-Q4 2018
b) CURA Cliëntenportaal (CSS) geïmplementeerd; Q4 2018- 2019
c) Beleid en aanpak Sociale media & communicatie met de cliënt en het netwerk; zie
communicatieplan 2018
d) Beleid Sociale media & communicatie geïmplementeerd; zie communicatieplan
Omdat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, die de wet persoonsgegevens
bescherming vervangt) eind mei 2018 van start gaat, zal de focus in de eerste helft van 2018
liggen op de General IT-control en de acties die met gegevensbescherming samenhangen. We
hebben het dan over bijvoorbeeld het gebruik van zorgmail (gerealiseerd in Q1-Q2 2018),
persoonlijke accounts (gerealiseerd in Q1 2018) en wachtwoordenbeleid (Q2 2018). Voor de AVG
is een aparte werkgroep in het leven geroepen en een gedegen implementatieplan gemaakt. In de
periode februari – mei 2018 is hier intensief aan gewerkt.
Daarnaast heeft de samenwerking en SLA met onze beheerder van de ICT-infrastructuur (SIS)
een belangrijke prioriteit. Een voorstel voor aangepaste SLA is in febr. 2018 gemaakt en zal
daarna besproken worden met SIS.
Qua nieuwe systemen (ICT-voorziening) heeft de telefonie prioriteit. Dit koppelen we aan
domotica. De visie- en planvorming is eind eerste kwartaal 2018 klaar, waarna de uitrol van
telefonie start in De Meerwende en daarna in de andere locaties. Domotica volgt zo snel mogelijk
daarna.
Het cliëntenportaal is voor onze cliënten van groot belang en hier willen we in de Q4 van 2018 een
start mee maken.
In de loop van 2018 zal een geïntegreerd implementatieplan voor 2019 en verder gemaakt
worden.
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In 2019 en verder zullen de volgende items op de agenda staan waarbij de onderstreepte
onderdelen prioriteit hebben (en bij voorkeur in 2019 ingepland worden):
1. ICT-Voorziening
a) Herijking Applicaties uit de basisvoorziening (Office, Mail e.a.)
b) Servicemanagement/-registratiesysteem
c) Single Sign On geïmplementeerd
d) Stress en Pen-test gerealiseerd
e) Meerjarenkosten infrastructuur in beeld
f) Vervangingsplan/-methodiek gerealiseerd
g) Koppelstrategie gereed
h) ICT-Organisatie
i) Informatiemanagement geïmplementeerd
j) Servicemanagement geïmplementeerd
k) ICT-verantwoordelijkheden expliciet en geborgd
l) Leveranciersmanagement geïmplementeerd
2. ECD, CRM en overige applicaties
a) CRM succesvol geïmplementeerd voor zorgbemiddeling
b) Digitaal fiatteringsproces inkoopfacturen geïmplementeerd
c) Beleid en plan Zorgpaden expliciet
d) Proces zorgovereenkomst gedigitaliseerd
e) Zorgverlenersportaal geïmplementeerd
f) Geoptimaliseerd ECD
g) Digitale toedieningsregistratie geïmplementeerd
3. Realtime managementinformatie
a) Ontwerp Realtime managementinformatie
b) Realtime managementinformatie beschikbaar
4. Portalen:
a) Hulpverlenersportaal volgens plan geïmplementeerd
b) Planvorming Opleidingsportaal voor personeel inclusief registratie, monitoring verplichte
bijscholing en BIG-registratie
c) Opleidingsportaal geïmplementeerd
Om onze ICT-strategie goed uit te kunnen voeren, moeten we kritisch kijken naar de inzet van
interne en externe medewerkers op dit gebied.
Eind 2017 onderscheiden we de volgende rollen:
a)
b)
c)
d)

Functioneel applicatiebeheer: intern, 8 uur voor Cura en enkele uren voor cash.
Technisch applicatiebeheer: extern door SIS.
Projectleider/informatiseerder: intern 32 uur
Ondersteuning: extern, op projectbasis (bijvoorbeeld ter ondersteuning van het project
telefonie en domotica)

Om alle projecten goed uit te kunnen voeren, hebben we extra mankracht nodig. Ook de
ondersteuning van de medewerkers wordt steeds meer en verdient derhalve extra mankracht.
Qua personeel verwachten we het volgende:
a) Functioneel applicatiebeheer voor Cura (ECD, ESS, MSS. DMS) van 8 naar 16 uur (eerste
helft 2018)
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b) Extra functie voor projectleider/informatiseerder/beheer. Doel is dat vooral de ist en soll
processen goed in kaart worden gebracht en met de eindgebruikers worden gedeeld.
Daarnaast is de functie van informatiseerder (die in de praktijk voornamelijk projectleider is)
te kwetsbaar; bij uitval door vakantie of ziekte kunnen de ICT-projecten geen voortgang
hebben. Omdat in 2018 de focus voor een groot deel op telefonie en domotica ligt, waar we
externe projectleider voor hebben ingehuurd, wordt de extra mankracht, nodig voor de
informatiseerders/projectleiders/beheerders- rol, voorlopig uitgesteld.
c) Technisch applicatiebeheer: extern bij SIS laten. Wel moeten ten aanzien van de SLA met
SIS betere afspraken gemaakt en nageleefd worden.
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11. Communicatie en PR strategie
Recentelijk (eind 2017-begin 2018) hebben wij onze communicatie uitingen laten beoordelen door
een externe adviseur en gevraagd om een communicatie beleidsplan te maken. In dit hoofdstuk
wordt onze strategie en highlights uit het beleidsplan weergegeven.

11.1 Communicatiemix verdient aandacht
Print is met afstand het belangrijkste communicatiemiddel bij Zorgcentra Meerlanden. Zo worden
bewoners en andere cliënten vooral per brief of via flyers en posters geïnformeerd. Er is veel en
gedetailleerd geprint materiaal (variëteit aan folders, flyers, vijf verschillende nieuwsbrieven) met
een zeer diverse uitstraling, onder meer omdat er geen uniformiteit in huisstijl is.
De website is tamelijk statisch en erg op de organisatie (intern) gericht. Er is weinig of geen ruimte
voor nieuws en actualiteit op de site en een koppeling met social media ontbreekt. Navigatie is
relatief ingewikkeld doordat de indeling niet eenduidig is; locaties, dienstenpakket en thema’s
lopen bijvoorbeeld door elkaar. Daarnaast is er relatief veel tekst en weinig beeld. Het beeld date r
is, bestaat vooral uit gebouwen in plaats van mensen. Al met al sluit de huidige site niet optimaal
aan bij de merkenstrategie en bij de uitgangspunten en spelregels voor communicatie, zoals het
‘proactief, tijdig en regelmatig communiceren’.
Interne communicatie is nog wat onderbelicht. Zowel uit de gespreksronde als uit ons recentelijk
uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek, komt de behoefte aan meer interne informatie
over de organisatie naar voren.

