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WE GAAN SAMEN 
VOOR EEN 

MOOOIE DAG...

Een moooie dag en een waardevol leven voor bewoners 
en cliënten. Dat is het doel van Zorggroep Drenthe. 
Daarom bieden wij respectvolle en kwalitatief hoog-
waardige zorg- en dienstverlening. Met altijd de juiste 
zorg op het juiste moment. We willen ook van elke 
dag een moooie dag maken voor onze medewerkers. 
Daarom bieden we al onze professionals en vrijwilligers 
de ruimte om samen te leren en te verbeteren - waar ze 
ook maar werken.

… IN EEN WERELD DIE SNEL VERANDERT
Het landschap van de ouderenzorg in Nederland 
verandert. We zien bijvoorbeeld dat mensen ouder 
worden en langer thuis wonen. Pas als dat niet meer 
lukt, vragen zij om ondersteuning, bijvoorbeeld aan 
Zorggroep Drenthe. Dan is er vaak al sprake van 
complexe problematiek, verschillende gezondheids-
klachten en een urgente vraag. Het is dan aan ons 
om ook de overgang van een leven zónder zorg naar 
een leven mét zorg zo onopvallend mogelijk te laten 
verlopen. Zodat we met recht kunnen zeggen: 
‘Zorggroep Drenthe waar u thuis bent’.

… EN WAAR WE ONZE STRATEGIE OP AANPASSEN
Op dit veranderende zorglandschap heeft Zorggroep 
Drenthe in de vorige beleidsperiode ingespeeld vanuit 
het Strategisch beleid 2016-2020. En dan met name 
door een hernieuwde visie op de aansturing van haar 
woonzorglocaties en wijkgerichte zorg. Dat is door 
verschillende oorzaken niet succesvol gebleken op 
kwalitatief en fi nancieel vlak. De Raad van Toezicht 
heeft daarom - in afstemming met het management-
team, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemings-
raad –met de start van een nieuwe bestuurlijke fase 
begin 2018 gekozen voor meer focus op het aspect 
Zorg binnen onze zorg - en dienstverlening.  

Vanuit die focus heeft het managementteam van 
Zorggroep Drenthe het meerjaren-beleidsplan 
2020-2023 geschreven.

Lex Smetsers, MSc BA, MBZD,
Raad van Bestuur  
Lex Smetsers, MSc BA, MBZD,
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INLEIDING
WE WILLEN OOK DE KOMENDE JAREN VAN WAARDE ZIJN… 
Met dit meerjarenbeleidsplan kijken we verder vooruit en willen we een solide 
basis leggen voor toekomstbestendige zorg- en dienstverlening. In de periode 
2020-2023 willen we, nog meer dan we al waren, van toegevoegde waarde zijn 
voor onze bewoners, cliënten én medewerkers: samen voor een moooie dag! 

… DAAROM BRENGEN WE EERST DE BASIS OP ORDE 
We anticiperen de komende jaren op onze veranderende omgeving. Bijvoorbeeld 
door onze marktpositie te versterken, en de kwaliteit en veiligheid van onze 
zorg- en dienstverlening te versterken en te verbeteren. Het is zaak om eerst de 
basis hiervan verder op orde te brengen. Daarna kunnen we inzetten op behoud 
en verdieping. 

… EN GAAN WE DAN VOL VOOR VERDIEPING EN BEHOUD
Voor ons betekent dit, dat we invulling geven aan thema’s als eigen regie, focus 
op kansen in plaats van beperkingen, en het versterken van de verbinding met 
bewoners, cliënten en hun naasten. Ook werken we aan verbetering door  
verbinding en samenwerking met interne en externe stakeholders. 

… TERWIJL WE EEN HELDERE KOERS VAREN
De beginselen van Positieve Gezondheid vormen de leidraad voor ons handelen. 
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleging zijn 
leidend. Centraal staat altijd dat we willen weten hoe bewoners en cliënten onze 
zorg- en dienstverlening ervaren, dat we die feedback wegen, en dat we ruimte 
bieden aan medewerkers om samen lerend te verbeteren. 

DAT LEES JE IN DIT PLAN
Met dit meerjarenbeleidsplan bepalen we de koers voor een duurzame en  
gezonde toekomst van Zorggroep Drenthe. In de eerste hoofdstukken lees je 
daarom waar we voor staan en welke landelijke ontwikkelingen we op ons af 
zien komen. Vervolgens lees je waar we naartoe willen, én hoe we dat gaan 
doen. Het laatste hoofdstuk gaat dieper in op hoe we met ons vastgoed om 
willen gaan. 

Goed om te weten: we vinden het belangrijk dat dit plan helder en goed leesbaar 
is. Daarom hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om niet overal consequent 
bewoners én cliënten te benoemen. Maar waar alleen bewoners of alleen 
cliënten staat, kun je gerust bewoners en cliënten lezen. Waar het over dienst-
verlening of zorg gaat, kun je gerust zorg- en dienstverlening lezen. En waar we 
over zij of haar schrijven, kun je ook hij of hem invullen.     

Managementteam Zorggroep Drenthe
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HOOFDSTUK 1

HIER STAAN 
WE VOOR
IN DIT HOOFDSTUK LEES JE WAAR HET 
VOLGENS ONS ALLEMAAL OM DRAAIT.  
WE BESPREKEN ACHTEREENVOLGENS 
ONZE MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN, 
EN ONZE KIJK OP ZORG. TOT SLOT  
BESCHRIJVEN WE WAT DAT BETEKENT  
VOOR ONZE MEDEWERKERS. 

7
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WE WERKEN  
VANUIT ONZE  
MISSIE EN VISIE …

…EN OP BASIS VAN  
ONZE KERNWAARDEN
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Onze kernwaarden zijn: gastvrijheid, professionaliteit 
en positiviteit. Dankzij die kernwaarden maken we onze 
missie en visie waar. Ze zijn een leidraad bij alles wat we 
doen. Ze geven richting aan hoe we omgaan met elkaar, 
onze bewoners, cliënten en onze samenwerkingspartners. 
We vinden het belangrijk dat: 

-  we continu samenwerken aan betere zorg- en  
dienstverlening, en aan de processen die daarbij horen; 

-  we open met mensen omgaan, en toegankelijk en gast-
vrij zijn; Voor iedereen, en zonder drempels. Bij alles wat 
we doen of zeggen, zijn we duidelijk, eerlijk en oprecht. 
We staan open voor samenwerking, met elkaar én met 
externe (zorg)organisaties; 

-  we een omgeving vormen waarin professionals positief 
werken, met passie voor de zorg- en dienstverlening, en 
met compassie met de bewoner en cliënt;  
We zijn ervan overtuigd dat oprechte positieve betrok-
kenheid van al onze medewerkers de zorg- en dienst-
verlening voor cliënten ten goede komt.  
Daarom vragen we van onze medewerkers niet alleen 
professionele deskundigheid, maar ook een persoonlijke 
positieve drive om anderen te helpen en samen te wer-
ken. Gezonde relaties tussen professionals en bewoners 
of cliënten, én tussen professionals onderling, zijn de 
voorwaarden om onze visie waar te maken. 

