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iNleidiNg

De ouderenzorg kent roerige tijden. Wie hoorde er niet van bezuinigingen, de verschuiving van 

intramuraal naar extramuraal, personeelstekorten, ingewikkelde financiering en een vaak slechte 

pers door ernstige incidenten. Daartegenover staat dat de ouderenzorg gemotiveerd personeel 

kent en vaak ook tevreden cliënten. 

Nederlanders wordt steeds vaker gevraagd verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en bij te 

dragen aan de samenleving. Ook in Oudewater gebeurt dit. Als enig aanbieder van ouderenzorg 

in de gemeente wil De Wulverhorst hiermee positief omgaan. We zijn sterk geworteld in deze 

gemeente, onze moderne, eigentijdse voorziening geeft een prachtige vertrekpositie. Toch is er 

nog genoeg te doen om onze goede zorg en dienstverlening vast te houden en aan te passen aan 

de wensen van cliënten, financiers en de samenleving.

 

Dit strategisch beleidsplan zet daarvoor de lijnen uit. Onze drie hoofdambities:

1. Uitmuntende professionele zorg en dienstverlening leveren.

2. De bedrijfsvoering doorontwikkelen.

3.  Een centrale positie krijgen en houden in het Oudewaterse sociale domein.

Wij zijn er trots op bij te dragen aan het ‘gewone’ leven van onze cliënten. 

We willen dat zij zo goed mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leiden, 

dichtbij hun eigen gebruiken. Dat gewone moet bijzonder zijn. 

Joyce Jacobs,

Bestuurder De Wulverhorst
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aNalySe biNNeNWereld

aNalySe buiteNWereld

Systeem van de 6 S-en: 

• Strategie

• Structuur

• Systeem

• Shared Values (gedeelde waarden) 

• Staff (personeel)

• Sleutelvaardigheden

DESTEP mEThODE: 

Demografie, Economie, Sociaal cultureel, Technologie, Ecologie en Politiek



Wat aaN het StrategiSch PlaN vooraFgiNg

Wat we doen als Wulverhorst moet gedragen worden door iedereen. Ook willen we vooruitlopen 

op de toekomst. met deze twee belangrijkste uitgangspunten voor ons strategisch plan maakten 

we een analyse; van de binnenwereld van de Wulverhorst en van de buitenwereld. 

Voor de binnenwereld gebruikten we een methode waarbij de organisatie werd bekeken op 

strategie, structuur, systeem, gedeelde waarden, personeel en sleutelvaardigheden. 

Voor de buitenwereld onderzochten we relevante demografische, economische, sociaal-culturele, 

technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen.

 Beide analyses brachten we samen in een SWOT. In deze matrix staan 

onze sterktes en zwaktes overzichtelijk aangegeven, net als onze kansen 

en bedreigingen. Verschillende stakeholders: cliënten, medewerkers, 

huisartsen, woningstichting, het college van B&W, raadsleden, apotheker, 

maar ook ons management en de staf gaven hiervoor hun input. 

 

het concept is besproken met medewerkers, vrijwilligers en natuurlijk onze bewoners. 

Ook de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige en Verzorgende Advies 

Raad (VAR) is om hun reactie gevraagd.

In bijlage 1 staat de definitieve SWOT.
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De Wulverhorst:
“Zonder wortels geen bloei!”

De zorg en dienstverlening van de Wulverhorst kenmerken  

zich door een grote betrokkenheid van de medewerkers  

en het grote aantal vrijwilligers. Daar zijn we trots op. 

De kracht van de lokale samenleving blijkt ook hier weer.



De Wulverhorst is een woonzorgcentrum in Oudewater, inmiddels diep geworteld in de gemeente: 

het is een plaats van, voor en door Oudewaternaren. Deze kleine organisatie binnen de VVT 

(omzet ongeveer e 6,7 miljoen) biedt een breed scala aan zorg en dienstverlening en wordt 

gefinancierd door Wmo, Wlz, zorgverzekeringswet en private betalingen. 