11.2 Doelgroepen waarmee we willen communiceren
De doelgroepen van Zorgcentra Meerlanden zijn te onderscheiden in:
a) Cliënten en hun contactpersonen (familie, mantelzorgers en buren)
b) Potentiële cliënten. Kwetsbare ouderen en andere inwoners van Aalsmeer, Badhoevedorp
en Hoofddorp. Deze doelgroep wordt getypeerd aan de hand van de volgende ‘persona’s’.
Dat zijn verzonnen persoonlijkheden met het profiel van de doelgroep. Zorgcentra
Meerlanden onderscheidt vier persona’s, samengevat:
 persona 1: ik woon zelfstandig en kan goed voor mezelf zorgen;
 persona 2: ik woon zelfstandig en heb hulp nodig;
 persona 3: ik woon zelfstandig in een aangepaste omgeving met ondersteuning op
maat;
 persona 4: ik kan niet meer zelfstandig wonen en niet meer voor mijzelf zorgen
c) Personeel: medewerkers en potentiële medewerkers, leerlingen, stagiaires en potentiële
leerlingen (middelbare scholieren).
d) Belangengroeperingen: OR, lokale cliënten- en familieraad (CFR) en Centrale Cliënten- en
Familieraad (CCFR), dorpsraden.
e) Financiers, samenwerkingspartners en verwijzers: zorgkantoor, verzekeraars, banken,
gemeenten, collega’s in zorg en welzijn, thuiszorg, wijkverpleging, zorgbemiddeling,
ziekenhuizen, transferbureau, huisartsen, paramedici, vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties.
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11.3 Waar willen we naartoe?
Naar meer zichtbaarheid en bekendheid
Uit het oogpunt van communicatie is het belangrijkste doel dat de locaties van Zorgcentra
Meerlanden door doelgroepen worden gezien als het vertrouwde en kundige adres voor allerlei
vormen van wonen, zorg en welzijn. Een organisatie waarmee het plezierig zaken doen is en waar
mensen met trots (willen) werken. Om aan dat profiel te werken, draagt de organisatie consistent
en regelmatig de volgende boodschap uit:
Algemene communicatieboodschap
Vanuit De Meerwende, De Meerstede en ’t Kloosterhof in Badhoevedorp,
Hoofddorp en Aalsmeer bieden wij diensten, activiteiten, wijkzorg en wonen met
zorg. We werken kleinschalig en de lijnen zijn kort. Onze deskundige teams en
vrijwilligers werken met plezier en met trots. Met elkaar staan wij garant voor een
pakket van wonen, zorg en welzijn dat zo goed mogelijk is toegesneden op de
individuele vraag van onze cliënten. Thuis of in één van onze drie
woonzorgcentra willen wij op die manier dagelijks met zorg bijdragen aan de
kwaliteit van leven van onze cliënten.

11.4 Communicatiestrategie
De volgende speerpunten uit de organisatiestrategie zijn relevant voor communicatie1:
a) Ontwikkelen van naamsbekendheid en een eigen positionering van De Meerstede, De
Meerwende en ’t Kloosterhof tot centraal en zichtbaar punt in de lokale gemeenschap met
allerlei vormen van wonen, zorg en welzijn. Locaties die laagdrempelig en gastvrij zijn voor
meerdere doelgroepen en generaties.
b) Actief naar buiten treden als professionele organisatie, die op alle vlakken kwaliteit levert,
met een lange termijnvisie, eenduidig beleid en doelgerichte aansturing.
c) Doelgroepen laten weten wat de organisatie te bieden heeft binnen een breed pallet van
zorg, welzijn en diensten.
d) Behouden en werven van (opgeleid en hoogopgeleid) personeel (o.a. aantrekken van meer
HBOV-ers).
e) Kortdurend Verblijf (herstelzorg, eerstelijns verblijf, logeerzorg of overbruggingszorg)
uitbreiden en inspelen op de vraag naar 24-uurs opname.
f)

Inspelen op toenemende vraag naar wijkzorg en andere diensten in de wijk.

Om doelgericht op bovenstaande speerpunten te communiceren hebben we de volgende
communicatiedoelen opgesteld voor de volgende aspecten: op het concern, op het aanbod en op
medewerkers.
De resultaatgebieden zijn:
 Organisatie
 Dienstenpakket
 Personeel

1

Zie voor broninformatie de bijlagen
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11.5 Hoe komen we van hier naar daar?
De volgende punten zijn van belang om onze communicatiestrategie en communicatiedoelen te
bereiken.
a) Duidelijke uitgangspunten en spelregels
b) Pakkende teksten, toverwoorden en proposities
De missie, visie, kernwaarden, speerpunten in de organisatiestrategie en de merkstrategie
schetsen tezamen de kaders voor doelgerichte communicatie. Om de doelstellingen te
helpen verzilveren en van hier naar daar te komen, kunnen zogeheten ‘toverwoorden’ van
pas komen. Woorden die passen bij de organisatie en stelselmatig terug kunnen komen in
de communicatie. In persberichten, in presentaties, interviews en andere gesprekken, in
nieuwsberichten enzovoort. Zo dragen zij bij aan een helder profiel van de organisatie.

Propositie, pitch, slogan en positionering. Het zijn allemaal termen die langskomen bij het
formuleren van een (verkoop-)strategie. Een propositie is een aansprekende stelling of belofte van
de organisatie en heeft tot doel dat de doelgroep een positieve keuze maakt: een keuze voor
Zorgcentra Meerlanden c.q. één van de drie woonzorgcentra.
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Voorbeelden van proposities voor onze organisatie, voor de (potentiële) cliënt en voor de aspirant
medewerker zijn:
“Het is ónze zorg als het bij u (even) niet meer gaat”
“Trotse professionals waar je wat van kunt leren”
Wat de propositie van onze organisatie wordt, moeten we nog nader bepalen. Tot dusver hebben
we als voorlopige slogan:
Met elkaar
Persoonlijk en professioneel

c) Een eigentijdse communicatiemix
In de communicatiemix staat een overzicht van de middelen, per doelgroep, die worden
ingezet om uitvoering aan de communicatiestrategie te geven. In onderstaande
communicatiemix staan de reeds bestaande en ook enkele nieuwe middelen opgenomen.