Het draait om een waardevol leven 
Een waardevol leven voor onze bewoners 
en cliënten, met respectvolle en kwalitatief 
hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Zodat 
bewoners en cliënten kansen zien en ruimte 
ervaren voor hun welbevinden. Dat is ons doel. 

We willen dat bewoners, cliënten en hun naas-
ten ervaren dat de zorg- en dienstverlening bij 
ons goed geregeld zijn. Zodat bewoners en  
cliënten zolang mogelijk hun eigen leven kun-
nen leiden, van betekenis zijn voor hun omge-
ving en waardering vinden. In een vertrouwde 
omgeving met persoonlijke ontmoetingen en 
betekenisvolle ervaringen. Dat geeft immers 
kleur aan het leven met naasten. Niet voor 
niets gaan we samen voor een moooie dag! 

Liefst in de vertrouwde omgeving
Ons uitgangspunt is dat mensen zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven 
wonen. Om dat mogelijk te maken, leveren  
we bij hen thuisondersteuning op maat, met 
aanvullende (zorg)producten en diensten.  
Als verhuizen naar een van onze woonzorg- 
locaties echt noodzakelijk is, willen we de 
overgang naar een nieuwe leefomgeving zo 
soepel mogelijk laten verlopen. Zo maken we 
een totaal zorgconcept mogelijk. 

Oog voor Wonen, Welzijn én Zorg
We zorgen voor samenhang tussen de  
aspecten Wonen, Welzijn en Zorg. En daarbij 
zorgen we ook voor veel ruimte voor persoon-
lijke aandacht, betrokkenheid en respect voor 
iemands leefgewoonten. We hebben respect-
volle aandacht voor iedere bewoner en cliënt 
als mens. De bewoner of cliënt staat centraal 
– dat is het fundament onder onze zorg- 
en dienstverlening. Bewoners en cliënten  
kunnen bij ons zichzelf zijn, en krijgen -waar 
ze dat willen- ondersteuning bij zelfzorg  
en regievoering.

WE HEBBEN EEN HELDERE KIJK OP ZORG …

9

WE ZIJN TE GAST IN HET LEVEN VAN CLIËNTEN …
Het leven houdt niet op als je ziek bent, of als door 
ouderdom niet alles meer even soepel gaat. Mensen 
zijn meer dan hun ziekte of beperking. En ieder mens 
wil als volwaardig gezien worden, en aangesproken 
worden op wat ze nog wél kan. Die gedachte is de  
basis onder onze visie op zorg, die weer de basis 
vormt voor ons denken en handelen.

We voelen ons te gast in het leven van cliënten. Waar 
zij ook wonen, wij doen er alles aan om het zo thuis 
mogelijk te laten zijn. Door goed naar ze te luisteren, 
door hun wensen en behoeften in kaart te brengen 
en samen met hen te kijken hoe we daar zo goed 
mogelijk op in kunnen spelen. De cliënt weet namelijk 
het beste wat belangrijk voor haar is, en wat ze wil 
en kan. 

... EN ZIEN WAAR WE TOEGEVOEGDE WAARDE 
KUNNEN BIEDEN

HET LEREN OMGAAN MET VERANDERINGEN DIE VAAK NIET TE VOORKOMEN, OP TE LOSSEN OF TE  
VERMINDEREN ZIJN, ZOALS OUDER WORDEN, ACHTERUITGANG OF VERLIES;  
We begeleiden en ondersteunen cliënten en hun naasten daarbij met inlevingsvermogen,  
compassie en deskundig advies. 

HET BEHOUD OF HET VERSTERKEN VAN DE EIGEN REGIE;  
Eigen regie staat voor zélf sturing geven aan het eigen leven, en zelf de verantwoordelijkheid nemen 
en houden. Die zelfsturing geldt wat ons betreft altijd en overal, en in elke levensfase. We luisteren 
daarom goed naar wat iemand echt wil, en denken vooral in mogelijkheden. 

HET ERTOE DOEN;  
Voor iedereen is het belangrijk ertoe te doen, zich waardevol te voelen, het leven als zinvol te ervaren 
en door anderen gezien en gehoord te worden; Ons uitgangspunt is: wat is voor jou belangrijk in het 
leven, wat maakt je een uniek persoon, wat zijn je eigen wensen en verlangens, hoe kun je jezelf zijn 
en blijven, en wat geeft je plezier? En dan is het aan ons om te kijken wat onze bijdrage daaraan  
kan zijn. 

1

2

3

… GAAN UIT VAN POSITIEVE GEZONDHEID
We onderschrijven de visie op gezondheid van Machteld 
Huber van het Institute for Positive Health. Die draait 
om veerkracht, functioneren en eigen regie. Huber gaat 
uit van ‘positieve gezondheid’: het gaat er niet om of 
iemand ziek is of een gebrek heeft. Het gaat erom of en 
hoe iemand in staat is het leven zelf vorm te geven, en 
zich aan te passen aan veranderingen, ondanks een 
ziekte of beperking. Gezondheid is het vermogen je 
aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van 
de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het 
leven.
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iemand ziek is of een gebrek heeft. Het gaat erom of en 
hoe iemand in staat is het leven zelf vorm te geven, en 
zich aan te passen aan veranderingen, ondanks een 
ziekte of beperking. Gezondheid is het vermogen je 
aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van 
de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het 
leven.



…  EN WETEN WAT DAT BETEKENT  
VOOR ONZE MEDEWERKERS

ONZE MEDEWERKERS ZIJN PROFESSIONALS …
Onze medewerkers weten veel over zorg, ziekte,  
gezondheid en welzijn. Hun rol is veel breder dan 
alleen ‘zorgen’. Bij Zorggroep Drenthe luisteren we, 
coachen we, mobiliseren we, wijzen we de weg en 
ondersteunen we waar nodig. We vullen niet in en 
betrekken zoveel mogelijk ook de naasten van onze 
cliënten. Daarbij is de grote uitdaging om waarde te 
blijven creëren voor cliënten, terwijl onze omgeving 
continu in beweging is. 

… MET DE JUISTE DESKUNDIGHEID
We verwachten daarom van al onze medewerkers 
dat ze vakbekwaam zijn. Dat betekent dat ze de ken-
nis en vaardigheden hebben - en gebruiken - voor de 
best mogelijke zorg- en dienstverlening. We verwach-
ten ook dat ze voortdurend reflecteren op hun eigen 
handelen. En dat dat handelen gebaseerd is op de 
laatste wetenschappelijke inzichten (Evidence Based 
Practice), of het best mogelijke op basis van ervaring 
(Best Practice). 