Dit totaalaanbod is belangrijk, evenals onze dichtbije zorgverlening aan de Oudewaterse 

gemeenschap. De Wulverhorst is enig aanbieder van residentiële zorg in de stad, met een 

erkenning voor verblijf met en zonder behandeling, en een BOPZ-toelating.
 

het woonzorgcentrum is een moderne, toekomstbestendige locatie met appartementen voor 

intramuraal wonen en voor gescheiden wonen en zorg. We werken ook in de wijk en in alle 

woongemeenschappen van de gemeente. 

met haar nieuwe locatie heeft De Wulverhorst een transformatie 

ondergaan. het ‘oude’ verzorgingshuis werd een woonzorgcentrum met 

alle zorgfacetten, inclusief zware verpleeghuiszorg met eventuele 

BOPZ-indicatie. 

Onze ondersteuning en zorg zijn gericht op het leven dat iemand wil leven. medewerkers 

zijn geschoold en toegerust op deze nieuwe, veranderende taak. In het functiehuis vond een 

verschuiving plaats van niveau 1, 2 en 3 naar 1, 2, 3, 4 en 5. De Wulverhorst kent geen grote 

personeelstekorten en er werken veel vrijwilligers. Daar zijn we trots op. De kracht van de 

lokale samenleving blijkt ook hier. 

de Wulverhorst viert in 2021 

haar 50-jarig bestaan, en daar 

kijken wij naar uit!
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De zorg en dienstverlening laat grote betrokkenheid van de medewerkers zien. Ouderen die 

aangewezen zijn op onze dienstverlening willen hier graag wonen. 

Zorg en dienstverlening laat grote betrokkenheid zien t/m wonen. De ouderenzorg opereert in 

een complex geheel. De wet- en regelgeving is uitgebreid en heeft de neiging nog complexer te 

worden. het recente Kwaliteitskader Verpleeghuis zorg (2017) richt zich op persoonsgerichte 

zorg, wonen en welzijn en veiligheid. De financiering komt uit een toenemend aantal bronnen, 

elk met eigen voorwaarden en regimes voor kwaliteit en verantwoording. Onze cliënten hebben 

meer geïndividualiseerde wensen dan voorheen. 

De lokale samenleving en overheid verwachten van De Wulverhorst een actieve bijdrage aan 

de Oudewaterse samenleving. Inwoners moeten liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. 

Als het nodig is, horen ze een passende beschutte woonomgeving te krijgen met zorg en hulp 

van naasten. Ondersteuning uit de gemeenschap helpt hen zo lang mogelijk zelf te kunnen 

functioneren. Van professionals en organisaties in zorg en dienstverlening wordt hierin een 

bijdrage verwacht. Kennen en gekend worden is de kracht van de Oudewaterse samenwerking. 

De Wulverhorst doet hieraan mee met volle overtuiging.

MiSSie 

Wij dragen bij aan de persoonlijke levenskwaliteit van cliënten met professionele 

ondersteuning in wonen, welzijn en zorg. iedere cliënt is een uniek mens dat zijn leven  

zelf richting geeft. 

viSie 

Wij respecteren het recht van elk mens om zijn leven vorm en inhoud te geven en daarover de 

regie te hebben. Onze omgangsvormen en werkhouding sluiten hierop aan. 

De Wulverhorst heeft een eigen 

behandelteam, ingehuurd bij Novicare.  

De Specialist Ouderengeneeskunde  

en de huisartsen in Oudewater leveren 

gezamenlijk uitstekende  

medische zorg.
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Onze ondersteuning stemmen we af op de mogelijkheden en wensen van onze cliënt. Familie en 

mantelzorgers zijn daarin gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect 

en vertrouwen is essentieel om te zorgen dat de cliënt zich veilig en thuis voelt. We gaan uit van 

‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. 

We werken vanuit het concept positieve gezondheid. Gezondheid zien we als het vermogen 

om je aan te passen en je eigen regie te voeren, te midden van sociale, fysieke en emotionele 

uitdagingen. 