x

nieuwsbrief

linkedin

twitter

facebook

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

free publicity

x

x
x
x

x
x
x
x
x

advertenties

x

x
x
x
x
x

bijeenkomsten

x

beeldkrant (op locaties)

x
x
x
x
x

poster

cliënten
potentiële cliënten
medewerkers
potentiële medewerkers
belangengroeperingen
financiers,
samenwerkingspartners en
verwijzers

folders en flyers

doelgroep vs c-middel

direct (e-)mail

intranet

website

communicatiemix

x

x

x

x
x

d) De communicatiemix te optimaliseren
e) Goede organisatie en samenwerking
Het maken van een aangepast communicatieplan is een activiteit die periodiek terugkomt,
als communicerend vat met de (herijking van) de organisatiestrategie.
Operationele communicatiewerkzaamheden zijn structureel. Om dagelijks concreet handen
en voeten te geven aan de uitvoering van de communicatiekalender, is het van belang (de
regie op) deze activiteiten goed te beleggen.
Daarom hebben we ervoor gekozen een communicatiemedewerker te werven, een
professional die verantwoordelijk is voor het maken, regelen en beheren van communicatie
uitingen en voor allerlei ander operationeel communicatiewerk dat voorkomt uit de
communicatiestrategie. In mei 2018 is de communicatieadviseur gestart.
De prioriteiten liggen de komende tijd op het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl, nieuwe website
en intranet en optimaliseren van het gebruik van social media.
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12. Strategie omtrent Personeel en Organisatie
Personeel is één van onze voornaamste kritische succesfactoren. Het is belangrijk om de juiste
personeelsmix te hebben met het juiste deskundigheidsniveau. Daarom investeren we veel in
werving, selectie en opleiden van medewerkers. Om onze zorgmedewerkers te behouden vinden
we het daarnaast van belang veel aandacht te hebben voor loopbaanbegeleiding,
levensfasebeleid en dergelijke.

12.1 Organisatiestructuur
In het najaar 2017 is de organisatiestructuur geëvalueerd, nadat een jaar eerder tijdelijk de
functies van manager HRM (Human Resource Management) en manager facilitair niet vervangen
waren.
In plaats van onder de manager facilitair vallen de facilitair coördinatoren nu onder de manager
zorg- en welzijn en maken ze onderdeel uit van de ‘driehoek’ op locatie tussen zorg- en welzijn,
facilitair en activiteiten/welzijn/vrijwilligers.
HRM en opleidingen zijn ondergebracht bij de manager bedrijfsvoering. Manager bedrijfsvoering is
een nieuwe functie. Voorheen vielen alleen financiën en ICT onder de manager Planning &
Control.

Bij de evaluatie najaar 2017 is besloten deze structuur te behouden. Onder de manager
bedrijfsvoering vallen nu alle backoffice organisatieonderdelen inclusief vastgoed. In navolging van
de stuurgroep ICT is besloten ook een stuurgroep HRM in het leven te roepen. Doelstelling van
beide stuurgroepen is dat er voldoende draagvlak en eigenaarschap bij alle leden van de
stuurgroep is. Aan deze stuurgroepen neemt een groot deel van het MT-deel (twee managers
zorg- en welzijn, manager bedrijfsvoering en bestuurder). Daarnaast voor ICT de informatiseerder
en voor HRM de coördinator opleidingen en adviseur HRM en organisatie.
45

De nieuwe organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

12.2 Ontwikkelingen
De ontwikkelingen die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de koers voor de komende
jaren zijn de volgende.
a) De veranderende zorgvraag
De kwetsbare oudere blijft steeds langer thuis wonen. Dat betekent een toename en een
verandering van de vraag naar wijkzorg. Intramuraal zien we een zwaardere en complexere
zorgvraag en een hogere turnover (‘mutaties van cliënten’). Ook constateren we een toename
van de doelgroep ‘mensen met dementie’.
Dit vraagt om flexibiliteit van organisatie en medewerkers in alle organisatieonderdelen, om
specifieke competenties, aanpassingsvermogen, deskundigheid op alle niveaus en daarmee
ook om voldoende medewerkers met een hoger deskundigheidsniveau. Niet alleen voor het
primair proces heeft het gevolgen, ook op facilitair gebied verandert de vraag; moet
huisvesting/inrichting mogelijk worden aangepast; gebruik van domotica; financiële
verantwoording etc. Wat dit per afdeling voor de personeelsmix en kwantiteit betekent, wordt in
het eerste kwartaal van 2018 uitgewerkt.
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b) Vergrijzing
Mensen worden ouder, moeten langer werken en blijven langer thuis wonen. Dit vraagt veel
van mantelzorgers. Daarnaast worden veel van onze medewerkers ook mantelzorger tijdens
hun werkzame leven en is het werken in de zorg fysiek belastend. De noodzaak tot
beleidsontwikkeling op het gebied van leeftijds-/levensfase-beleid en ook specifiek voor de
oudere medewerkers neemt toe.
c) Arbeidsmarkt
Er is een krapte op de arbeidsmarkt: als we nu geen actie ondernemen zijn nu en in de
toekomst te weinig mensen beschikbaar om de zorg te kunnen bieden die nodig is. Dit als
gevolg van de vergrijzing, maar ook als gevolg van een verminderde instroom in de
opleidingen vanwege het negatieve imago.
De situatie op de arbeidsmarkt en de personele tekorten vragen om creatieve oplossingen en
een proactieve arbeidsmarktbenadering. We werken nauw samen in de regio, onder andere
met VBZ (Voor Betere Zorg, werkt samen aan zorg en ondersteuning voor mensen en door
mensen in de regio Kennemerland, Amstelland & de Meerlanden) en andere VVT-organisaties.
We zullen onze werving- en selectie instrumenten moeten herijken en evalueren of we (nog)
voldoende aansluiten bij de (jonge) potentiele medewerkers. Ook het huidige wervings- en
selectiebeleid zal herijkt worden. Cruciale vragen hierbij zijn: “Wat hebben we de medewerkers
te bieden? Waar zijn de jongere generaties naar op zoek?”