… EN DE JUISTE COMPETENTIES
Er zijn vijf competenties die we vragen van iedere 
professional die bij Zorggroep Drenthe werkt, onge-
acht haar locatie of functie. Die vijf competenties zijn 
gebaseerd op onze visie, op de veranderende vraag 
vanuit de omgeving, en wat we in toekomst zien 
gebeuren. Dit zijn die competenties: 

KLANTGERICHTHEID
Wie klantgericht is, onderzoekt de wensen en 
behoeften van de klant, en laat zien dat ze denkt en 
handelt vanuit het perspectief van de klant.

SAMENWERKEN
Samenwerken draait om het leveren van een actieve 
bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, of de op-
lossing van een probleem. Ook als het gaat om een 
onderwerp dat niet direct van persoonlijk belang is. 

AANPASSINGSVERMOGEN 
De kern van aanpassingsvermogen is doelmatig 
blijven handelen, door je continu aan te passen aan 
wisselende omstandigheden, taken, verantwoorde-
lijkheden of mensen. 

RESULTAATGERICHTHEID
Resultaatgerichtheid vraagt het omschrijven, plan-
nen en realiseren van doelen – en daar consequent 
naar handelen. En het nemen van verantwoordelijk-
heid voor de resultaten van je eigen gedrag. 

ZELFONTWIKKELING 
Voor zelfontwikkeling is inzicht in je eigen sterkten en 
zwakten is cruciaal. Op basis daarvan onderneem je 
immers acties om je kennis, vaardigheden en compe-
tenties te vergroten of te verbeteren. 
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HOOFDSTUK 2

DIT ZIEN WE  
IN NEDERLAND 
GEBEUREN

ONZE MISSIE EN VISIE ZIJN HELDER. 
MAAR DE OMGEVING WAARIN WE DIE 
WILLEN REALISEREN, VERANDERT.  
HIER BESCHRIJVEN WE WELKE LANDE-
LIJKE ONTWIKKELINGEN WE ZIEN, EN 
WAT DAT BETEKENT VOOR ONS DENKEN 
EN HANDELEN. 
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DE DRUK OP VERPLEEGHUIZEN NEEMT TOE …
We schreven het ook al in de inleiding: mensen worden 
ouder en blijven langer thuis in hun vertrouwde omge-
ving wonen. Als dat niet meer gaat, is er vaak sprake 
van complexe problematiek, verschillende gezondheids-
klachten en een urgente vraag. Dit komt deels doordat 
de tussenstap van verzorgingstehuis in Nederland 
steeds verder is afgebouwd. Daardoor is er een gat 
ontstaan tussen de verpleeghuiszorg aan de ene kant, 
en thuiszorg (wijkverpleging en huishoudelijke zorg-
verlening en begeleiding) aan de andere kant. Dit zorgt 
voor een toenemende druk op beide kanten.

… BLIJFT DAT VOORLOPIG OOK DOEN
De kwaliteit van zorg in verpleeghuizen verbetert, maar 
de toegang verslechtert. De wachtlijsten voor verpleeg-
huizen in Nederland groeien al fors. Dat is een duidelijk 
begin van de vergrijzingsgolf die ons te wachten staat. 
Het aantal 65-plussers in Nederland stijgt de komende 
20 jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90- 
plussers stijgt tegelijk met bijna 200% tot 340.000. 
Volgens TNO betekent die groei bij ongewijzigd beleid  
dat in 2040 de vraag naar verpleeghuis-capaciteit 
verdubbeld is.

…  EN VRAAGT OM EEN BREDERE BLIK OP  
ZORG, WELZIJN EN PREVENTIE 

Dat zoveel mensen in Nederland wachten op 
verpleeghuiszorg, is een vraagstuk dat gaat over 
solidariteit, kwaliteit, betaalbaarheid en uitvoer-
baarheid. De personeelstekorten zijn daarbij 
enorm. Alleen al voor de thuiszorg en de verpleeg-
huiszorg zoeken we in Nederland voor 2022 ruim 
63.000 mensen. Dat gat kan alleen structureel 
gedicht worden door fundamenteel anders te gaan 
werken en anders te gaan denken over wat zorg, 
wat welzijn, en wat preventie is. 

Op het moment dat we dit schrijven, is er in  
Nederland nog sprake van een corona-pandemie. 
We weten dat dat langdurige gevolgen gaat heb-
ben. Toch kunnen we daar in dit meerjarenbeleids-
plan nu niet op inspelen. Simpelweg omdat we het 
effect van deze crisis nog niet kunnen overzien. 
We houden de ontwikkelingen natuurlijk wel in 
de gaten. Zodat we onze plannen en manier van 
werken aan kunnen passen als dat nodig is.
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HOOFDSTUK 3

HIER GROEIEN 
WE NAARTOE
WE HEBBEN EEN MISSIE, EN WE ZIEN HOE 
DE WERELD OM ONS HEEN VERANDERT. 
WE WETEN DUS DAT WIJ OOK MOETEN 
VERANDEREN, OM IN DE TOEKOMST 
GOEDE ZORG- EN DIENST VERLENING TE 
KUNNEN BLIJVEN LEVEREN. HIER LEES 
JE WAAR WE NAAR TOE WILLEN GROEIEN 
OP VIER ONDERDELEN: DE ORGANISATIE, 
DE KWALITEIT, DE MEDE WERKERS, EN DE 
ONDERSTEUNING DOOR ICT.
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EEN STEVIGE ORGANISATIE
MEEGROEIEN MET DE VRAAG
We laten onze verpleeghuiscapaciteit de komende 
jaren groeien, zodat we beter kunnen voldoen aan 
een steeds grotere vraag. Om diezelfde reden zet-
ten we steeds meer in op preventie, innovatie en 
arbeidsbesparende technologie. Allemaal om het 
moment waarop verpleeghuiszorg nodig is,  
uit te stellen. 

Ook de thuiszorg willen we voorbereiden op een 
toenemende vraag. Hierbij focussen we in de  
eerste plaats op innovatie en techniek, om de 
kwaliteit van zorg te verbeteren en het werk voor 
onze medewerkers makkelijker en plezieriger te 
maken. We willen dat onze ICT-infrastructuur en 
ons informatie- en applicatielandschap het  
primaire proces maximaal faciliteert. 

In de tweede plaats richten we ons op passende 
(beschermde) woonvormen, die een mooie aan-
vulling kunnen zijn tussen zorg thuis en verpleeg-
huiszorg. Flexibiliteit en diversiteit zijn daarbij 
belangrijk. Het gaat immers om verschillende 
doelgroepen en veranderende woonwensen. 