Voor de kwaliteit en doelmatigheid van werk zijn we eerst zelf verantwoordelijk, maar samen 

met onze stakeholders: financiers, gemeente, gemeenschap en maatschappelijke partners. 

We voelen ons maatschappelijk betrokken en verankerd in de omgeving. We staan open 

voor vernieuwingen als dat goed is voor onze cliënten. Naar vermogen nemen we daarin het 

voortouw. 

 

medezeggenschap voor cliënt, medewerker en professional is vanzelfsprekend en van 

toegevoegde waarde. Daarmee voldoen we aan de regels van verantwoord toezicht.

Onze dienstverlening resulteert in:

3 Tevreden cliënten 

3 Tevreden medewerkers

3  hoogwaardige zorg en dienstverlening  

naar actuele professionele standaarden

3 Gezonde bedrijfsvoering

3  Een gewaardeerd partner zijn in de  

Oudewaterse samenleving
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oNZe KerNWaardeN 

met de kernwaarden hartelijk, Dichtbij en Deskundig benadrukken wij onze missie en visie.   

 

hARTELIJK 

Wij groeten en respecteren elkaar. Voor de cliënt en zijn welbevinden is er positieve en alerte 

aandacht. We zijn discreet en respecteren de privacy van de cliënt. We kloppen of bellen aan  

bij een bezoek. Vraag en wens van de cliënt is uitgangspunt. Binnen onze mogelijkheden 

voeren we een dialoog met de cliënt, familie en mantelzorgers. Als het kan komen we tegemoet 

aan de wensen en behoeften van de cliënt. Afspraak is afspraak.  

DIChTBIJ 

De cliënt houdt de eigen regie. Wij stimuleren hem veel zelf te doen, uitgaande van zijn eigen 

mogelijkheden. Onze ondersteuning sluit daarop aan, zodat hij zo goed als zijn eigen leven 

leidt, dichtbij de eigen gebruiken. Wij bieden een veilige en geborgen woonomgeving. Bij 

zorg in de vertrouwde thuissituatie van de cliënt stellen we ons op als gast. Wij doen ons best 

onze zorg te organiseren binnen de Oudewaterse gemeenschap en dit indien mogelijk met 

Ouderwaterse partners.

DESKUNDIG 

We zijn trots op ons beroep en delen onze kennis graag met anderen. Als vakmensen hebben 

we een professionele, open en lerende houding. We nemen geen genoegen met halfslachtig 

werk. We zijn een organisatie met uitmuntende zorg, altijd werkend aan betere resultaten.

We ondersteunen de cliënt, zodat hij zoveel mogelijk het leven kan 

blijven leiden dat hij gewend is.
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aMbitieS voor de Periode 2018-2021
De komende vier jaar heeft De Wulverhorst drie hoofdambities:

1.  uitmuntende professionele zorg en dienstverlening leveren

oNZe uitgaNgSSituatie

We bieden warme en betrokken zorg. Onze medewerkers werken met hartelijkheid en compassie. 

Onze vrijwilligers ondersteunen hen op eenzelfde manier. Onze zorgverlening is vooral 

traditioneel-medisch, met nog te weinig attentie voor gedrag- en psychische invalshoeken. 

Ons werk is vooral gericht op ‘hands on’ en het beheersen van de zorgverlening. methodisch en 

planmatig werken verdient meer aandacht. Deze manier van dienstverlening, die door cliënten 

overgens wordt gewaardeerd, remt ons nog af in het vinden van oplossingen en nieuwe soorten 

dienstverlening.  

Wat ZijN oNZe uitgaNgSPuNteN

•   Elk mens mag vorm en inhoud geven aan zijn eigen leven en daarover de regie hebben.  

Onze omgangsvormen en werkhouding sluiten hierop aan.

•   Onze ondersteuning stemmen we af op de mogelijkheden en wensen van cliënten.  