12.3 Strategische uitgangspunten voor personeelsbeleid
Onze strategische doelstelling op het gebied van personeelsbeleid, waarmee we onze visie en
missie willen bewerkstellingen:
Een kwalitatief en kwantitatief optimaal personeelsbestand
waarmee we ruimschoots aan de zorgvraag van onze cliënten
voldoen.
Met de ontwikkelingen en met de missie, visie en kernwaarden in het achterhoofd, zijn wat betreft
het personeelsbeleid de uitgangspunten:
a) Aantrekkelijk werkgeverschap
Doelstelling is dat onze huidige en toekomstige medewerkers graag bij ons werken en
worden ingezet op hun kwaliteiten. Op deze manier willen we kwalitatief en kwantitatief
voldoende medewerkers aantrekken en behouden. Onze arbeidsvoorwaarden zijn
minstens net zo goed als bij onze collega-instellingen, medewerkers kunnen het beste uit
zichzelf halen en we dragen zorg voor goede arbeidsomstandigheden.
b) Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in organisatie
Onze medewerkers krijgen en nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun eigen
werk en leveren vanuit die verantwoordelijkheid een actieve bijdrage aan de kwaliteit van
het geheel (team en organisatie).
c) Kwaliteit en professionaliteit; de juiste persoon op juiste plek
Onze medewerkers sluiten aan bij de vraag van de cliënt en hebben hiervoor de juiste
kennis en ervaring. Onze medewerkers kunnen zich vinden in de cultuur, visie, missie en
kernwaarden van Zorgcentra Meerlanden.
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d) De aanwezige kennis, talenten en deskundigheid van medewerkers worden optimaal
gebruikt en ontwikkeld
Voor de komende jaren is scholing en coaching van medewerkers een belangrijk
speerpunt. Ontwikkeling omvat meer dan deskundigheidsbevordering. Persoonlijke groei
wordt ook gestimuleerd door medewerkers (meer) verantwoordelijkheid te geven en de
bevoegdheden te geven die passen bij hun kwaliteiten. Tevens hebben onze medewerkers
ruime mogelijkheden om opleidingen te doen (naar een hoger niveau) mits men daar
geschikt voor wordt geacht.

12.4

Visie op personeelsplanning en talentontwikkeling

a) Personeelsplanning
In 2017 gebruikten we het HHM-model als uitgangspunt voor de personeelsplanning. Het
HHM-model is gebaseerd op de ZZP-mix en geeft op basis hiervan een wenselijke
personeelsmix aan. Bureau HHM heeft in opdracht van Actiz dit model, wat inzicht geeft in
de zorginhoudelijke en financiële kengetallen, ontwikkeld.
De begroting 2018 is nog gebaseerd op de HHM-norm, uitgaande van onze daadwerkelijke
indelingen in de FWG. Op basis hiervan is berekend of we uit komen met het beschikbare
budget. Omdat er in 2018 een behoorlijke tariefsverhoging heeft plaatsgevonden hebben
we kunnen concluderen dat mogelijk is.
Daarnaast gebruiken we de extra inkomsten om de knelpunten in de zorg op te lossen en
te voldoen aan het kwaliteitskader.
De hoofden en manager zorg en welzijn onderzoeken in het eerste kwartaal 2018 in
samenwerking met HRM wat nodig is om van de ‘ist’ situatie naar de ‘soll’ te komen en op
basis hiervan wordt de personeelsplanning per afdeling gemaakt.
b) Talentontwikkeling
Wij vinden het belangrijk dat potentieel benut wordt. Per persoon kijken we wat de potentie
en wat er voor nodig is om dit te ontwikkelen. Tevens houden we rekening met
risicofactoren, zoals bijvoorbeeld het risico op overbelasting.