EEN STERKE MARKTPOSITIE
Onze marktpositie willen we niet alleen behouden, 
maar ook verstevigen. Bijvoorbeeld door lang-
durige zorg en tijdelijk verblijf uit te breiden.  
Alleen dan kunnen we immers de sterke zorg-
aanbieder en partner in de regio blijven, die we 
willen zijn. Daarvoor is het wel nodig dat we  
wendbaar en slagvaardig zijn. Zodat we veran-
deringen snel (h)erkennen en er adequaat en 
vroegtijdig op in kunnen spelen. 

KLAAR VOOR COMPLEXERE ZORGVRAGEN
Op dit moment hebben we binnen de intramurale 
zorg- en dienstverlening relatief veel cliënten 
met een eenvoudige zorgvraag. We weten ook 
dat ouderen in de toekomst langer thuis blijven 
wonen, en pas naar een woonzorglocatie komen 
als ze verschillende gezondheidsklachten hebben 
en de nood hoog is. Dat merken we nu al. En het is 
nu zaak daar goed op in te spelen, omdat we dat 
in het verleden eigenlijk te weinig hebben gedaan. 
Toen lag de focus te veel op de aspecten Wonen 
en Welzijn. 

EFFICIËNT, EFFECTIEF EN PROFESSIONEEL
Er wordt steeds meer gevraagd van onze zorg-  
en dienstverlening. Die moet effectiever en effi-
ciënter, bijvoorbeeld door de steeds hogere eisen 
die de gemeente stelt aan huishoudelijke zorg-
verlening en begeleiding vanuit de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). En doordat 
ouderen langer thuis wonen, moet ook de wijk-
verpleging professioneler worden, bijvoorbeeld in 
de samenwerking met huisartsen in de eerste lijn. 

Bij die professionalisering hoort ook een gestruc-
tureerde en resultaatgerichte manier van werken. 
Daarbij gaan we uit van Plan-Do-Check-Act (de 
PDCA-cyclus). Die manier van werken, met heldere 
taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
kaders, moeten we doorontwikkelen. Net als onze 
besturingssystematiek. 
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HOGE KWALITEIT
WE VOLDOEN AAN DE KWALITEITSKADERS …
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het 
Kwaliteitskader Wijkverpleging zijn door het Zorg-
instituut Nederland opgenomen in haar Register. 
Hierdoor zijn deze kaders een wettelijke basis ge-
worden voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg 
en de wijkverpleging. In de vorige beleidsperiode is 
onvoldoende aansluiting op beide kaders gerea-
liseerd. Dat betekent dat we nu stappen moeten 
zetten om dat wel te doen. En dat vraagt om een 
forse investering. 

…  KUNNEN DE GROEIENDE VRAAG NAAR  
INTRAMURALE COMPLEXE ZORG AAN

In 2019 zijn bij de Behandeldienst flink meer 
specialisten ouderengeneeskunde aangesteld. 
Daarmee brachten we het aantal specialisten in 
lijn met de richtlijn van Verenso uit 2016. Ook zijn 
verschillende paramedici in vaste dienst gekomen. 
Dat was het gevolg van de doelgerichte keuze  
om vorm en inhoud te geven aan de verdere  
professionalisering van zorg met behandeling.  
We zien echter ook dat de vraag naar intramurale,  
complexe zorg sterk groeit. We zullen de Behandel-
dienst nog verder uit moeten breiden om aan die 
vraag te voldoen. 

…  N BIEDEN GOED GECERTIFICEERDE  
ZORG- EN DIENSTVERLENING

We willen gedegen gecertificeerde zorg- en dienst-
verlening leveren. Een certificering is een formele 
verklaring voor de kwaliteit van een organisatie. 
Een certificaat wordt immers alleen afgegeven 
als zorg- en dienstverlening voldoet aan normen, 

wettelijke eisen of brancheregels. Dat wordt 
vastgesteld met een controlehandeling, zoals een 
inspectie, audit of andere vorm van verificatie. De 
afgelopen periode hebben we audits van PREZO 
(PREstaties in de ZOrg) doorlopen, de laatste in 
oktober 2019. Die audits hebben we gehaald, maar 
in de praktijk is de noodzakelijk kwaliteitsverbe-
tering volgens ons nog onvoldoende, of zelfs niet, 
zichtbaar geworden. 

EN WE WERKEN MET LEEFMILIEUS … 
We willen hoogwaardige zorg- en dienstverlening 
bieden door te werken met leefmilieus. Dat doen 
we bij cliënten die psychogeriatrische of soma-
tische zorg nodig hebben. Zo’n leefmilieu is een 
samenhangend geheel van zorg, behandeling, 
begeleiding, dagbesteding en huisvesting. Dat 
vraagt om een methodische denk- en werkwijze, 
waarbij je bewust een omgeving creëert die past 
bij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. 

…  OMDAT DAT GOED IS VOOR CLIËNTEN  
ÉN MEDEWERKERS

Door te werken met leefmilieus wordt het mogelijk 
om passende zorg- en dienstverlening te verle-
nen aan speciale doelgroepen. Het kan helpen 
gedrags problematiek te verminderen en psychi-
sche of psychiatrische klachten stabiliseren. 
Bijkomend voordeel is dat medewerkers inhoud 
en richting kunnen geven aan hun manier van 
professioneel denken en werken. Ook helpen de 
leefmilieus medewerkers om hun competenties 
beter in te zetten en te ontwikkelen.
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STERKE  
MEDEWERKERS

WE WORDEN STEEDS BETER,  
DOOR SAMEN TE LEREN …
Het zorglandschap verandert voortdurend, en 
daarom is flexibiliteit belangrijk. Wij zorgen voor 
flexibiliteit door continu samen lerend te verbe-
teren. In 2019 zijn we een aanpak ‘samen lerend 
verbeteren’ gestart om de kwaliteit van zorg- en 
dienstverlening, en dus ook de (multidisciplinaire) 
samenwerking, te verbeteren. We willen toe naar 
een continu proces van systematisch leren en 
verbeteren door iedereen bij Zorggroep Drenthe. 
We geloven dat dat ook helpt om onze positie op 
de arbeidsmarkt te versterken. Omdat het in zo’n 
continu verbeterende organisatie prettig werken 
is, en je als medewerker zeker weet dat je niet stil 
komt te staan. 