Familie en mantelzorgers zijn hierin gelijkwaardige partners.

•   Onze dienstverlening is ‘gewoon’, met de wens van de cliënt als uitgangspunt.

•   Wederzijds respect en vertrouwen is essentieel zodat cliënten zich veilig en thuis voelen.

•   Positieve gezondheid, waarbij gezondheid het vermogen is om je aan te passen en je eigen 

regie te voeren. Dit te midden van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. 

•   Zorgprofessionals zijn leidend in de vormgeving van de dienstverlening. Ieder doet dit naar 

eigen deskundigheid.

•   De bijdrage van elke professional telt. Daarin zijn we rolvast. De verpleegkundige of  

verpleegkundig specialist heeft hierbij bijzondere verantwoordelijkheid voor de  

zorginhoudelijke coördinatie op het zorg- en leefklimaat en de continuïteit van zorg.

•   Wij werken volgens advanced care.

•   We leren van onze fouten. 

•   Scholing en bijscholing hoort bij de professionele beroepsuitoefening.

Waar WilleN We StaaN iN 2021

•   Standaard bij De Wulverhorst is hartelijkheid en betrokkenheid.

•   Onze dienstverlening is flexibel. ‘Kan niet’ zeggen we pas als er geen alternatieve oplossing 

is gevonden. Desgewenst helpen wij onze cliënt een andere zorgverlener te vinden.

•   Voor elke cliënt is er één aanspreekpunt. Deze medewerker maakt met ‘zijn’ cliënt een  

toekomstplan en houdt dit actueel. hierin staan belangrijke wensen voor de wijze van leven 

en eventueel het onvermijdelijke levenseinde.  
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•   Elke medewerker werkt vanuit de principes van positieve gezondheid. 

•   Bij de zorgprofessionals is er een evenwichtige functieopbouw. Tussen professionals  

van verschillend niveau en vrijwilligers is een harmonieuze samenwerking. 

hoe gaaN We dat doeN?

Doel 

Cliënten en hun naasten ervaren de  

dienstverlening van de Wulverhorst  

als hartelijk en betrokken.   



maatwerk bieden in zorg, ondersteuning, 

wonen en welzijn  

 

Professionals hebben voldoende kennis, 

inzicht en regelruimte om aan te sluiten  

bij de behoefte van de cliënten. Zij hebben  

ruimte om zichzelf te blijven ontwikkelen,  

waardoor hun talenten ons gezamenlijk  

doel kunnen ondersteunen.  

Professionals zijn nieuwsgierig naar nieuwe  

ontwikkelingen. 

Actie(s)

- Continue meting van kwaliteit.

- Uitvoering programma ‘Waardigheid en trots’.

- Onze medewerkers voortdurend coachen in de  

   gevraagde werkhouding.

-  medewerkers uitdagen creatieve oplossingen te 

bedenken en buiten begaande paden te gaan.

-  Uitlichten van opvallende aanpakken en 

   oplossingen. 

-  Een scholingsprogramma ontwikkelen met veel 

aandacht voor positieve gezondheid, advanced 

care en methodisch werken.

- Versterken van de positie van de VAR.

-  Verpleegkundigen worden leidend in de  

zorginhoudelijke coördinatie, continuïteit  

en het leefklimaat.

-  herwaardering van lager opgeleide  

medewerkers.
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‘positieve gezondheid’.



2. het doorontwikkelen van de bedrijfsvoering

oNZe uitgaNgSSituatie

Ook in haar ondersteunende diensten kent De Wulverhorst hardwerkend en toegewijd personeel. 