12.5 Strategische doelstellingen gericht op het welzijn van ons personeel
De subdoelstelling, gericht op het welzijn van ons personeel, is:
Een kwalitatief en kwantitatief optimaal personeelsbestand
waarmee we zonder te hoge werkdruk en met plezier
ruimschoots aan de zorgvraag van onze cliënten kunnen
voldoen.
Om deze doelstelling te bereiken zetten we de volgende instrumenten in:
Verantwoordelijkheid voelen en nemen voor je eigen stukje en
voor je bijdrage aan het geheel is de verbindende factor, de rode
draad.
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Er is gekozen voor een indeling in de 5 aandachtsgebieden:
a) Arbeidsvoorziening
b) Arbeidsvoorwaarden
c) Arbeidsomstandigheden
d) Arbeidsverhoudingen
e) Arbeidsinhoud
Ad a) Arbeidsvoorziening
 Werving en selectie
Op basis van de personeelsplanning wordt de werving- en selectie ingezet.
Welk deskundigheidsniveau is nodig en aan welke andere eisen moet iemand voldoen?
Het is van belang aan de voorkant zorgvuldig te selecteren, zodat de juiste persoon op de
juiste plek komt.
Naast een goed profiel en selectietraject is de werving een punt van aandacht. We willen
aansluiten bij de manier waarop onze potentiële medewerkers naar werk zoeken en wat
hen aanspreekt. Zo maken we nog onvoldoende gebruik van social media. In 2018 wordt
hier actie op ondernomen.
Zorgcentra Meerlanden investeert in ‘goed werkgeverschap’ om hiermee betrokken en
gemotiveerde medewerkers te vinden en te binden.
 Aanstelling en introductie
In principe krijgt iedere nieuwe medewerker in eerste instantie een contract voor bepaalde
tijd. Meestal een contract voor een jaar, maar hier kan in overleg van afgeweken worden.
Ons beleid is dat een medewerker na een jaar een contract voor onbepaalde tijd krijgt,
onder voorwaarde dat dit functieprofiel/ deskundigheidsniveau ook op de langere termijn
nodig is en de medewerker voldoende presteert. Als niet aan beide voorwaarden wordt
voldaan kan opnieuw een contract voor bepaalde tijd worden aangeboden.
Wij vinden een gedegen introductie van groot belang zodat een nieuwe medewerker
voldoende handvatten heeft om een goede start te maken. Daarom is een goed
inwerkprogramma essentieel.
Daarnaast willen we éénmaal per kwartaal een introductiemiddag gaan houden voor
nieuwe medewerkers waarbij ze informatie krijgen over waar de organisatie voor staat, wat
zij van Zorgcentra Meerlanden als werkgever mogen verwachten en wat Zorgcentra
Meerlanden van haar medewerkers verwacht.
 Opleidings – en stagebeleid
Ook voor een uitgewerkt opleidingsplan is het van belang om in kaart te brengen hoeveel
medewerkers op welk deskundigheidsniveau we per locatie en in welke periode nodig
hebben. Dit wordt per afdeling in kaart gebracht door de HRM-adviseur samen met het
hoofd en/of manager zorg- en welzijn. We willen dit voor het begin van elk jaar helder te
hebben zodat hier zowel het opleidingsplan als het werving- en selectiebeleid op afgestemd
kan worden.
Op basis van de personeelsplanning wordt onderzocht in hoeverre er medewerkers binnen
Zorgcentra Meerlanden beschikbaar zijn die door middel van een opleiding naar het
gevraagde deskundigheidsniveau kunnen komen. Indien de medewerker hiervoor geschikt
is en het ambitieniveau heeft, wordt hieraan voorrang verleend (boven werving van nieuwe
medewerkers) omdat Zorgcentra Meerlanden het belangrijk vindt dat medewerkers
loopbaanperspectief hebben en door kunnen stromen. Dit is één van de manieren om goed
personeel vast te houden.
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Daarnaast stelt Zorgcentra Meerlanden stagiaires in de gelegenheid om werkervaring op te
doen en/of hun afstudeeropdracht uit te voeren. Het primaire doel is hen te stimuleren en te
enthousiasmeren om in de ouderenzorg te gaan werken. Goede contacten met
opleidingsinstituten betekenen bovendien een ingang naar nieuw geschikt personeel.
Wij investeren daarom in goede werkbegeleiding, naast het enthousiasmeren hopen we
hierdoor extra instroom van medewerkers te genereren. Tevens houden stagiaires de
organisatie op de hoogte van ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs, wat wij ook als
een belangrijk pluspunt zien in het kader van de professionalisering en modernisering.
 Samenwerking in de regio met betrekking tot opleiding en arbeidsmarktproblematiek
Samenwerking in de regio wordt gezocht om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.
Een intentieverklaring hiertoe is ondertekend (RAAT via VBZ) en een actieve bijdrage wordt
geleverd aan de uitvoering van het regionale actieplan. Het opleiden wordt tevens
gestimuleerd doordat extra geld beschikbaar is gesteld vanuit het sector plus fonds. Deze
gelden komen bovenop de beschikbare gelden voor opleiding vanuit de 2%
personeelskosten (CAO), waardigheid en trots gelden (60% hiervan beschikbaar voor
opleiding) en stagefondsen.
 Flexibele schil
We hebben reeds een flexibele schil door de inzet van tijdelijke contracten, min-max
contracten en oproepcontracten. Flexibilisering wordt steeds belangrijker omdat het aantal
cliënten en de zorg die men nodig heeft fluctueert. Wij streven naar een percentage van
minimaal 10 en maximaal 20% flex-medewerkers om deze fluctuaties op te kunnen
vangen.
Wij hebben gelukkig veel vaste krachten en werken weinig met externe uitzendkrachten.
Ons streven is om de flexibiliteit voornamelijk op te vangen met al in dienst zijnde bekende
vaste krachten (via min-max contracten en oproepcontracten).
Het is belangrijk in het kader van de personeelsplanning om ook het benodigde aantal
flexibele krachten in kaart te brengen.
Indien het aantal flexibele krachten onvoldoende blijkt te zijn, willen we nader onderzoeken
of de optie om een flexpool op te zetten, waarin medewerkers opgenomen worden die op
verschillende afdelingen en locaties kunnen worden ingezet, interessant is. Dit vereist meer
samenwerking tussen de verschillende locaties en mogelijk ook met andere organisaties.
Ad b) Arbeidsvoorwaarden
Hieronder vallen onder andere de beloning, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en
jaargesprekken.
De voorwaarden waaronder werknemers het werk verrichten en hetgeen zij hiervoor terugkrijgen,
liggen voor een groot deel vast in de CAO en de individuele arbeidsovereenkomst.
 Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Zorgcentra Meerlanden wil aantrekkelijk zijn als werkgever als het gaat om primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden. We willen marktconform zijn qua arbeidsvoorwaarden.
Om te kunnen beoordelen welk functieniveau (en dus waardering) van toepassing is op een
bepaalde functie, wordt gebruik gemaakt van het systeem FWG (Functie Waardering
Gezondheidszorg).
Veel functieprofielen zijn verouderd en heel lang niet herijkt. In 2018 vindt een inhaalslag
plaats en worden alle functies opnieuw beschreven en gewaardeerd. Gestart wordt in Q2
2018 met de functies binnen het primair proces.
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Daarnaast bieden we (binnen de financiële mogelijkheden) secundaire arbeidsvoorwaarden
aan, zoals het MKSA (Meer Keuze Systeem Arbeidsvoorwaarden) en een goede
reiskostenregeling.
 Jaargesprekken
Ontwikkeling van medewerkers en ontwikkeling van de organisatie dienen met elkaar in
evenwicht te zijn en op juiste wijze met elkaar in verband gebracht te worden. Jaarlijks
wordt een jaargesprek (functioneringsgesprek) gehouden waarbij onder andere wordt
besproken hoe de medewerker een bijdrage kan leveren aan de doelstelling van de
afdeling en van de organisatie. Een belangrijke invalshoek is dat medewerkers in grote
mate zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun functioneren en zijn ontwikkeling. Het
bevorderen en stimuleren van eigen initiatief, eigen motivatie en eigen activiteit maken de
slagingskans van effectieve ontwikkeling zo groot mogelijk.
De vraag is of het huidige jaargesprek op de langere termijn passend blijft. Een alternatief
is bijvoorbeeld een 360 graden evaluatie op basis waarvan de medewerker een
zelfevaluatie maakt (met voorstel voor scholing, verbetering en te versterken positieve
kanten/uit te dragen punten) op basis van feedback van naaste collega’s en
leidinggevenden.
Ad c) Arbeidsomstandigheden
Dit aandachtsgebied omvat alle regelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
van de medewerkers. De Arbowet schrijft hierin nauwkeurig de regels voor.
Door middel van preventieve maatregelen probeert Zorgcentra Meerlanden de dagelijkse veiligheid
en gezondheid van medewerkers te waarborgen, een aantrekkelijk werkklimaat te bieden en
verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Dit staat in directe relatie tot goed werkgeverschap.
 Verzuimbeleid
Wij vinden het van belang dat het ziekteverzuim zo laag mogelijk is, omdat dit iets over het
welzijn van de medewerkers zegt en indirect ook over het welzijn van de cliënten. Een laag
ziekteverzuim is voor iedereen beter. Het leidt tot lagere werkdruk, lagere kosten, meer
vaste krachten en hogere kwaliteit.
Met name het ‘grijs’ ziekteverzuim (keuze om zich ziek te melden terwijl werken voor
iemand wel haalbaar zou zijn) en hoge verzuimfrequentie zijn zaken waar gerichte actie
effectief blijkt te zijn. Het is van belang de ziekteverzuimcijfers nader te analyseren en hier
waar nodig, gericht actie op te ondernemen. In 2017 heeft een training plaatsgevonden
voor leidinggevenden. In 2018 en verder zal er verder gewerkt worden aan instrumenten
om het verzuim terug te dringen zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van context gebonden
norm zoals de Verbaannorm. De Verbaannorm is een realistisch en haalbaar
verzuimniveau voor de organisatie, die berekend kan worden met een tool van Falke &
Verbaan.
In de begroting zijn we uit gegaan van een ziekteverzuimcijfer van 5,5%.
Ad d) Arbeidsverhoudingen
Het gaat bij arbeidsomstandigheden om de onderlinge verhoudingen en communicatie tussen de
medewerkers. Goede verhoudingen bevorderen de motivatie. Dit kan onder andere bereikt worden
door een stimulerende stijl van leidinggeven, voldoende werkoverleg, informatie en
medezeggenschap.
 Communicatie; informatievoorziening en werkoverleg
 Medezeggenschap; zoals de OR en medewerkermonitor
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In 2017 is met de Ondernemingsraad een concept kader medezeggenschap werktijden
besproken en goedgekeurd. In 2018 zal hier een vervolg aan worden gegeven door de
roosterregels te concretiseren. Na instemming van de OR zal het geïmplementeerd worden
en aan alle medewerkers worden gecommuniceerd.
 Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie
Wij vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie ligt
en medewerkers worden gefaciliteerd om ‘eigen verantwoordelijkheid’ te nemen. Het komt
het werkplezier van medewerkers ten geode, als men zelf beslissingen kan nemen en
zelfstandig kan werken (binnen kaders). Indirect ondervinden de cliënten hiervan de
positieve gevolgen.
 Leiderschap
Bij ‘verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie’ hoort een leidinggevende die
meer in de rol van coach treedt en ‘eigen verantwoordelijkheid’ nemen faciliteert en actief
stimuleert. Het is hierbij van essentieel belang dat de kaders helder zijn.
Om leidinggevenden bij deze uitgangspunten te stimuleren en faciliteren zullen we
inventariseren welke leiderschapsstijl hier het beste bij past en wat nodig om invulling te
geven aan dit thema.
Ad e) Arbeidsinhoud
De arbeidsinhoud heeft direct invloed op het welbevinden van de medewerkers en wordt bepaald
door factoren als taaksamenstelling, werktempo, werkdruk, zicht op resultaat en vrijheid van
handelen. Omdat wensen en voorkeuren van mens tot mens verschillen is het moeilijk om vast te
stellen welke criteria garant staan voor een positieve beleving van het werk en de werksituatie.
Ook hier geldt dat de juiste persoon op de juiste plaats tot het beste resultaat leidt. Daarbij verschilt
de arbeidsinhoud per functie en dat wordt mede bepaald door de functiebeschrijving.
 Functiebeschrijvingen
Voor elke functie is een functiebeschrijving opgesteld. In de functiebeschrijving worden
verantwoordelijkheden en resultaatgebieden vastgelegd en wordt omschreven over welke
kennis en vaardigheden men met betrekking tot de specifieke functie dient te beschikken.
Er is heel lang niets aan deze functiebeschrijvingen veranderd en ook de functiewaardering
is niet aangepast. In 2018 maken we een inhaalslag met betrekking tot het herbeschrijven
en waarderen van (nieuwe) functies. Gestart zal worden met de functies binnen het primair
proces. Dit is van belang om marktconform te zijn en mee te gaan in de
marktontwikkelingen.
 Levensfasen-beleid
Zorgcentra Meerlanden streeft naar een zo goed mogelijke verdeling van medewerkers
over alle leeftijdsgroepen. Op dit moment is er een oververtegenwoordiging in de
leeftijdsgroep van 45-54 jaar (28,1%). Gekeken naar de verschillende leeftijdsgroepen is
toch sprake van een redelijke verdeling:
Tot 35 jaar:

31%

35-55:

39,3 %

55 en ouder: 29,7%
Er is behoefte aan het gezamenlijk ontwikkelen van beleid met name gericht op oudere
medewerkers. Hoe zorgen werkgever en werknemer ervoor dat ook de oudere medewerker
gezond inzetbaar blijft? Het uitgangspunt is dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is
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en dat Zorgcentra Meerlanden duidelijkheid biedt aan de werknemer over wat we van de
medewerker verwachten (eigen verantwoordelijkheid, bespreekbaar maken en open staan
voor mogelijkheden). Daarnaast moet er ook duidelijkheid zijn over wat de medewerker van
de werkgever mag verwachten (mogelijkheden, ruimte voor gesprek en gezond en veilig
werken).
Zo zijn in 2017 bijeenkomsten van het pensioenfonds geweest waarin de mogelijkheden
rondom vervroegd pensioen zijn besproken. En denken we over het inzetten van geschikte
oudere medewerkers als coach of begeleiding van medewerkers in opleiding (zogenaamde
werkbegeleiders), waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van hun ervaring en kennis.
 Duurzame inzetbaarheid
We willen medewerkers sterk maken in hun werk.
In alle hiervoor genoemde onderwerpen zitten veel elementen van eigen
verantwoordelijkheid, samenwerking en het gesprek tussen medewerker en
leidinggevende. Dit zijn goede basiselementen om te werken aan de eigen inzetbaarheid
nu en in de toekomst en valt onder duurzame inzetbaarheid.
Het komend jaar willen we onderzoeken wat nog meer mogelijkheden zijn om de duurzame
inzetbaarheid te versterken.

Conclusie
Er zijn enorm veel mogelijkheden om het welzijn van onze medewerkers te verbeteren. We zullen
hier de komende jaren prioriteiten in moeten stellen.

53

13. Strategie omtrent Opleidingen
13.1 Visie van Zorgcentra Meerlanden op leren en ontwikkelen
Zorgcentra Meerlanden vindt het belangrijk actief ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van
het vakgebied.
Onze visie op leren en ontwikkelen gaat in op:
a)
b)
c)
d)

De relatie tussen leeractiviteiten en organisatiedoelstellingen
Gedeelde verantwoordelijkheid voor vakdeskundigheid en leerproces
Het scheppen van een positief en open leerklimaat
Manieren van leren (diversiteit in leerstijlen)

Ad a) De relatie tussen leeractiviteiten en organisatiedoelstellingen
Leeractiviteiten binnen Zorgcentra Meerlanden zijn er op gericht medewerkers in staat te
stellen de noodzakelijke kwalificaties te verwerven, waarmee zij hun functie optimaal kunnen
uitvoeren en kwaliteit te kunnen realiseren.
De organisatiedoelstelling van Zorgcentra Meerlanden is het bieden van professionele zorg
aan onze cliënten door professionele medewerkers. Een belangrijke voorwaarde waar
Zorgcentra Meerlanden bij de wet aan moet voldoen, is dat zij werkt met bevoegd en bekwaam
personeel.
In de visie van Zorgcentra Meerlanden hebben leeractiviteiten een relatie met de
organisatiedoelstellingen, waarbij het functieprofiel een belangrijke leidraad vormt.
Leeractiviteiten binnen Zorgcentra Meerlanden zijn gericht op de volgende pijlers:
 Medewerkers (nieuwe) taken te leren uitvoeren
 Kennis en vaardigheden up-to-date te houden
 Kwaliteiten van medewerkers te ontwikkelen waarmee zij op een creatieve manier
oplossingen kunnen vinden voor actuele problemen in de organisatie en een
deskundige bijdrage kunnen leveren aan vernieuwingen.
Ad b) Gedeelde verantwoordelijkheid voor vakdeskundigheid en leerproces
Het streven naar professionaliteit is een gezamenlijk doel, waarin zowel de organisatie als de
individuele medewerker zijn verantwoordelijkheid heeft.
Als organisatie heeft Zorgcentra Meerlanden de verantwoordelijkheid het leren en ontwikkelen
van medewerkers mogelijk te maken, te stimuleren en te faciliteren.
Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen professionele ontwikkeling. Iedere
medewerker is 'eigenaar' is van zijn eigen leerproces. Dit houdt o.a. in dat medewerkers
investeren in het bijhouden van hun eigen vakkennis en vaardigheden en hun professionaliteit
binnen de beroepsgroep.