…  EN DANKZIJ EEN VASTE  
WERK- EN DENKMETHODIEK 

We stemmen onze zorg- en dienstverlening zoveel 
mogelijk af op de wensen, behoeften, mogelijk-
heden en beperkingen van onze bewoners en 
cliënten. Dat doen we door methodisch te denken 
en te werken. We gaan op gestructureerde wijze 
na wat die wensen, behoeften, mogelijkheden en 
beperkingen zijn. We maken duidelijke afspraken 
met de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) en leggen 
die vast in het zorg(leef)plan. Dat evalueren we 
voortdurend, zodat de afstemming goed blijft. 
Dankzij een vaste, weldoordachte denk- en 
werkmethodiek halen we zo efficiënt en effectief 
mogelijk onze doelstellingen. En doordat we  
vraaggericht denken en werken, ligt de regie  
zoveel mogelijk bij de cliënt. Zo werken we resul-
taatgericht, leveren we zoveel als mogelijk de  
best passende zorg, en kunnen we het werk  
eenvoudig aan elkaar overdragen.  
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STERKE  
MEDEWERKERS
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HET BEHOUD VAN ZELFSTANDIGHEID 
VAN KWETSBARE OUDEREN,

HET COMPENSEREN VAN HET  
GEBREK AAN ZORGMANKRACHT, EN

HET CONTINU BEWAKEN VAN 
DE ZORGKWALITEIT.
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UITSTEKENDE ICT-ONDERSTEUNING

WE VERBETEREN ONZE KWALITEIT 
DANKZIJ EEN GEDEGEN ECD …
Investeren in een gedegen Elektronisch 
Cliëntendossier (ECD) is voor ons essentieel, 
omdat het werken met een ECD het methodisch 
denken en werken ondersteunt. En daarmee de 
kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg- en 
dienstverlening vergroot. 
Een ECD kan helpen bij alle relevante proces-
sen - van de dagelijkse werkprocessen, tot 
de proactieve, signalerende en bewakende 
processen. Het levert een integraal en actueel 
beeld voor de cliënten, de bewoners en de 
organisatie. En dat helpt weer bij de individuele 
afstemming van de zorg- en dienstverlening. 

…  EN DOOR GEBRUIK TE MAKEN 
VAN NIEUWE TECHNOLOGIE

Om met de krapte op de arbeidsmarkt toch 
goede zorg- en dienstverlening te kunnen 
bieden, moeten we meer doen alleen instroom 
bevorderen en medewerkers behouden.  
We moeten anders denken en werken. Bijvoor-
beeld met de inzet van nieuwe technologie. 
Daarom verdiepen we ons verder in e-Health. 
We kijken daarbij naar drie focusgebieden:

HOOFDSTUK 4

ZO DOEN 
WE DAT
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ORGANISATIE
WE ZORGEN VOOR EEN IDEALE 
LEEROMGEVING …
We hebben ook in de toekomst voldoende en vak-
bekwame medewerkers nodig. Daarom is blijven 
leren en ontwikkelen belangrijk voor onze huidige 
medewerkers én voor nieuwe medewerkers. We 
zorgen dat onze manier van leren en ontwikke-
len past bij deze tijd, en we werken volgens de 
nieuwste inzichten rond persoonlijke ontwikkeling. 
Dat betekent dat we een mix van leerinterventies 
gebruiken, zoals e-learning en werkplekleren. 

Met Zorgkantoor Drenthe en verschillende zorg-
aanbieders uit onze provincie werken we samen 
in het project Samenwerken aan kwaliteit en 
arbeids markt. Daarmee willen we structureel  
zorgen voor meer en betere begeleiding bij het 
leren en ontwikkelen van onze professionals.  
Zo werken we aan een blijvend breed leerklimaat 
voor alle medewerkers. Ook werken we aan de 
professionalisering van ons Opleidingscentrum. 
Daarbij gaat het om bijvoorbeeld het doorontwik-
kelen van de inzet van de werkbegeleider, de  
praktijkbegeleider, de praktijkexpert en de  
adviseur leren & ontwikkelen.

… ZETTEN IN OP GERICHTE SCHOLING
De behoefte aan zorg voor mensen met dementie 
neemt toe. En het beleid rond dementie en vrij-
heidsbeperking verandert door de Wet zorg en 
dwang. Daarom scholen we onze professionals 
gericht over dementie en vrijheidsbeperking. In 
2019 beantwoordden al zo’n 495 medewerkers de 
Ideon kennismonitor Dementie. Met de uitkomsten 

daarvan stellen we voor iedere afdeling een pas-
send scholingsprogramma samen. Ook bieden we 
vrijwilligers scholing aan over belevingsgerichte 
zorg en het omgaan met cliënten met dementie. 

… EN WERKEN AAN EEN OPEN CULTUUR
Als we samen willen leren en verbeteren, moet 
het ook bespreekbaar zijn als er iets fout of bijna 
fout is gegaan. Daarom werken we aan een opener 
foutencultuur. We geloven dat onze organisatie 
kan groeien en verbeteren dankzij zo’n cultuur. Een 
goede manier van omgaan met meldingen, fouten 
en incidenten, helpt immers bij het samen lerend 
verbeteren. Van incidenten leren we bijvoorbeeld 
binnen Meldingen Incidenten Cliënten (MIC), van 
complicaties leren we door complicatiebespre-
kingen en van calamiteiten leren we door  
calamiteitenonderzoek. 

WE OPTIMALISEREN ONZE INTERNE 
ÉN EXTERNE PROCESSEN …
We verbeteren het methodisch denken en wer-
ken in onze organisatie. Dat is goed voor onze 
organisatie, onze bewoners en onze cliënten. 
En het is goed voor onze marktpositie. Om die te 
behouden en verstevigen, moeten we immers een 
waardevolle partner zijn en blijven in de keten voor 
langdurige zorg en tijdelijk verblijf. Onze interne 
(werk)processen organiseren we daarom efficiënt 
en effectief, en we laten ze beter aansluiten op die 
van onze partners in de keten. Zo zorgen we voor 
een duurzame samenwerking.  
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…  EN WE INNOVEREN OP DRIE THEMA’S 

INNOVATIE IS HET VERBETEREN EN VERFIJNEN VAN ZAKEN OM ZE 
NOG BETER EN SLIMMER AAN TE KUNNEN PAKKEN. DAT IS IN DE 
OUDERENZORG NOODZAKELIJK. DAARBIJ RICHTEN WE ONS DE 
KOMENDE JAREN OP DRIE HOOFDTHEMA’S:

STIMULEREN VAN BEWEGEN 
We willen graag dat oudere mensen meer bewegen - voor zover hun capaciteiten dat  
toelaten. Het liefst zien we dat bewegen een vanzelfsprekendheid is, die gewoon bij de 
dagelijkse handelingen hoort. Om dat te bereiken, hebben we een helderder beeld nodig 
van wat bewoners en cliënten aanzet tot bewegen. Als we dat weten, kunnen onze mede-
werkers functionele en recreatieve beweegmomenten creëren voor bewoners en cliënten, 
die zo goed mogelijk passen bij hun voorkeur. Daarnaast willen we (technologische)  
innovatieve mogelijkheden om beweging te stimuleren (door)ontwikkelen en testen.  
Uiteindelijk komen we zo tot beweegbeleid en een beweegstructuur met beweegcoaches. 