Sommige ondersteuningssystemen functioneren prima, anderen nog niet. De samenhang 

ontbreekt, de bedrijfsvoering is daarvoor onvoldoende ingericht. Ook de uitvoering van ons 

primair proces vraagt optimalisering: te vaak wordt werk dubbel gedaan en worden vragen met 

veel inzet ad hoc opgelost. Dit komt door de systemen waarbinnen of waarmee wordt gewerkt 

(of in sommige gevallen het ontbreken daarvan). Veel onderdelen van de bedrijfsvoering blijken 

te kostbaar of te kwetsbaar ingericht. Bijvoorbeeld de overhead in primaire proces, ICT, de 

kwaliteit en de keuken. De relatief beperkte omvang van de organisatie en de ondersteunende 

diensten vragen veel van medewerkers om aan alle bureaucratische eisen van externe 

stakeholders te voldoen. 

Wat ZijN oNZe uitgaNgSPuNteN

•   We ontwikkelen onze organisatie dóór, met respect voor het verleden.

•   Voor de oplossing van bedrijfsmatige vraagstukken is slechts beperkt budget.

•   Optimale bedrijfsvoering is een randvoorwaarde voor de uitstekende zorg die wij willen 
verlenen.

•   Goed leven, mooi werk hebben en financieel gezond zijn. 

•   De goede financiële positie van De Wulverhorst moet gehandhaafd blijven.

•   Administratieve input vindt plaats bij de bron en moet gebruikt worden voor relevante 

processen.

•   Zorgverleners zijn hoofdzakelijk bezig met zorgverlening. Rapportage en registratie horen 

daarbij.

•   Kaders en prestaties worden afgesproken op het niveau van organisatie, dienst en team. 

    medewerkers nemen hierin hun eigen verantwoordelijkheid en tonen eigenaarschap.

Waar WilleN We StaaN iN 2021

We zijn een organisatie met excellente zorg. het management faciliteert de uitvoering en daagt uit tot 

optimale prestaties. De ondersteuningssystemen aan het primaire proces zijn adequaat en functioneren 

in samenhang.  We zijn een bovengemiddeld financieel gezonde organisatie.
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Actie(s)

- Ontwikkelen van een coachingsprogramma.

- Inspiratie vinden buiten de eigen organisatie. 

-  Doorontwikkelen van de huidige 

  ondersteuningsstructuur.

-  De kwetsbaarheid van de ICT, in het 

  bijzonder de inrichting en architectuur van het    

  ECD, wordt verminderd.

-  het kwaliteitssysteem gaat functioneren als 

een ondersteuningsinstrument. 

-  het aantal productieprocessen blijft beperkt.

-  De personele bezetting wordt geoptimaliseerd.

- meer maaltijden zonder belasting van de 

   bedrijfsvoering en zonder extra investeringen.

-  Een systeem van managementrapportages 

  ontwikkelen.

-  het financiële tekort in 2018 beperkt houden 

tot maximaal 2 procent.

-  Vanaf 2019 sturen op een jaarlijks overschot 

van 1 procent.
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De Wulverhorst kent ook in haar ondersteunende 

diensten hardwerkend en toegewijd personeel.

hoe gaaN We dat doeN?

Doel

De leiderschapsstijl is faciliterend en 

kenmerkt zich door inspireren, coachen, 

vernieuwen en waar nodig ook beheren en 

sturen.

De ondersteuningssystemen hebben een 

samenhang. ICT is hierbij belangrijk, maar 

deze moet zich gaan verhouden tot landelijke 

standaarden en gemiddelde kosten. 

De keuken functioneert optimaal als 

essentieel onderdeel van de dienstverlening. 

Onze financiële positie voldoet  

ten minste aan resultaatratio: 

resultaatratio  >   1%

solvabiliteit  > 50%  

liquiditeit >   2%



PoSitieve geZoNdheid

Steeds meer mensen hebben een ziekte of aandoening, maar zijn daarmee niet 

perse beperkt of ongezond. Belangrijk is dan hun gezondheid te stimuleren en de 

leefstijl te verbeteren, zodat zij een betere regie krijgen over het eigen leven, met 

behoud van vaardigheden.

 Deze brede kijk op gezondheid noemen we: Positieve Gezondheid. Gezondheid is 

het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, te midden van fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen.