Ad c) Het scheppen van een positief en open leerklimaat
Zorgcentra Meerlanden wil een cultuur scheppen waarin blijvend wordt geleerd, door
iedereen. Leren gebeurt dan niet alleen “formeel”, in de zin van georganiseerde
leeractiviteiten, maar ook “informeel”, met name tijdens de uitvoering van het werk. Een open
leerklimaat draagt daaraan bij, zodat medewerkers en teams zich vrij en uitgenodigd voelen
om kennis te delen en elkaar van feedback voorzien. Daarnaast worden medewerkers vanuit
een open en positief leerklimaat gestimuleerd verantwoordelijkheid in eigen professionaliteit te
nemen en dat van het team. De leidinggevenden spelen bij deze cultuur een belangrijke rol.
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Concreet uit zich dit in de volgende vorm:
 Leidinggevende is zichtbaar om medewerkers te ondersteunen en te coachen. De
leidinggevende geeft feedback en zorgt voor een open communicatie waarbij
medewerkers de leidinggevende en vice versa en elkaar durven aan te spreken.
 Het managementteam vervult een ambassadeursrol naar de leidinggevenden en
ondersteunt in hun verantwoordelijkheid. Doel is om een open communicatie en een
veilige werkomgeving te creëren, die bijdraagt aan een open leerklimaat en
professionele zorg.
Ad d) Manieren van leren en ontwikkelen
Niet iedereen leert op dezelfde wijze. Zorgcentra Meerlanden streeft naar flexibiliteit in het
leren. Dat wil zeggen dat we leren daar waar het werkt: formeel in een groep, virtueel en/of op
de werkplek zelf. We streven ernaar om zoveel mogelijk van het leren te laten plaatsvinden op
de werkplek, aangezien dit het meest effectief is. We maken gebruik van blended learning, dit
is een mix van leermethoden en middelen waarin wordt voorzien in een variatie van zowel
afstandsonderwijs (onder andere e-learning), als contactonderwijs tot “werkplek leren”. Zo’n
mix is effectief, mits de verschillende methoden op de juiste manier worden ingezet.
13.2 Waar willen we de komende jaren naar toe (2018-2020)
Speerpunten de komende jaren:
a) Complexe zorg vraagt om diversiteit binnen onze deskundigheid, hiervoor zoeken we naar
passende leermogelijkheden en programma’s.
b) We onderzoeken de mogelijkheden om onze opleidingscapaciteiten te vergroten en maken
gebruik van omliggende zorgorganisaties om krachten te bundelen en mogelijkheden te
vergroten.
c) Zorgcentra Meerlanden maakt in toenemende mate gebruik van e-learning.

13.3

Resultaten in 2020

a) Zorgcentra Meerlanden besteedt jaarlijks 2% van de brutoloonsom aan opleidingen van
medewerkers. Daarnaast is er budget beschikbaar voor opleiding en vervanging van
medewerkers tijdens opleidingen vanuit de ‘waardigheid en trotsgelden’ en worden
opleidingen gesubsidieerd door stagefonds en RAAT.
b) Er is meer formatieve beschikbaar voor werkbegeleiders en alle werkbegeleiders hebben
de training voor werkbegeleider gevolgd met een verdiepingstraining.
c) Het elektronisch zorgdossier is geïntegreerd en alle medewerkers zijn hierin geschoold.
d) Uitbreiding van het aanbod van e-learning.
e) Registratie van scholingsactiviteiten van medewerkers wordt digitaal in Cura verwerkt.
f)

Zorgcentra Meerlanden is in staat middels de “huisopleiding” het personeelsbestand op peil
te houden en mensen aan zich te binden.

g) Minimaal 15% van ons personeelsbestand volgt een BBL-traject (Beroeps Begeleidende
Leerweg) of een opleiding voor een passende functie/aanvullende deskundigheid.
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h) Alle leidinggevenden zijn geschoold in coachend leiderschap (of andere gekozen
leiderschapsstijl) om het beste uit de medewerkers naar boven te halen en deze te
stimuleren tot zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
i)

Alle zorgmedewerkers volgen het e-learning traject dat per deskundigheid wordt
aangeboden en nemen deel aan de praktijktoetsing op locatie.

j)

Opleidingen organiseert vier keer per jaar intervisie-bijeenkomsten voor EVV-ers en
werkbegeleiders.

k) BOPZ-training is gegeven op alle psychogeriatrische afdelingen binnen Zorgcentra
Meerlanden.
l)

Alle medewerkers van Zorgcentra Meerlanden hebben deelgenomen aan de BIG-training.
Vervolgens is de formule “train de trainer” ingevoerd met sleutelfiguren op de afdelingen,
zodat in complexe situaties altijd terug te vallen is op deze medewerkers.

m) Minimaal 90% van de verpleegkundigen staan BIG geregistreerd en dit is verwerkt in het
dossier van HRM.
n) Minimaal 90% van de VIG-medewerkers staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van
V&VN.
o) Aandachtvelders zijn voorzien van betreffende training om de functie op juiste wijze uit te
kunnen voeren.
p) Intervisie is beschikbaar voor de EVV-ers en de werkbegeleiders. Minimaal vier keer per
jaar komen werkbegeleiders en EVV-ers bij elkaar om intervisie te houden.
q) Themabijeenkomsten
Iedere aandachtsvelder binnen Zorgcentra Meerlanden krijgt de gelegenheid om zijn
expertise te delen met collega’s tijdens een themabijeenkomst (minimaal 1x per jaar).
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Bijlage 1: Demografische ontwikkelingen in Aalsmeer,
Hoofddorp en Badhoevedorp
Aalsmeer:
Elk jaar in de loop van januari komen nieuwe cijfers over de bevolking beschikbaar: de stand per 1
januari 2018 en de bevolkingsontwikkeling gedurende het jaar 2017. Hieronder treft u informatie
over de demografische ontwikkeling in de gemeente.
Demografische ontwikkelingen:

Gemeente

Aalsmeer

Bevolking
2015
2020

2030
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De afgelopen twintig jaren is de Aalsmeerse bevolking gegroeid van 22.600 in 1998 tot 31.502 in
2018. Nadat in de loop van 2010 de 30.000ste inwoner werd verwelkomd is de groei afgevlakt.
Naar verwachting zal de Aalsmeerse bevolking de komende jaren wel groeien, maar het tempo
ligt niet meer zo hoog als tussen 2006 en 2010 toen in met name Oosteinde en Kudelstaart grote
woningbouwprojecten opgeleverd werden.
Op 1 januari 2018 telde Aalsmeer 31.502 inwoners, 116 meer dan het jaar ervoor. Er vestigen zich
nog altijd meer mensen dan er vertrekken, maar voor het eerst in jaren is sprake van een
negatieve natuurlijke groei (“sterfte-overschot”): het aantal overledenen overtreft het aantal
geborenen.
Behalve de jarenlange gestage groei is een tweede kenmerk de langzaam groeiende diversiteit
van de bevolking.
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Onderstaande grafiek laat de bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht zien. Er zijn iets meer
vrouwen dan mannen (310 meer) en het zwaartepunt ligt op de wat oudere leeftijdsklassen.
Zeven personen zijn 100 jaar of ouder, de oudste persoon was op 1 januari 2017 108 jaren
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oud. De groeivertraging van de afgelopen jaren heeft ook gevolgen voor de gemiddelde leeftijd
van de Aalsmeerders. Deze is gestegen van 39,0 in 2011 naar 41,1 in 20182.

Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht, 1 januari 2018
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Gemeente Aalsmeer telt 9 buurten. De gemiddelde leeftijd in de hele gemeente is 41,1;
Schinkelpolder en Centrum zijn met resp. 47,4 en 47,8 de meest vergrijsde buurten. Oosteinde en
Kudelstaart zijn met hun grote hoeveelheden nieuwbouw relatief jonge wijken.

2

Landelijk is de gemiddelde leeftijd in 2017 41,6 (bron: CBS)
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De meest relevante wijken voor ‘t Kloosterhof zijn wijk Stommeer, Wijk Hornmeer en (in mindere
mate) wijk Uiterweg. Hier is de gemiddelde leeftijd boven gemiddeld.
Gemiddelde

Buurt

Inwoners

Centrum
Stommeer
Hornmeer
Uiterweg
Kudelstaart
Bovenlanden
Greenpark
Oosteinde
Schinkelpolder
Gemeente Aalsmeer totaal

2.540
6.403
2.544
893
9.224
987
758
7.751
402
31.502

leeftijd
47,4
43,3
45,5
45,1
39,2
44,2
42,2
36,5
47,8
41,1

Haarlemmermeer
Zowel Badhoevedorp als Hoofddorp vallen onder de Haarlemmermeer. De beschikbare
demografische gegevens zijn van de gemeente Haarlemmermeer, waarbij soms wel onderscheid
gemaakt wordt in wijken en dorpen.
65 jaar en ouder
Op dit moment is 13,7% van de bevolking in Haarlemmermeer 65 jaar of ouder. Tot 2035 zal dit
aandeel toenemen tot bijna 22%. Binnen de gemeente zijn er grote verschillen. In de
centrumgebieden van Hoofddorp en Nieuw-Vennep wonen veel ouderen (respectievelijk 33% en
30%). In Hoofddorp-Noord, Nieuw-Vennep-Zuidoost en in sommige kleine kernen wonen
eveneens veel ouderen (ruim boven de 20%). In de wijken Getsewoud en Floriande zijn nu weinig
ouderen (circa 5%) maar tot 2035 zal het aantal ouderen toenemen tot 13 à 15%.
Jongeren
Het relatieve aandeel jongeren tot 15 jaar ligt momenteel op bijna 20% in
Haarlemmermeer. Tot 2030-2035 zal dit aandeel licht afnemen tot onder de 17%.
Badhoevedorp
Het percentage lage en hoge inkomens is in Badhoevedorp beide iets hoger dan in de
Haarlemmermeer (29% voor zowel lage als hoge inkomens in de Haarlemmermeer vs 31,9% lage
inkomens en 31,4 hoge inkomens in Badhoevedorp).
In eerste helft van 2017 maakten 605 huishoudens in Badhoevedorp gebruik van 1 voorziening van
de gemeente, 240 huishoudens van 2 voorzieningen, 100 huishoudens van 3 voorzieningen, 55
huishoudens van 4 voorzieningen, 25 huishoudens van 5 voorzieningen en 50 huishoudens van 6
voorzieningen of meer.
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Aantal inwoners Badhoevedorp in:
2015:
12.183
2020:
13.561
2025:
15.183
2030:
15.332
2035:
15.056
De bevolking neemt tot 2030 toe met 25%. Daarna lijkt de bevolking af te nemen.
Het aantal ouderen (65+) neemt van 2013 tot 2020 toe van 22,1 naar 22,4%. In 2030 is het aantal
ouderen naar verwachting 26,1% van de bevolking.
Het aantal jongeren (tot 15 jaar, van belang voor de werkgelegenheid) neemt van 2013 tot 2030 af
van 16,8 naar 15,8%.
Hoofddorp
Het percentage lage inkomens ligt in Hoofddorp op het gemiddelde van Haarlemmermeer (29%)
en het percentage hoge inkomens is iets lager (28,3%) dan het gemiddelde van de
Haarlemmermeer (29%)
In eerste helft van 2017 maakten 2900 huishoudens in Hoofddorp gebruik van 1 voorziening van
de gemeente, 1340 huishoudens 2 voorzieningen, 615 huishoudens 3 voorzieningen, 315
huishoudens 4 voorzieningen, 200 huishoudens 5 voorzieningen en 410 huishoudens 6
voorzieningen of meer.
Het aantal inwoners van Hoofdorp in de omringende wijken van De Meerstede (Graan voor Visch,
Oost, Noord en Pax) is als volgt:
2015:
16.029
2020:
16.739
2025:
16.612
2030:
16.478
2035:
16.409
De bevolking neemt tot 2020 iets toe om vervolgens weer af te nemen.
Het aantal ouderen (65+) neemt van 2013 tot 2020 toe van 17,9% naar 22,5%. In 2030 is het
aantal ouderen naar verwachting 24,3% van de bevolking. In de wijken rondom De Meerstede
wonen procentueel iets meer ouderen dan gemiddeld in Hoofddorp: in 2020 22,5% in de wijken
rondom De Meerstede versus 16,7% in Hoofddorp en in 2030 24,3% in de wijken rondom De
Meerstede versus 21,5% voor heel Hoofddorp.
Het aantal jongeren in Hoofddorp (tot 15 jaar, van belang voor de werkgelegenheid) neemt van
2013 tot 2030 af van 19,6 naar 16,2%.
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