ZELFREDZAAMHEID EN MANTELZORG 
Mantelzorgers zijn belangrijk. Ze ondersteunen onze bewoners en cliënten bij het gebruik 
van hun eigen krachten, zodat zij een betere kwaliteit van leven ervaren. Maatschappelijke 
participatie, ‘meedoen’, en welzijn worden steeds belangrijker binnen zorg en begeleiding. 
En mantelzorgers geven bewoners en cliënten precies op die gebieden aandacht, zorg of 
begeleiding. Allemaal vanuit hun persoonlijke band met de bewoner of cliënt. Natuurlijk 
blijven wij als Zorggroep Drenthe altijd verantwoordelijk voor goede zorgverlening. Daarom 
willen we mantelzorgers handvatten bieden waardoor ze het zelf langer volhouden – en  
waarmee ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.  

Voor dat laatste zullen we bereid moeten zijn om dingen aan te passen. Bijvoorbeeld in 
de zorg, de behandeling, de ondersteuning, de activiteiten of in facilitaire zaken. Want 
we weten dat bewoners en cliënten in de nabije toekomst steeds meer zelf gaan bepalen 
hoe ze zorg en behandeling ontvangen: op welk tijdstip, door wie, op welke plek en tegen 
welke voorwaarden. De regie ligt steeds meer bij de bewoner of cliënt, en daar willen we 
op voorbereid zijn. 

SLIMME TECHNOLOGISCHE EN SOCIALE INNOVATIES  
We willen aan de slag met innovaties die kunnen helpen om betere zorg voor ouderen 
mogelijk te maken. Maar we beseffen ook dat het implementeren van e-health meer is 
dan het invoeren van nieuwe techniek. Niet voor niets zien we dat de implementatie van 
succesvolle e-health-toepassingen in de ouderenzorg stagneert, en dat er nog te weinig 
gebruik van wordt gemaakt. We weten dat er menselijke, organisatorische en omgevings-
aspecten meespelen. Daarom willen we bewuste keuzes maken over waarom we e-health 
toepassen, en voor wie. 
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WE INVESTEREN IN NIEUWE ÉN BESTAANDE MEDEWERKERS …
We hebben steeds meer last van de krapte op de arbeidsmarkt, en dus moeten 
we investeren in het werven nieuwe medewerkers. Daarom gaan we werken aan 
een sterk werkgeversmerk, aan goede arbeidsmarktcommunicatie, en aan een 
efficiënt en modern wervingsproces. Een proces waar solliciteren laagdrempelig 
is, en waarbij er snel gehandeld wordt. Ook gaan we zoeken naar (en investeren 
in) nieuwe doelgroepen. En bovendien willen we voorkomen dat onze bestaande 
medewerkers onnodig vertrekken. Daarom bouwen we aan een organisatie waar je 
met plezier je werk doet en waar je waardering krijgt voor wat je doet. 

…  EN HELPEN HEN DUURZAAM INZETBAAR TE ZIJN
‘Hoe houd ik mijn werk op de langere termijn vol?’ Dat is voor veel van onze  
mede werkers een actuele vraag. Ze worden ouder, en dus hebben wij steeds meer 
aandacht voor hun gezondheid. De komende jaren is duurzame inzetbaarheid echt 
een speerpunt voor ons. 
Dat gaat verder dan alleen gezond werken. Dat gaat ook over loopbaanvraagstuk-
ken, en over het benutten van talenten. Dit thema is de komende jaren dan ook het 
fundament onder ons HR-beleid. Dat zie je dan onder meer aan de ondersteunende 
HR-gesprekscyclus.

WE GAAN AAN DE SLAG MET STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING …
We willen proactief kunnen inspelen op ontwikkelingen in de zorg. En daarvoor 
hebben we strategische personeelsplanning. Daarbij horen een gedegen analyse 
van de personele formatie die we nodig hebben voor onze cliënten, en een goed 
beeld van de huidige en toekomstige situatie. Dat geeft immers zicht op wat er 
moet gebeuren qua in-, door-, en uitstroom. Die manier van werken is wel nieuw 
voor ons. We bouwen eraan, en ontwikkelen het de komende jaren steeds verder.  

…  EN MET DE TOERUSTING VAN LEIDINGGEVENDEN
Een ander speerpunt is de komende jaren het toerusten van leidinggevenden. 
Want alles wat we hierboven beschreven, vraagt om leiderschap. Het leiderschap 
om medewerkers te ondersteunen in hun werk, en om ze uit te dagen en te coachen 
in hun professionele ontwikkeling. Het vraagt óók om sturing op resultaten, en om 
een efficiënte bedrijfsvoering. Leidinggevenden die met zulke complexe vraag-
stukken te maken krijgen, moeten voortdurend verbinding maken en goed kunnen 
schakelen. Bijvoorbeeld tussen het operationele, het tactische en het strategische 
organisatieniveau. En tussen de primaire en secundaire processen. 

MEDEWERKERS
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WE BREIDEN DE BEHANDELDIENST UIT …
We breiden de Behandeldienst nog verder uit dan 
we al gedaan hebben. Daarbij gaat het er niet alleen 
om dat we meer mensen aannemen, maar is het 
ook belangrijk dat we meer verschillende speciali-
saties in huis halen. Dat is nodig omdat er steeds 
meer vraag is naar intramurale complexe zorg.  

… STAPPEN OVER OP ISO
We scherpen de kwaliteitsnormen in de komende 
jaren verder aan, en stellen steeds hogere eisen 
aan onze zorg- en dienstverlening. Dat is niet 
eenvoudig, maar wel nodig, om van meerwaarde 
te blijven in de keten. Daarom stoppen we in 2020 
ook met PREZO certificering, en gaan we over op 
de striktere ISO (International Organization for 
Standardization) certificering; ISO 9001 en ISO 
22000.

KWALITEIT
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BESCHUTTE  
PSYCHOGERIATRISCHE ZORG,
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… WERKEN VIER LEEFMILIEUS UIT 
We werken vier leefmilieus uit, waarmee  
we een samenhangend geheel van zorg, 
behandeling, begeleiding, dagbesteding en 
huisvesting kunnen waarborgen. We onder-
scheiden de volgende leefmilieus:

…  EN WERKEN AAN VERBETERING  
OP VIJF GEBIEDEN  

Het programma Thuis in het Verpleeghuis: 
Waardigheid en trots op locatie wijst de 
weg voor hoe de verpleeghuiszorg de 
komende jaren merkbaar en meetbaar 
moet worden verbeterd. Wij deden in 2019 
mee aan het landelijke ondersteunings-
programma dat erbij hoort. Daardoor kregen 
we inzicht in hoe we er voor stonden op 
de acht thema’s van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. We kwamen vervolgens 
in aanmerking voor ondersteuning op maat 
bij de verdere verbeteraanpak. Daarin  
werken we vanuit vijf programmalijnen: 
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METHODISCH DENKEN EN WERKEN 
We hebben heldere afspraken gemaakt over de 
manier waarop we gegevens en informatie uit-
wisselen met verwijzers en andere ketenpartners. 
Daardoor kunnen we in het primaire en secundaire 
proces efficiënter werken. Een ECD ondersteunt de 
multi-disciplinaire samenwerking, ook met andere 
partijen.
 

