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Strategienotitie 2017-2019

van hart tot hart

Norschoten is een prachtige zorgorganisatie: 
•	

•	 Met	mooie,	goed	gesitueerde	gebouwen
•	 Warme,	betrokken	en	professionele	zorg		
•	 Trots	op	onze	medewerkers
•	 Financieel	gezond

De zorg is in verandering en daar zal Norschoten op moeten blijven inspelen. 
Norschoten is in beweging. Waar willen we naar toe? Hoe gaan we dat doen?



van hart tot hart
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Uitgangspunten

Identiteit
Norschoten	is	een	zorgorganisatie	met	een	algemene	christelijke	identiteit.	Deze	identiteit	is	onze	
inspiratie	bij	ons	‘zijn’	ten	opzichte	van	onze	cliënten	en	onze	collega’s	en	daarmee	in	ons	werken	
en	leven	bij	Norschoten.	Een	algemene	christelijke	identiteit	kent	vele	richtingen.	Norschoten	
onderscheidt	zich	hier	in	doordat	onze	medewerkers	en	cliënten	vanuit	deze	veelkleurigheid	en	
schakeringen	binnen	het	christelijk	geloof	op	een	warme	en	betrokken	manier	samen	werken	en	
samen	wonen.	Ook	cliënten	die	geen	christelijke	achtergrond	hebben,	zijn	vanzelfsprekend	welkom	
in	Norschoten.	Samen	geeft	dit	een	veelkleurigheid	die	we	kunnen	we	terugzien	in	het	vernieuwde	
logo	van	Norschoten.	

Verantwoordelijkheid
Binnen	Norschoten	hebben	we	de	verantwoordelijkheid		te	
zorgen	dat	onze	cliënten	en	medewerkers	tevreden	zijn,	onze	
kwaliteit	van	zorg	en	behandeling	zo	goed	als	mogelijk	is	en	onze	
organisatie	financieel	gezond	is	en	blijft.	

Alles	waar	we	binnen	Norschoten	voor	gaan,	zal	blijvend	gericht	
moeten	zijn	op	onze	cliënten	en	medewerkers,	kwaliteit	en	
financiën.	Deze	vier	zijn	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden.

 Cliënt Medewerker

Kwaliteit Financiën
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Om dit te realiseren gaan we in 2017 en 2018 voor: 

Bestendigen:  	 Blijven	doen	wat	we	goed	doen	

Borgen:	 Afmaken	van	projecten	en	plannen	die	gestart	zijn	en	de	resultaten	
	 implementeren	

Onderzoeken: 	 Zorgvuldig	inventariseren	wat	er	is,	de	basis	op	orde	brengen,	onderzoeken		
	 en	keuzes	maken

Ondernemen: 	 Bestaande	bedrijfsonderdelen	regelmatig	analyseren	op	basis	van	
	 businesscases	en	ondernemen	als	dat	verantwoord	is
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Wat gebeurt er om ons heen 

a.	 Groei	van	kleinschalige	woonvormen.	Veel	externe	organisaties	(niet	zijnde	de	reguliere	
zorgorganisaties)	richten	zich	op	kleine	woonvormen	voor	mensen	met	beginnende	dementie	en	met	
beperkingen	van	somatische	aard.	En	niet	alleen	in	het	luxe	segment.	

b.	 Vanuit	diverse	kerken	in	kleine	woonkernen	worden	voor	eigen	gemeenteleden	kleine	zorgunits	
gebouwd,	waar	in	eerste	instantie	met	thuiszorgorganisaties	wordt	samengewerkt.	

c.	 Thuiszorgorganisaties	richten	zich	op	het	bieden	van	zwaardere	zorg,	VPT,	in	geclusterde	woonvormen.	

d.	 Door	langer	thuis	wonen	wordt	de	zorg	thuis	complexer,	en	is	de	zorgvraag	veel	groter	en	vaak	
zwaarder	op	het	moment	dat	de	bewoner	in	het	verpleeghuis	komt.

e.	 Bij	particuliere	initiatieven	en	bij	initiatieven	zoals	boven	genoemd	zien	we	dat	deze	
zorgleveringsvormen	niet	beschikken	over	de	functie	Behandeling.	

f.	 Specifieke	deskundigheid	op	het	gebied	van	de	geriatrie	–	de	ouder	wordende	mens	is	schaars.	
Specialisten	ouderengeneeskunde	zijn	schaars.	

g.	 Het	Kwaliteitskader	brengt	Norschoten	nieuwe	verplichtingen,	gericht	op	verdere	professionalisering	
van	de	zorg.	
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Wat doen wij anders dan onze concurrenten

a.	 Algemene	christelijke	identiteit	,	ruimte	voor	diverse	richtingen	binnen	het	christelijk	geloof,	tijd	en	
deskundigheid	op	het	gebied	van	zingevingsvraagstukken.	