 Veerkracht en zelfredzaamheid zijn hierbij belangrijke waarden. Kortom: hoe 

beter mensen in staat zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, 

hoe gezonder ze zijn. De mate waarin iemand zich kan aanpassen aan zijn ziekte, 

zijn sociale omstandigheid, zich in balans voelt en in staat is om te participeren in 

werk of hobby, beïnvloedt de gezondheid van die persoon altijd positief. 

Positieve Gezondheid kent zes pijlers:

1. Kwaliteit van leven

2. Dagelijks functioneren

3. Lichaamsfuncties

4. mentaal welbevinden

5. Spirituele dimensie

6. Sociaal-maatschappelijk participeren

Meer informatie: www.iph.nl
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3.  een centrale positie hebben in het sociaal domein in oudewater

oNZe uitgaNgSSituatie

De Wulverhorst staat bekend als een betrokken organisatie. In 2017 verbeterde de relatie 

met de gemeente en maatschappelijk partners aanzienlijk. het is de taak van de gemeente 

Oudewater om met maatschappelijke organisaties haar inwoners te brengen naar een 

leefgemeenschap met eigen regie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid in zorg, welzijn, 

wonen, leren, recreëren en participatie. Op de achtergrond speelt ook mee de forse toename 

van het aantal (kwetsbare) ouderen. met dit alles in het achterhoofd groeit ook voor 

plaatselijke zorgpartijen de verantwoordelijkheid voor het lokale zorgsysteem. De Wulverhorst 

draagt daaraan bij met onder meer een prachtige, moderne locatie en te delen expertise.

 

Als traditioneel verzorgings- en verpleeghuis had De Wulverhorst een continue en voorspelbare 

bekostiging, clientèle en dienstverlening. Tegenwoordig blijven mensen langer thuis wonen. Dat 

maakt de zorg complexer. De Wulverhorst is hierop nog niet helemaal goed ingericht. Onze relatie 

met de huisartsen en andere eerstelijns organisaties is wel sterk verbeterd. Onze relatie met 

ziekenhuizen kan beter. Als enig intramuraal aanbieder van ouderenzorg in Oudewater zien we 

dat financiering vanuit verschillende bronnen en met veel zorgverzekeraars maakt dat volumes 

snel op zijn en Oudewaternaren risico lopen elders hun zorg te moeten halen.

Wat ZijN oNZe uitgaNgSPuNteN

•    Domeinen zijn onderscheidend en hangen altijd samen. De Wulverhorst is expert  

in het domein ouderenzorg.

•   Een uitstekende relatie met alle partijen in het sociaal domein is noodzakelijk. Dat is onze 

verantwoordelijkheid en die van onze ketenpartners. De relatie met de gemeente Ouderwater 

heeft hierbij bijzondere aandacht.

•   Geen competitie maar samenwerking.

•    We denken ‘out of the box’.

•   Onze locatie is beschikbaar binnen het sociaal domein.

•    Alle gewone zorg moet verkrijgbaar zijn in Oudewater.

•   Een goed functionerende zorgketen is essentieel voor een goed functionerend sociaal  

domein. Een goed functionerende zorgketen dit is onze verantwoordelijkheid en die van onze 

ketenpartners.

•   Als er nood is, dan lossen we het op.

•   Op bestuurlijk, leidinggevend en uitvoerend niveau zijn wij actief in de keten en het netwerk. 
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Actie(s)

-    minstens twee keer per jaar een ontmoeting  

organiseren met professionals in het brede 

zorg- en welzijnsdomein in de gemeente  

Oudewater.

-   met ketenpartners hiaten invullen in de   

    dienstverlening.

-   Verbinden van diensten met andere partijen.

-   We zijn onderdeel van het lerend netwerk  

 in de ouderenzorg in ’mOUW’-verband op  

 uitvoerend, tactisch en bestuurlijk niveau.

-   Actief deelnemer in het stadsteam.

-   medewerkers van de Wulverhorst zoals de   

    vrijwilligerscoördinator en verpleegkundige   

    zoeken actief verbinding met anderen.