MANAGEMENTSTUURINFORMATIE
We hebben onze strategische visie vertaald naar 
kritische prestatie-indicatoren (KPI’s), zodat we 
onze prestaties kunnen meten. Op basis van de 
uitkomsten sturen we vervolgens bij. Een Business 
Intelligence Tool ondersteunt ons bij het bijsturen 
op alle organisatieniveaus.  

LEREN EN ONTWIKKELEN
We begeleiden en ondersteunen medewerkers bij 
het ontwikkelen en bijhouden van hun persoonlijke 
kwaliteiten. Dat doen we met hulpmiddelen als 
een digitale leeromgeving en een opleidingsma-
nagementsysteem (OMS). Daardoor kunnen ze hun 
bekwaamheid monitoren en flexibel de kennis op-
doen waar zij behoefte aan hebben. Met het OMS 
houden medewerkers en leidinggevenden zelf de 
regie over hun persoonlijke leerproces. En hebben 
ze altijd inzicht in de mogelijkheden voor toetsing, 
opleiding en scholing, in de gevolgde opleidingen 
en scholingen, en in de vereiste bekwaamheden.

1

2

3
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ICT
WE ONTWIKKELEN EEN NIEUW ICT-LANDSCHAP
Zorg- en dienstverlening komen het best tot  
hun recht als ze maximaal aansluiten op de 
behoeften van de individuele cliënt. Dat vraagt 
om een samenspel met die client. En dus om een 
ICT-omgeving die de communicatie en interactie 
faciliteert tussen individuele cliënten en hun naas-
ten, professionals, de omgeving en de organisatie. 
Onze kracht is de verbinding tussen ons interne 
(zorg)netwerk en de netwerken buiten Zorggroep 
Drenthe. We vragen dus ook van ICT dat ze die 
interne en externe communicatie faciliteert. We 
willen dat onze ICT mensen verbindt, flexibiliteit  
en personalisatie biedt, creativiteit ondersteunt.  

We richten ons op generieke (zorg)technologische 
infrastructuur waarop netwerkpartners, bewo-
ners, cliënten en hun naasten kunnen aanslui-
ten met hun eigen infrastructuur. We werken in 
de komende jaren in hoog tempo toe naar ons 
toekomstige ICT-landschap en onze toekomstige 
infrastructuur. Onze focus ligt daarbij op:

… IMPLEMENTEREN EEN NIEUW ECD
In 2020 implementeren we ONS van Nedap: een 
nieuw ECD, dat beter past bij onze werkprocessen. 
We zorgen eerst dat de extramurale zorg ermee 
kan werken, en daarna doen we hetzelfde voor de 
intramurale zorg. Die implementatie is een grote 
stap, waarmee we een goede basis leggen om 
in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Het 
werken met een ECD ondersteunt immers het me-
thodisch denken en werken, en vergroot daarmee 
de kwaliteit en doelmatigheid van onze zorg- en 
dienstverlening. 

… EN STIMULEREN HET GEBRUIK VAN E-HEALTH
We willen het gebruik van e-health en technologie 
in de ouderenzorg verder stimuleren. Het functio-
neren, de veerkracht en de eigen regie van kwets-

bare ouderen moet daarbij centraal staan. Dat betekent 
ook dat we goed moeten kijken naar hoe we e-health het 
beste kunnen inzetten en gebruiken.

In het Lerend Netwerk Drenthe werken we samen met 
andere zorgaanbieders aan de inzet van e-health. We 
betrekken daar ook bewoners, cliënten, naasten, profes-
sionals en het onderwijs bij. Binnen het netwerk werken 
we hier gezamenlijk aan, en delen we met elkaar wat we 
ontdekken en leren. Zo bevorderen we het gebruik van 
e-health in co-creatie, door anders leren. Samen zoeken 
we naar de best passende technologische oplossing. 
Met als doel dat bewoners, cliënten én professionals er 
beter van worden. Voor zulke innovatie is geld nodig, en 
een duurzame systematiek en implementatie. We onder-
steunen innovatie vanuit de ontwikkelingsgelden, en we 
willen er daarnaast structureel geld voor vrijmaken. 
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HOOFDSTUK 5

VASTGOED
DE KWALITEIT VAN ONZE ZORG- EN 
DIENSTVERLENING WORDT OOK BEPAALD 
DOOR ONS VASTGOED EN DE MANIER 
WAAROP WE DAARMEE OMGAAN.  
DAAROM LEES JE IN DIT HOOFDSTUK 
WELKE ONTWIKKELINGEN WE VERWACH-
TEN, WAT DAT FINANCIEEL BETEKENT, EN 
HOE WE DAAROP INSPELEN. 
 

24 25

TOEKOMSTBEELD

FINANCIËLE ONTWIKKELING

OUDEREN WONEN LANGER THUIS …
In de toekomst wonen ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis. Dat kan, dankzij onder andere 
monitoring op afstand, sensoren, domotica en  
robotica. En doordat er veel aandacht is voor  
sociale cohesie. Dat laatste zorgt ervoor dat men 
in de thuissituatie veel voor elkaar kan betekenen, 
en het voorkomt eenzaamheid. Uiteraard is de 
(thuis)zorg altijd dichtbij.   

DE VERGOEDINGEN STAAN ONDER DRUK …
Dankzij ons vastgoed kunnen we aan veel mensen 
zorg- en dienstverlening bieden. Maar het bezit 
van dat vastgoed brengt ook kosten met zich mee. 
Die dekken we met de zorg die we in dat vastgoed 
leveren. Als appartementen leeg staan, leveren 
we daar ook geen zorg. Leegstand is dus kostbaar. 
Zeker in de toekomst. We krijgen in 2020 nog een 
vaste vergoeding via de Normatieve Huisvestings-
component, maar de overheid wil die vergoeding 
flexibel maken. En zorgen dat zorgaanbieders er 
met het Zorgkantoor over kunnen onderhandelen. 
Daar is landelijk veel verzet tegen, omdat zorg-
aanbieders vrezen dat ze zo steeds minder geld 
krijgen voor zorgvastgoed. 