b.	 Het	presentiegedachtegoed	is	leidend	voor	de	cultuur	en	gedrag	van	medewerkers	binnen	
Norschoten.	

c.	 Norschoten	brengt	verpleeg(huis)zorg	zo	dichtbij	mogelijk	thuis	of	nabij	in	de	lokale	gemeenschappen	
en	heeft	in	de	regio	zijn	dienstverlening	daarop	ingericht	via	dagbesteding/behandeling	en	of	
geclusterd	wonen/	kleinschalig	wonen	intramuraal.	Per	gemeenschap	kan	op	deze	wijze	worden	
ingespeeld	op	bieden	van	verpleegzorg,	ook	in	de	nabijheid	van	‘locaties’.	

d.	 De	randvoorwaarden	voor	wonen,	zorg,	behandeling	en	welzijn	zijn	goed	voor	elkaar.	We	beschikken	
over	mooie	adequate	gebouwen	met	een	aantrekkelijke	uitstraling.	In	onze	locaties	hangt	een	
betrokken,	positieve	en	frisse	sfeer.	De	inventaris	en	voorzieningen	zijn	correct	en	verzorgd.	

e.	 Kleinschalig	wonen	is	op	onze	intramurale	en	VPT-locaties	gerealiseerd.	

f.	 Een	grote	revalidatieafdeling	met	bijbehorende	moderne	appartementen	in	een	modern	gebouw	
gesitueerd.

g.	 Een	kennis-	en	behandelcentrum	gespecialiseerd	in	ouderenzorg.	Voldoende	deskundige	medewerkers	
in	dienst.	
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h.	 Behandeling	wordt	ook	geleverd	bij	cliënten	op	externe	VPT-locaties.	Eerstelijnsbehandeling	wordt	
geleverd	door	medewerkers	van	het	KBC	bij	cliënten	thuis.	Mogelijkheden	voor	eerstelijnsverblijf.	

i.	 Uitgebreide	diversiteit	aan	zorgproducten	kan	worden	geleverd	(zowel	de	feitelijke	zorg	als	de	
complexe	administratieve	afwikkeling).	

j.	 Diverse	locaties	in	de	regio	waar	dagbehandeling	wordt	aangeboden,	waardoor	cliënten	daadwerkelijk	
langer	thuis	kunnen	blijven	wonen.	

k.	 Diverse	doelgroepen	zijn	welkom	bij	Norschoten:	PG/somatiek/jonge	verpleeghuisbewoners/
revalidatie/	hospice/gerontopsychiatrie/meervoudig	complex	gehandicapten.	

l.	 Er	is	een	aparte	afdeling	met	welzijnsmedewerkers	en	vrijwilligers	die	breed	inzetbaar	zijn	voor	de	
verschillende	locaties	van	Norschoten.	

m.	Participeren	in	innovatie	via	Waardigheid	en	Trots	en	Vita	Valley.	

n.	 Norschoten	is	een	financieel	gezonde	organisatie.	
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Waar hebben we binnen Norschoten mee te maken? 

a.	 Reguliere	voortzetting	en	aansturing	

b.	 Hiërarchisch	georganiseerde	organisatie	met	(te)	weinig	eigenaarschap/ondernemerschap

c.	 	Kwetsbaar	managementteam	(door	ziekte	en	rolvermenging)	

d.	 Vacatures	voor	zorgmedewerkers	

e.	 Zwaardere	zorg	doordat	mensen	in	een	latere	fase	van	hun	ziekzijn	worden	opgenomen	

f.	 Onderzoek	en	implementatie	ter	versteviging	van	deskundigheid	van	medewerkers	

g.	 Toenemende	mate	overvraging	van	door	ons	te	leveren	diensten	vanuit	het	KBC	aan	derden	

h.	 Toenemende	vraag	naar	nieuw	product	zoals	eerstelijnsverblijf

i.	 Ontwikkeling	van	samenwerkingsrelaties	

j.	 Toenemende	bureaucratie,	zichtbaar	in	complexe	administratie	en	verantwoording	

k.	 Vergaande	ontwikkelingen	en	risico’s	bij	automatisering	en	digitalisering	

l.	 Ontwikkeling	medezeggenschap	(OR	en	CR)	en	sociaal	beleid	
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Wat doen we de komende tijd niet of niet meer?

a.	 Nieuwbouw

b.	 Kleine	intramurale	units	in	andere	plaatsen	in	de	regio	opzetten

c.	 Grote	nieuwe	projecten.	(eerst	afmaken	wat	er	is	en	evalueren)

d.	 	Thuiszorgorganisatie	ontwikkelen

e.	 Nieuwe	doelgroepen	voor	intramurale	zorg
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Waar gaan we dan de komende tijd de aandacht op leggen? 

> Christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken
 
 > Hoe gaan we dit bereiken?

De	geestelijke	verzorgers	zijn	betrokken	bij	beleid	inzake	de	christelijke	identiteit	en	
zingevingsvraagstukken.	Denk	aan	ontwikkelen	en	aanbieden	van	moreel	beraad,	
professionalisering	medisch	ethische	commissie,	starten	van	gesprekken/activiteiten	gericht	
op	zingevingsvraagstukken.	Zo	ook	aandacht	voor	het	christelijke	imago	van	Norschoten.	Maar	
ook	op	het	niveau	van	de	bewoner	waar	specifieke	aandacht	voor	geestelijke	verzorging	is	en	
in	samenspraak	met	de	zorg	naar	nieuwe	wegen	wordt	gezocht.	Met	elkaar	gaan	we	in	de	
organisatie	werken	aan	herijking	van	missie,	visie	en	kernwaarden.

 > Wat moet het opleveren?

> Kennis- en behandelcentrum meer positioneren, expertise uitbreiden

> Cultuur, eigenaarschap en integrale verantwoordelijkheid nader vormgeven

> Organisatieopbouw en structuur aanpassen aan eisen van deze tijd

> Financieel gezond blijven
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Waar gaan we dan de komende tijd de aandacht op leggen? 

> Christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken
 
 > Hoe gaan we dit bereiken?

 > Wat moet het opleveren?
Aandacht	voor	het	christelijk	imago	en	zoeken	naar	nieuwe	wegen	om	de	christelijke		identiteit	
en	zingevingsvraagstukken	ruimte	te	geven.	Daarnaast	moet	het	een	herijkte	missie,	visie	en	
kernwaarden	op	gaan	leveren.

> Kennis- en behandelcentrum meer positioneren, expertise uitbreiden

> Cultuur, eigenaarschap en integrale verantwoordelijkheid nader vormgeven

> Organisatieopbouw en structuur aanpassen aan eisen van deze tijd

> Financieel gezond blijven
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Waar gaan we dan de komende tijd de aandacht op leggen? 

> Christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken

> Kennis- en behandelcentrum meer positioneren, expertise uitbreiden
 
 > Hoe gaan we dit bereiken?

Het	KBC	zal	gerichter	onderzoeken	welke	specialisaties	ontwikkeld	worden	via	opleiding	
en	ontwikkeling,	passend	bij	de	doelgroepen	van	Norschoten.	Ook	mogelijkheid	voor	
samenwerking	op	het	gebied	van	wetenschappelijk	onderzoek	wordt	onderzocht.	Huidige	
samenwerkingspartners	worden	hier	zo	mogelijk	bij	betrokken.		Beleid	zal	bepaald	worden	voor	
inzet	van	KBC-medewerkers	bij	derden.	Uitgangspunt	hierbij	is	:	eerst	de	afspraken	rond,	de	
businesscase	aanvaard,	voordat	tot	inzet	wordt	overgegaan.	Strategisch	opleidingsplan	en	een	
strategisch	personeelsplan	voor	Norschoten-breed	zal	hiervoor	noodzakelijk	zijn.

 > Wat moet het opleveren?

> Cultuur, eigenaarschap en integrale verantwoordelijkheid nader vormgeven

> Organisatieopbouw en structuur aanpassen aan eisen van deze tijd

> Financieel gezond blijven

Wat 
gebeurt 
er om ons 
heen

Uitgangspunten

Wat doen 
wij anders 
dan onze 
concurrenten

Wat doen we de 
komende tijd 
niet of niet
meer?

Waar gaan we 
dan de komende 
tijd de aandacht 
op leggen?

Waar 
hebben we 
binnen 
Norschoten mee 
te maken?



van hart tot hart

Strategienotitie 2017-2019

Waar gaan we dan de komende tijd de aandacht op leggen? 

> Christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken

> Kennis- en behandelcentrum meer positioneren, expertise uitbreiden
 
 > Hoe gaan we dit bereiken?

 > Wat moet het opleveren?
Een	gezonde	businesscase	en	een	daarbij	passend	personeels-	en	opleidingsplan.

> Cultuur, eigenaarschap en integrale verantwoordelijkheid nader vormgeven

> Organisatieopbouw en structuur aanpassen aan eisen van deze tijd

> Financieel gezond blijven
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Waar gaan we dan de komende tijd de aandacht op leggen? 

> Christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken

> Kennis- en behandelcentrum meer positioneren, expertise uitbreiden

> Cultuur, eigenaarschap en integrale verantwoordelijkheid nader vormgeven

 > Hoe gaan we dit bereiken?
Het	project	Presentie	wordt	in	aangepaste	vorm	doorgezet.	Uitvoerende	medewerkers	moeten	
de	ruimte	hebben	en	gestimuleerd	worden	om	eigenaar	te	zijn	van	de	zorgvragen	die	door	de	
cliënten	worden	gesteld,	zodat	zij	snel	kunnen	acteren.	Leidinggevenden	ervaren	een	integrale	
verantwoordelijkheid,	stellen	zich	op	als	eigenaar	en	tonen	leiderschap.	Daartoe	worden	taken,	
bevoegdheden	en	verantwoordelijkheden	aangescherpt,	zodat	de	leidinggevenden	ook	integraal	
verantwoordelijk	kunnen	zijn.	

 > Wat moet het opleveren?

> Organisatieopbouw en structuur aanpassen aan eisen van deze tijd

> Financieel gezond blijven
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Waar gaan we dan de komende tijd de aandacht op leggen? 

> Christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken

> Kennis- en behandelcentrum meer positioneren, expertise uitbreiden

> Cultuur, eigenaarschap en integrale verantwoordelijkheid nader vormgeven

 > Hoe gaan we dit bereiken?

 > Wat moet het opleveren?
Meer	beweging	in	denken	en	doen	naar	positieve	gezondheid.	Denken	in	mogelijkheden	in	plaats	
van	beperkingen	en	meer	concreet	werken	vanuit	onze	(herijkte)	kernwaarden.
	

> Organisatieopbouw en structuur aanpassen aan eisen van deze tijd

> Financieel gezond blijven
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Waar gaan we dan de komende tijd de aandacht op leggen? 

> Christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken

> Kennis- en behandelcentrum meer positioneren, expertise uitbreiden

> Cultuur, eigenaarschap en integrale verantwoordelijkheid nader vormgeven

> Organisatieopbouw en structuur aanpassen aan eisen van deze tijd

 > Hoe gaan we dit bereiken?
Het	organogram	wordt	gewijzigd,	zodat	ook	een	scheiding	plaatsvindt	tussen	de	functies	
bestuurder	en	manager.	Er	zal	een	manager	bedrijfsontwikkeling	worden	aangesteld.	(kort	
organisatieschema)

 > Wat moet het opleveren?

> Financieel gezond blijven
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Waar gaan we dan de komende tijd de aandacht op leggen? 

> Christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken

> Kennis- en behandelcentrum meer positioneren, expertise uitbreiden

> Cultuur, eigenaarschap en integrale verantwoordelijkheid nader vormgeven

> Organisatieopbouw en structuur aanpassen aan eisen van deze tijd

 > Hoe gaan we dit bereiken?

 > Wat moet het opleveren?
Vergroten	van	de	onafhankelijke	positie	van	de	bestuurder.	
Juiste	deskundigheid	op	de	juiste	plaats.

> Financieel gezond blijven
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Waar gaan we dan de komende tijd de aandacht op leggen? 

> Christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken

> Kennis- en behandelcentrum meer positioneren, expertise uitbreiden

> Cultuur, eigenaarschap en integrale verantwoordelijkheid nader vormgeven

> Organisatieopbouw en structuur aanpassen aan eisen van deze tijd

> Financieel gezond blijven

 > Hoe gaan we dit bereiken?
Onder	andere	door
-		 het	halen	van	de	afgesproken	productie	(Wmo,	GRZ	en	Wlz	en	overige	subsidieregelingen)	
-		 tijdig	herindiceren	van	onze	cliënten	waarbij	de	ZZP-indicatie	te	laag	is
-		 begrote	kosten	niet	overschrijden
-		 behalen	van	begrote	opbrengen
De	hoofden	zorg	en	welzijn	en	de	KBC-disciplines	krijgen	meer	inzicht	en	invloed	op	de	financiën	
van	hun	eigen	afdelingen.

 > Wat moet het opleveren?
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van hart tot hart
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Waar gaan we dan de komende tijd de aandacht op leggen? 

> Christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken

> Kennis- en behandelcentrum meer positioneren, expertise uitbreiden

> Cultuur, eigenaarschap en integrale verantwoordelijkheid nader vormgeven

> Organisatieopbouw en structuur aanpassen aan eisen van deze tijd

> Financieel gezond blijven

 > Hoe gaan we dit bereiken?

 > Wat moet het opleveren?
  Een	financieel	gezonde	organisatie.
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