-   Bestuurlijk actief zijn in de bedrijvenkring  

 Oudewater en actief de bedrijvenkring 

   en het netwerk van politiek en bestuur 

    onderhouden.

hoe gaaN We dat doeN?

Doel

Versterken van de ketenzorg in Oudewater

Zichtbaar en oplossend aanwezig zijn  

binnen het sociaal domein in Oudewater

Waar WilleN We StaaN iN 2021

We zijn bruisend onderdeel van de Oudewaterse samenleving. Van, voor, door en met 

Oudewaternaren. Vraagstukken in het sociaal domein helpen we op te lossen. 

De zorgketen in Oudewater kan de zorgvragen aan. In beginsel moet een stadgenoot, buiten 

specialistische zorg als ziekenhuis en psychiatrie, ook lokale zorg kunnen krijgen. Verwijzingen 

en consultaties naar elkaar zijn vanzelfsprekend. Uitgaan van positieve gezondheid is normaal 

geworden. Ook niet-traditionele zorgketenpartners worden daarmee onderdeel van de lokale 

zorgketen. 
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advaNced care

Bij advanced care planning ondersteunen zorgverleners cliënten en hun  

naasten in het formuleren van zinvolle en haalbare doelen voor hun zorg en 

behandeling. De patiënt kan met zijn behandelend arts ook zijn voorkeuren 

voor specifieke behandeling rond het levenseinde bespreken en  

vastleggen, vooruitlopend op het moment dat hij zelf niet meer kan beslissen. 

Doel van advanced care planning is passende zorg die aansluit bij de patiënt.

het vervolg

het strategisch beleidsplan is het kompas waarop we de komende jaren zullen varen. 

het is een levend document, bedoeld voor het werkblad. Elk jaar zullen we onze werkplannen 

baseren op het verder operationeel maken van dit plan. Altijd samen met medewerkers, 

cliënten, vrijwilligers en professionals.  

 

Onze stakeholders blijven we ook actief betrekken bij de vooruitgang van onze organisatie. 

Onze gemaakte vorderingen zullen we jaarlijks met hen delen. 

De voorbereidingen aan dit plan met de intense betrokkenheid 

van veel mensen geeft vertrouwen. het waren mooie 

vingeroefeningen in de gezamenlijke vormgeving 

van een toekomstbestendige Wulverhorst. 

aan de slag.
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bijlage 1 – SaMeNvattiNg SWot aNalySe

SterKteS

•  Lokaal geïntegreerd

•  Korte lijnen

•  Alle disciplines

•  Betrokken medewerkers

•  Leergierig

•  Toekomstbestendig

•  Vrijwilligers

•  Financiële positie

•  Imago

•  Cliënttevredenheid

•  Aanbod

•  Toegankelijk

ZWaKteS

•  (Non) communicatiesystemen

•  Kwetsbaarheid structuur, bezetting

•  Ontbreken duidelijk functiehuis  

en kleinschaligheid

•  Flexibele contracten

•  Wisselend vakinhoudelijk

•  Kwetsbaarheid door hoge werkdruk

KaNSeN

•  Regionale samenwerkingen

•  Lokaal karakter > lokaal werkgeverschap

•  (Demografische) ontwikkelingen:  

eenzaamheid, vergrijzing, langer  

thuis wonen

•  Technologische ontwikkelingen voor  

zelfredzaamheid, veiligheid, efficiëntie

•  Gemeentelijke subsidies

•  Uitbreiden wijkfunctie

•  Ontwikkeling medewerkers

bedreigiNgeN

•  Landelijke personeelstekorten: daling 

tevredenheid en stijging ziekteverzuim

•  Bekostigingssysteem. Lage budgetpla-

fonds, voornemen verzekeraars naar 

   kleine organisaties

•  Veranderende wet- en regelgeving

•  Potentieel veranderende wensen en 

   behoeften doelgroep

•  Kwetsbaarheid maaltijdvoorziening

•  Collega-zorgaanbieders
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