… TERWIJL WE MOETEN INVESTEREN
Het is kabinetsbeleid om ouderen langer thuis te 
laten wonen, en dat merken we bij Zorggroep  
Drenthe. We hebben de afgelopen jaren relatief 

… EN GRENZEN VERVAGEN
In de ‘netwerkzorg’ van de toekomst staan de 
cliënten en patiënten centraal. Ook ouderenzorg 
wordt steeds meer regionaal georganiseerd. 
Grenzen tussen organisaties vervagen, net als het 
verschil tussen cure en care. Daardoor komen er 
bijvoorbeeld medische centra die gespecialiseerd 
zijn in ouderen. Welzijnsorganisaties, huisartsen, 
geriaters, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, 
wijkverpleging en andere medisch specialisten 
bieden daar geïntegreerde zorg en behandeling.

laat gereageerd op de vrij snelle afname van  
relatief eenvoudige zorgvragen. Daarom moeten 
we in de komende periode gaan investeren. Alleen 
dan kunnen we de leegstand van verzorgingshuis-
zorg opvangen. En inspelen op de groeiende vraag 
naar verpleeghuiscapaciteit en capaciteit voor 
tijdelijke zorg. 

… EN DUS MOETEN WE KEUZES MAKEN
Er verandert veel in het zorglandschap. Zo wordt 
de prestatiebekostiging ingevoerd, wordt intra-
murale capaciteit afgebouwd, en worden zorg-
taken gedecentraliseerd. Al die veranderingen 
dwingen ons om duidelijke keuzes te maken in 
doelgroepen, en een helder beeld te krijgen van  
de omvang van doelgroepen en de huisvestings- 
en woonsituatie die hen nu en in de toekomst 
geboden wordt. Alleen dan kunnen we immers 
integraal naar ons vastgoed kijken, en zorgen  
dat we er minder risico mee lopen. 
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STRATEGISCH VASTGOED PLAN
WE STEMMEN ONS VASTGOED  
AF OP DE TOEKOMST …
We zitten met onze vastgoedportefeuille in een 
overgangsperiode. Sommige woonzorglocaties 
zijn al aangepast aan onze verwachtingen voor de 
toekomst (in Assen, Beilen en Zuidlaren), andere 
worden nu of binnen afzienbare tijd aangepast  
(in Eelde en Rolde). Voor de overige locaties  
moeten we nog keuzes maken (in Assen en  
Roden). Daarbij is het de uitdaging om ons vast-
goed af te stemmen op de toekomstige zorgvraag 
én de stelselwijzigingen in de ouderenzorg.    

…  EN LEGGEN IN EEN SVP VAST  
HOE WE DAT DOEN

De eisen die de toekomst aan ons vastgoed zal 
stellen, werken we onderbouwd uit in een stra-
tegisch vastgoedplan (SVP). Daarmee zorgen we 
voor een consistente lijn in onze visie, strategie, 
projecten en planontwikkeling. Potentiële initia-
tieven en kansen toetsen we aan het plan. En het 
geeft onderbouwing en leidraad voor de gekozen 
bouw- en verbouwprojecten.
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OVER DIT  
MEERJAREN
BELEIDSPLAN
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Dit is het meerjarenbeleidsplan 2020-2023  
van Stichting Zorggroep Drenthe Holding,  
kortweg Zorggroep Drenthe. Met dit plan leggen  
we de komende jaren een solide basis voor toe-
komstbestendige zorg- en dienstverlening door 
Zorggroep Drenthe. Voor dit plan zijn het inhoude-
lijk en procesmatig functioneren van Zorggroep 
Drenthe onderzocht en geëvalueerd. Ook zijn de 
belangrijkste interne stakeholders geconsulteerd, 
zoals de Raad van Toezicht, de Centrale Cliënten-
raad, de Ondernemingsraad, en medewerkers.  

In dit plan leggen we vast wat ons strategisch 
beleid is, en hoe we onze zorg- en dienstverlening, 
kwaliteit en cliëntveiligheid blijven ontwikkelen. 
Zodat we samen lerend kunnen verbeteren, met  
de focus op liefdevolle zorg voor onze ouderen.  
Dat is tenslotte waar het om draait. Zorg die 
aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de 
bewoner en cliënt, met warme betrokkenheid van 
familie en naasten. Zorg die met plezier geleverd 
wordt door betrokken vrijwilligers en gemotiveerde 
en vak bekwame medewerkers, en die past bij hun 
beroepsstandaard en trots. Zodat we oprecht  
kunnen blijven zeggen: we gaan samen voor  
een moooie dag!



STRATEGISCH VASTGOED PLAN
WE STEMMEN ONS VASTGOED  
AF OP DE TOEKOMST …
We zitten met onze vastgoedportefeuille in een 
overgangsperiode. Sommige woonzorglocaties 
zijn al aangepast aan onze verwachtingen voor de 
toekomst (in Assen, Beilen en Zuidlaren), andere 
worden nu of binnen afzienbare tijd aangepast  
(in Eelde en Rolde). Voor de overige locaties  
moeten we nog keuzes maken (in Assen en  
Roden). Daarbij is het de uitdaging om ons vast-
goed af te stemmen op de toekomstige zorgvraag 
én de stelselwijzigingen in de ouderenzorg.    

…  EN LEGGEN IN EEN SVP VAST  
HOE WE DAT DOEN

De eisen die de toekomst aan ons vastgoed zal 
stellen, werken we onderbouwd uit in een stra-
tegisch vastgoedplan (SVP). Daarmee zorgen we 
voor een consistente lijn in onze visie, strategie, 
projecten en planontwikkeling. Potentiële initia-
tieven en kansen toetsen we aan het plan. En het 
geeft onderbouwing en leidraad voor de gekozen 
bouw- en verbouwprojecten.

26

OVER DIT  
MEERJAREN
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Dit is het meerjarenbeleidsplan 2020-2023  
van Stichting Zorggroep Drenthe Holding,  
kortweg Zorggroep Drenthe. Met dit plan leggen  
we de komende jaren een solide basis voor toe-
komstbestendige zorg- en dienstverlening door 
Zorggroep Drenthe. Voor dit plan zijn het inhoude-
lijk en procesmatig functioneren van Zorggroep 
Drenthe onderzocht en geëvalueerd. Ook zijn de 
belangrijkste interne stakeholders geconsulteerd, 
zoals de Raad van Toezicht, de Centrale Cliënten-
raad, de Ondernemingsraad, en medewerkers.  

In dit plan leggen we vast wat ons strategisch 
beleid is, en hoe we onze zorg- en dienstverlening, 
kwaliteit en cliëntveiligheid blijven ontwikkelen. 
Zodat we samen lerend kunnen verbeteren, met  
de focus op liefdevolle zorg voor onze ouderen.  
Dat is tenslotte waar het om draait. Zorg die 
aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de 
bewoner en cliënt, met warme betrokkenheid van 
familie en naasten. Zorg die met plezier geleverd 
wordt door betrokken vrijwilligers en gemotiveerde 
en vak bekwame medewerkers, en die past bij hun 
beroepsstandaard en trots. Zodat we oprecht  
kunnen blijven zeggen: we gaan samen voor  
een moooie dag!
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